
 
 

 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒0 ปี 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ ต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ  สถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ มีความมั่นคงในทุก
มิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ  มีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  ประมุข สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตาม -๖- หลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคีสามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ํา  มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน  จนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ 
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้  ยังมีความ
สมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญา  ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของ  ประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษา  และการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี  ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี



 
 

 

นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน หลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและ
สังคมไทย ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  ๓) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึง
การให้บริการของภาครัฐ 

 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
1.กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
1.2.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้การ
กําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

1.๒.2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ คศช. ได้จัดทําขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2. เป้าหมาย 
2.2.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ

หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 



 
 

 

2.2.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

2.2.๓ การลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

2.2.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔ ) เ พ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ํา 

2.2.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

3.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

3.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

3.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดําเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพ่ิมสัดส่วนความเป็น



 
 

 

เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมาก
ขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

3.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบํารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศ
ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 

3.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็น
สําหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และ
ความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพ 

และเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว
เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์
พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ํา ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการ
ป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิด
ความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการ
เติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้ง
การควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและ
ประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้
ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น โลจิ
สติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
เป็นต้น ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต  การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอํานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนา
ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้



 
 

 

พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร  และกิจการ
เพ่ือสังคม 

3.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทํางานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดํารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

 

3.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้

คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
กําลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ 

 

3.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย

สําหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมการให้ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

3.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสําหรับผู้สูงอายุ 

 



 
 

 

3.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
3.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิต
ของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

3.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั นพื นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  กําหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการร่วมกับภาค
ธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จําเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย  (Customized 
Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost 
Sharing) 

3.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น 

 
3.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมาย 
ที่ดิน เป็นต้น 

3.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

 
3.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

3.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ
พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 



 
 

 

3.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอํานวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

3.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความสําคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความสําคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
 

3.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกําลังของทุกภาคส่วนนําระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
กําหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ําเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ํา จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ํา และองค์กร 
ผู้นํา คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ําแร่มาใช้
ประโยชน์ คํานึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อ
มลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

3.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

3.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการทําการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

3.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ําเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํา
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กําจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการ



 
 

 

ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการ
ที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

3.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทําแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

3.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสําคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติ
โดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ
ให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

3.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
3.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัด
จ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดี
ที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

3.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

3.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ 
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจํานวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   แผนพัฒนาภาคกลางและพื นที่กรุงเทพมหานครในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี  12  (พ.ศ.2560 – 2564) 
  1.3.1  แนวทางและทิศทางการพัฒนา 
  ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพฯ  เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน
ภายในประเทศเนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลสงกรุงเทพมหานคร  และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการระดับ



 
 

 

กระทรวง  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําทุกระดับ  สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด  
รวมทั้งสถาบันธุรกิจและสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศ  ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ําขนาดใหญ่
ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็น  “อู่ข้าวอู่น้ํา”  ของประเทศและเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงทางเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  ที่เชื่อมโยงเมียนมา–ไทย-ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม  ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์เชื่อมโยงภูมิภาค
อาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก 
  1.3.2  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
  ภาคกลางมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศเนื่องจากเป็นที่ตั้งของ
กรุงเทพมหานคร  สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําทุกระดับ  สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด  นอกจากนี้ภาค
กลางยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  สภาพพ้ืนที่แลกะระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ์  เป็นฐานเศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศและเป็นพ้ืนที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง  ที่เชื่อมโยง
เมียนมา–ไทย-ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม  ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและ
โลกตะวันออก  ภาคกลางจึงมีเป้าหมายที่จะ  พัฒนากรุงเทพ  สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิต
สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง 
  1.3.3  วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย  และเป็นเมืองน่า
อยู่น่าเที่ยวในลําดับต้นๆของโลกตลอดไป 
   2.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ  มีความ
มั่นคง  ด้านอาชีพและรายได้  และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
   3.เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและ
บริการด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
   4.เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
  1.3.4  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   1.กรุงเทพฯได้รับการจัดลําดับเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตชั้นนําในโลกดีขึ้น 
   2.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   3.รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
   4.มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 
   5.มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
   6.คุณภาพน้ําแม่น้ําเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
   7.ปริมาณขยะท่ีได้รับการกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
(ประกอบด้วย  จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี)  พ.ศ.2562 – 2565 

