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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
วิสัยทัศน์ประเทศ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
เปูาหมาย การพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา

อย่าง ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ ประเทศในหลากหลาย
มิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ 
ส่วนรวม  

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้  
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ  
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  การพัฒนาประเทศ

ในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน

มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ 
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้  ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้าน ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ (๓) 
ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมี ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคม
ระหว่าง ประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก ่
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๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน หลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ 
(๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ที่สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงท่ีส าคัญ 

๒. การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไข ปัญหาเดิม และปูองกัน
ไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝูาระวัง ปูองกัน และ
แก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งทางบกและ
ทางทะเล 

๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความมั่นคงของชาติ
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้าน ความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
แห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี ประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน 
ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมปูองกันและรักษาอธิปไตยของ  ประเทศ และเผชิญกับภัย
คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนา ระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการ
ภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ  

๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การ เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) การ
เสริมสร้างและ ธ่ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับ ประเทศ
เพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  

๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้ กลไกส าคัญต่าง ๆ ท่างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) การพัฒนา
กลไกให้พร้อมส่าหรับ การติดตาม เฝูาระวัง แจ้งเตือน ปูองกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม อย่างเป็น
รูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ่านวยต่อการพัฒนา ประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ (๓) การพัฒนา
กลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
มีเปูาหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐาน 

แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้านอื่น ๆ น่ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ 
และสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศใน
มิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” 
ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ  รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน 
พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยาย
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โอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ  การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้น
ของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ 
และการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนา และ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง  
ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก 

๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า 
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตร
ชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ  

๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) 
อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและ บริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญา ประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ (๕) อุตสาหกรรม ความมั่นคงของ
ประเทศ  

๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็น จุดหมายปลายทางที่ส าคัญ
ของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ  และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความ
งาม และแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวส่าราญทางน้ า และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  

๔. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) เชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้าง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนา
โครงสร้าง พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มหภาค  

๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (๑) 
สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้าง
โอกาส เข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง  และมี

คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มี
จิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด  ชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ ที่ดีของคนไทย (๒) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนา สังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก ่ 

๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม  ปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการ
เรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็ง 
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ในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  (๕) การสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและ สื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของ
คนในสังคม และ (๗) การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ  ในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วงวัย
เรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงาน 
ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ  (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้
มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝุเรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะส่าหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๕) การสร้างความตื่นตัว
ให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
และประชาคมโลก (๖) การวาง พ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบ 
การศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนา และส่งเสริมพหุ
ปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทาง
อาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบ สนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
และ (๓) การดึงดูด กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ  พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  

๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย 
(๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การปูองกันและ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ ที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะที่ดีและ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่  

๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์โดย (๑) 
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริม บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก 
ห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ พัฒนาประเทศ โดย (๑) 
การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็น วิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและ นันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การ
พัฒนา บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
มีเปูาหมาย การพัฒนาที่ส าคัญท่ีให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน 

ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของ  ประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่า
เพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง  และท่าประโยชน์แก่
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ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่าง
เป็นธรรมและทั่วถึง  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการ ภาครัฐระหว่างกลุ่ม
ประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้า ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก ่ 

๑. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจฐาน
ราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจาย การถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (๔) 
เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัย
ในการท่างาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ  และทุก
กลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปูาเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความ
เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
และ (๘) สร้าง ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  โดย (๑) พัฒนา
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
แต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้
สามารถ ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับ โครงสร้างและแก้ไข
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไก การบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๕) 
สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่ 

๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมี
คุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) ส