 (ฉบับทบทวน) 
 1.3.2 จุดมุ่งเน้น 
  1.3.2.1  การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ข้าว ผักพืช  ผลไม้  ปศุสัตว์  และการประมง) 
  1.3.2.2  การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  เชิงประวัติศาสตร์และเชิงศิลปวัฒนธรรม  ภายใต้อัต
ลักษณ์ที่มีคุณภาพ 
  1.3.2.3  การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการค้าชายแดน  และการค้าผ่านแดนภาคตะวันตก 
 



 
 

 

 1.3.3  วิสัยทัศน์ 
  “ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคการเกษตร  อุตลาหกรรมปลอดภัย  การท่องเที่ยว 
คุณภาพ  และการค้าภาคตะวันตก” 
 1.3.4  พันธกิจ 
  1.3.4.1  ปรับโครงสร้างการดําเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน  เกษตรกร  วิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมให้มีความสามารถในการแข่งขันก้าวทันเทคโนโลยีรู้ทันบริบทโลกรอด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่การมีรายได้ท่ีมั่นคง  มั่งคั่งและยั่งยืน 
  1.3.4.2 สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างําภาคเอกชน  ชุมชน  
ประชาคมและภาครัฐ  รวมถึงเครือข่ายภายใน  ในการพัฒนาส่งเสริมระบบดําเนินงานทางเศรษฐกิจและความ
มั่นคงในกลุ่มจังหวัด 
  1.3.4.3  ปรับปรุง  สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และกิจกรรมอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องที่มีการเชื่อมโยงกัน  และการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด 
  1.3.4.4  พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล  รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม
ของกลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

1.3.5  เป้าประสงค์รวม 
 เศรษฐกิจมั่นคง  ประชาชน  และความสุขท่ียั่งยืน  โดย 
 1.3.5.1  เศรษฐกิจมั่นคง  ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด   

ร้อยละ  3.5 
 1.3.5.2  ประชาชนมั่งค่ัง  ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว  เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ  5 
 1.3.5.3  ความสุขที่ยั่งยืน  ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน  (HAI)  เฉลี่ยของกลุ่ม

จังหวัดต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี  2559 – 2560  (หรือไม่น้อยกว่า  0.6229) 
1.3.6  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาสินค้าเกษตร  อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  และบริการด้วย

นวัตกรรม  สู่มาตรฐานสากล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและ

อารยธรรมทวารวดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ

ผลักดันเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนําไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี     
1.วิสัยทัศน์ 
 “เมืองเกษตรสีเขียว  เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมมีสุข” 
จากจุดยืนการพัฒนาและความพร้อมและความโดดเด่นทางการเกษตรของจังหวัดและความต้องการของ

ตลาดทั้งในและต่างประเทศที่ต้องการผลผลิตอาหารที่มีคุณภาพและการมุ่งเน้นการเติบโตที่เป็นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม  ตามนโยบายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย  20  ปี  และการมุ่งเน้นการเติบโตของ
เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง  จากศักยภาพและการพัฒนาวัตกรรม  พร้อมทั้งการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับจังหวัด
ใกล้เคียง  ภาค  และอาเซียน  และการมุ่งเน้นการปรับบริบทของสังคมให้เป็นเมืองที่มีความเข็มแข็ง  ประชาชนมี
คุณภาพวัฒนธรรม  วิถีชีวิตมีความยั่งยืน  จังหวัดราชบุรีจึงได้กําหนด  วิสัยทัศน์ว่า   “เมืองเกษตรสีเขียว  
เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมมีสุข” 

เมืองเกษตรสีเขียว  หมายถึง  การเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ  มาตรฐานระดับส่งออกมีการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  และการแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรให้มีคุณภาพ
และมาตรฐานเพ่ือรองรับการเป็น  “เมืองเกษตรสีเขียว”  เกษตรกรมีสมรรถะสูงเป็น  Young  Smart  
Farmer/Smart Farmer  ที่เข้าใจและเข้าถึงหลักการ  ตลาดนําการผลิต  และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม  
สถาบันเกษตรกรเข็มแข็งและมีเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ  การพัฒนาการเกษตรประสบผลสําเร็จใน
การมุ่ ง เน้นการส่ ง เสริมและการพัฒนาการเกษตรที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  มีกา รบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนจังหวัดราชบุรีเป็นเมืองอาหารคุณภาพ  เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร
แก่ชาวราชบุรี  ชาวไทย  และนานาประเทศมีผลผลิตจากการเกษตรที่พัฒนาเป็นแบรนด์จากการเกษตรที่เข็มแข็ง
และมีมูลค่า 

เศรษฐกิจมั่นคง  หมายถึง  ความม่ันคงจาก  4  องค์ประกอบหลัก  คือ 
 - ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจฐานการเกษตรเน้นการพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ

ระดับเอเชียและนานาชาติ  มุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจการเกษตรจากการพัฒนาระบบการผลิตแบบครบวงจรด้วย
นวัตกรรมการเกษตรที่แข่งขันได้  ควบคุมคุณภาพในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่และมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
เกษตรปลอดภัยเพื่อการส่งออก  สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจจากการเกษตรเพ่ือการส่งออกด้วยนวัตกรรมเสริมสร้าง
ความแข็งแรงของการเป็นเมืองปศุสัตว์ที่เน้นการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ 

 - ความมั่นคงจากการเน้นการเติบโตของอุตสาหกรรมเพ่ิมค่าภาคธุรกิจ  ภาคอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องจากการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนของจังหวัดมีความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  และผู้ประกอบการใหม่  วิสาหกิจชุมชน  สหกรณ์  กลุ่มอาชีพต่างๆ  เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เป็นแบรนด์สินค้าท่ีมีศักยภาพการแข่งขัน  ระบบการบริการของรัฐ  และการ
อํานวยความสะดวกด้านการค้า 
  - ความมั่นคงจากการบริการมูลค่าสูง  การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีมี
ความหลากหลายโดยเน้นอัตลักษณ์และศักยภาพของพ้ืนที่  สามารถสร้างความสําเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ตามแนวทาง  12  เมืองต้องห้ามพลาด  โดยคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์  ภูมิปัญญา  การเกษตร  สุขภาพ  และกาสรพัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้าง
มูลค่า 
  - ความมั่นคงจากฐานของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การคมนาคมขนส่ง  และโลจิสติกส์ทั้ง
ทางน้ําทางบกและทางราง  รองรับการเสริมสร้างเศรษฐกิจ  ยกระดับการพัฒนาจังหวัดเพ่ือเป็นประตูการค้า
บริการการท่องเที่ยวและการลงทุน  เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือระเบียบเศรษฐกิจตะวันออกหรือ  
Eastern  Economic  Corridor  :EEC  และพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษหรือ  Special  Economic  Zonr  :SEC 



 
 

 

 สังคมมีสุข  หมายถึง  เศรษฐกิจชุมชนมีความเข็มแข็ง  ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองในการสร้างงาน  
อาชีพ  และรายได้ในชุมชน  เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  ความเชื่อมั่น
และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ  ลดการเหลื่อมล้ํา  ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ  การขจัด
ความยากจน  ส่งเสริมการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิต  เพ่ือสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมแก่ชุมชน  และครอบครัว 
 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี 

วิสัยทัศน์ (Vission)   “เมืองน่าอยู่ เกษตรสู่สากล คนและชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี 
การศึกษาสาธารณสุขเด่น การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”  

พันธกิจ (Mission)   ๑) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
                         ๒) ส่งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่  
                          ๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
                        ๔) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสีย  
                        ๕) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
                        ๖) ส่งเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง  
                        ๗) สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  
                        ๘) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม  
                        ๙) ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา  
                       ๑๐) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

   ๑๑) ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ  
   ๑๒) ส่งเสริมการสาธารณสุข  
   ๑๓) ส่งเสริมการกีฬา  
   ๑๔) ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
   ๑๕) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   ๑๖) การวางแผน การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการการทา
งานร่วมกัน  
  17) ส่งเสริมภาคเกษรที่ปลอดภัย 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)  
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  

แนวทางการพัฒนา - พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ  
- พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการการอุปโภค  
- บริโภคและเกษตร ตลอดจนการป้องกันน้ําท่วมและภัยแล้ง 
- พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู ่ 

 
 
 



 
 

 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา    - ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 

- ส่งเสริมการกีฬา การศึกษาและการเรียนรู้   
- ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ  
- ส่งเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  

 แนวทางการพัฒนา   - สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
- ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน

เพ่ือความเป็นพลเมือง  
- การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนา    - การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น  

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน 
 - การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 - ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาค

การเกษตรและ อุตสาหกรรม  
- การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

     
5)ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา   - พัฒนาระบบการกําจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
- พัฒนาระบบระบบบําบัดน้ําเสีย  
- การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- การจัดการมลพิษต่าง ๆ  

 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

แนวทางการพัฒนา    - การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
    
 
 
 
 



 
 

 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวโพ  ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

 
“หัวโพก้าวหน้า  การบริหารโปร่งใส  ใส่ใจปัญหา               
พัฒนาสวัสดิการ  ร่วมประสานสามัคคี  วัฒนธรรมดีสู่หัวโพ” 
 

           
๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลหัวโพได้กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวโพ  ๕  
ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑)  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 

๑. เพ่ือปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพดีได้มาตรฐาน  เพ่ือความสะดวกของประชาชน
ในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ 

๒. เพ่ือก่อสร้าง  ปรับปรุง  บูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพ้ืนฐาน 
๓. เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างในชนบทให้ทั่วถึง 
๔. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ําอุปโภค – บริโภค  ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอตลอดปี 
๕. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังและการระบายน้ํา 
๖. เพ่ือวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นระบบ  และมีการจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 

๒)  การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร  ชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 
๑. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 
๒. เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เสริมและการกระจายรายได้ให้กับประชาชน 
๓. เพ่ือส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๔. เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
๕. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๖. เพ่ือส่งเสริมการพาณิชย์การลงทุน 

๓)  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมมีคุณภาพ 
๒. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและรักษาขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมในชุมชน 
๔. เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. เพ่ือการรณรงค์และป้องกันโรคต่าง ๆ 
๖. เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการออกกําลังกายและการกีฬา 
๗. เพ่ือส่งเสริมสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการ   
๘.     



 
 

 

๔)  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
๑. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
๒. เ พ่ือสร้ างกลไกการใช้ประโยชน์ร่ วมกันเ พ่ือป้องกันหรื อลดข้อโต้ แย้ ง ในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๓. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นฐานการผลิตทางการเกษตรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
๔. เพ่ือเฝ้าระวัง  ป้องกัน บําบัด และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕. เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 

๕)  การพัฒนาด้านการบริการประชาชนและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๑. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
๓. เพ่ือสร้างการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔. เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
๕. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติงาน 
๖. เพ่ือสนับสนุนการให้บริการเพื่ออํานวยความสะดวกประชาชน 
๗. เพ่ือพัฒนา เพ่ือเพ่ิมรายได ้

๒.๓  เป้าประสงค์ 
 ๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
 ๒)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 ๓)  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคม

ความน่าอยู่ 
 ๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทําให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
 ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๒.๔  ตัวชี วัด 
  ๑)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีแหล่งน้ําในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
  ๒)  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
  ๓)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
  ๖)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
  ๗)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
  ๘)  การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
 
๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
 ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
  ๒)  ประชาชนมีความรู้และบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทําให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 



 
 

 

๒.๖  กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๒   (พัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาชีพ  ด้านการลงทุน และการท่องเที่ยว 
๓   (ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  แบบองค์รวม การศึกษา การกีฬา  และสาธารณสุข 
๔   (พั ฒนาด้านการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕   (ส่งเสริมการบริหารงานด้านการบริการประชาชน  
     โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๓)  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การมีสุขภาพที่ดี  มีความ

ปลอดภัยในชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
๔)  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม  ดังนี  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวโพได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล    

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเปา้หมาย 

จุดยนืทางยทุธศาสตร ์



 
 

 

๑) จุดแข็ง (S : Strength) 
ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุน

แนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง 
  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลหัวโพ มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนคุณวุฒิอยู่ใน

ระดับท่ีพร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
  งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงมาก 

โดยเฉพาะการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนต้นทุนอื่นๆข้ึนอยู่กับท้องตลาด 
 เทคนิคการทํางาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูงนัก 
  งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
  ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาใน

ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร ชุมชน   
 ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาใน

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาใน

ด้านตามแผนการกระจายอํานาจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 มีการจัดโครงการภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจชุมชน 
  มีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
  โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนตําบลหัวโพไม่สามารถดําเนิน

โครงการได ้
  มีจํานวนโครงการที่ต้องการจํานวนมากและไม่ทั่วถึง 
  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการรับผิดชอบร่วมมือกันในการบริหาร 

๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ให้การสนับสนุนการดําเนินงานของท้องถิ่น 

ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น                                   
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาล 

  การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
           การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี โอกาสที่จะได้ขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณมีมาก 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาราชบุรี มีโอกาสได้รับการ    สนับสนุนมาก 



 
 

 

 
      ๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 

  โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความชํานาญพิเศษ  องค์การบริหารส่วนตําบลหัวโพ
ยังไม่มีความชํานาญและบุคลากร 

  งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความยากจน
เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกันถึงจะเกดผลสัมฤทธิ์ 

  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้า
ในการทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
  การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

หลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสํานึกเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจ
ส่วนบุคคลจึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก       ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๖)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
         องค์การบริหารส่วนตําบลหัวโพ  ได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็น
ถึงศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของประชาชน   
โดยเทศบาลได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

 (๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  สามารถจําแนกได้ดังนี้ 

๑)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหัวโพเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๖๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่
จะดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวโพไม่สามารถ
ดําเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทําความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะดําเนินการ
แก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชน 

๒)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตําบลหัวโพ
จึงไม่สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะ
ทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะดําเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตําบลหัว
โพ  ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

๓)  ระบบประปา  ปัจจุบันพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลหัวโพ  ใช้ระบบ
ประปาหมู่บ้าน  ปัญหาที่พบคือ คุณภาพของน้ํา  สภาพน้ําเค็ม     ไม่สามารถนํามาใช้เพ่ือการบริโภค  อีกทั้ง
บางครั้งคุณภาพน้ําไม่ได้มาตรฐาน   เนื่องจากพ้ืนที่เป็นเขตสภาพน้ําเค็ม  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือ
กับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี เพ่ือขยายเขตประปา  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ ที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพ 
สามารถใช้น้ําประปาที่มีคุณภาพ  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตําบลหัวโพ             ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 



 
 

 

  ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ ยังมี

ชาวบ้านที่ยังมีรายได้น้อย  คุณภาพชีวิตต่ํา ที่ยังต้องการความช่วยเหลือ เพราะในเขตอบต.หัวโพส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีโรงงานอุตสาหกรรม ๓ แห่ง  มีแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค  มีคลองสายตาคต-
ดําเนินฯเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญ  ทุกครัวเรือนมีน้ําสําหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ําที่บรรจุในถังหรือขวด  แต่
หลายครัวเรือนบริโภคน้ําที่ได้จากน้ําฝน  ทําให้เกิดปัญหาน้ําดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าท่ีควร   

 (๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทําการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น ทําสวน  

ปลูกข้าว  เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์    ตามลําดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการทําการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยง
ไม่มาก  ถ้าเปรียบเทียบอัตราการว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ ๐.๙๗  อัตราการว่างงานของประชากรในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวโพมีอัตราที่ต่ํากว่ามาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  
บางหมู่บ้านส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ทําให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลหัวโพจึงไม่เท่ากัน  รายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพ
ในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าท่ีควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการ
บริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   
 (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกําลังแรงงาน ร้อยละ  

๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ํากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทํางานนอกพ้ืนที่  
ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทํางานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะ
ในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นพื้นที่เกษตร  และที่อยู่อาศัย 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชายัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมและป้องกันโรค  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตําบลหัวโพและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหัวโพ  โรงพยาบาลบางแพ  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็น
ความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
   ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   องค์การบริหารส่วนตําบล     หัวโพที่สามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าที่และ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน   
 (๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารตําบลหัวโพส่วนมากเป็นพ้ืนที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  
สถานประกอบการ  ตามลําดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็
ได้แก่  ดิน  น้ํา  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ  เนื่องจากว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีการเพาะปลูก ต้องอาศัยแหล่ง
น้ําตามธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัด แหล่งน้ําใต้ดินในพ้ืนที่ไม่สามารถท่ีจะนําน้ําจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภคบริโภค 



 
 

 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวโพน้ัน  ได้ทําการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต 

๑. โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ําในการเกษตรและน้ําประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพยีงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ําและน้ําประปาใน
การอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบล 

- ประชาชนมีแหล่งน้ําและมีน้ําประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานมากข้ึน 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไมส่ามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลหัว
โพ 

- ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการสัญจรไปมา
และป้องกันการเกดิอาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ํายังไมเ่พียงพอ 
เกิดการอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อความรําคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ํา - พื้นที่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหัวโพ 

- มีรางระบายน้าํสามารถระบายน้าํไดส้ะดวก ไม่
อุดตัน ไมส่่งกลิ่นเหม็นก่อความรําคาญ 

๔) ประชาชนต้องการเส้นทางในการสญัจรไปมาเพิ่ม
มากขึ้นและอบต.ไมส่ามารถดําเนนิการไดเ้นื่องจาก
พื้นที่ยังไม่เป็นท่ีสาธารณะ จะดําเนินการได้กต็่อเมื่อ
ต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่เป็น
สาธารณะและประชาชนมี
ความต้องการให้ดําเนินการ 

- มีเส้นทางในการคมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความสะดวกในการสัญจรไปมา 
 

๒. ด้านเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กร 
ชุมชน และเศรษฐกิจ
ชุมชน 

๑.) ประชาชนไม่มีการวางแผนในการดําเนินงาน - การวางแผน - ประชาชนในเขต อบต. - ประชาชนสามารถวางแผนการดาํเนินงานได้เอง 
๒.) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทํากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต อบต. - มีแหล่งเงินทุนในการทํากิจการและประกอบ
อาชีพ  

๓.) ประชาชนขาดโอกาสในการหาช่องทางการตลาด 
ในการจัดจําหน่ายสินคา้ 

- การพาณิชยกรรม - กลุ่มเกษตรในพื้นที ่ - มีช่องทางการจัดจําหน่ายของกลุม่เกษตร 

๔.) ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา - ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง - ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกับค่าครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

๕.) ค่าแรงไม่สมัพันธ์กับค่าครองชีพ - ประชาชนท่ีมีรายได้ต่ํากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์มาตรฐานรายได ้
๖.) ครัวเรือนมีรายไดต้่อปีต่ํากว่า ๓๐,๐๐๐ 

 
 



 
 

 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต 

๓. ด้านคณุภาพชีวิต ๑) การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รบั
การศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอนที่พอเพียง  
เด็กนักเรยีนได้รับารศึกษาที่สูงข้ึน มี
งบประมาณในการศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบางครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตามลําพัง และรับภาระใน
การดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กในเขต
อบต.   

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับการดูแลทีด่ี 

๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความช่วยเหลือในการดํารงชีวิต - ผู้พิการในเขตอบต. - ผู้พิการไดร้ับความช่วยเหลือในการ
ดํารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) ประชาชนในพ้ืนท่ีมีป่วยเป็นโรคเรื้อรังมีแนวโนม้   ที่เพ่ิมขึ้น - สาธารณสุข - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพท่ีด ี

๕.)เยาวชนและวัยรุ่น มีแนวโน้มตดิเกมส์ สุรา สารเสพตดิฯ - กีฬาและนันทนาการ - เยาวชนและวัยรุ่นใน
พื้นที่อบต. 

- เยาวชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพดี มี
ทัศนคติต่อต่อสังคมที่ด ี

๔. ด้านการบริหารจัดการ
และการอนรุักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็และน้ําใต้ดนิเป็นน้ําเค็มหรือมรีสกร่อย ไมส่ามารถ
ใช้ในการเกษตรและอุปโภค-บริโภคได ้

- ดินและน้ําใตด้ิน - พื้นที่ในเขตอบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง จัดหา
แหล่งน้ําจากแหล่งอื่นเพิ่มมากข้ึน   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ําเสียเพิ่มมากข้ึนส่งกลิ่นเหม็นรําคาญ - สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ตัวแทนชาวบ้านในเขต
พื้นที่ในเขต อบต. 
 

- ปัญหาขยะและน้ําเสียลดลง 
ผู้ประกอบการสามารถกําจัดขยะและ
น้ําเสียเองได้โดยไม่ส่งผลกระทบตอ่
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

๕. ด้านการบริการ
ประชาชนและการบริหาร
จัดการที่ด ี

๑. ประชาชนมสี่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นน้อย กระบวนการมีส่วนร่วม - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบล    หัวโพ 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นมากขึน้ 

๒. การจดัเก็บภาษไีมไ่ดต้ามเปา้หมาย - ประชาชนผู้เสยีภาษีใน
พื้นที ่

- การจัดเก็บภาษีเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 


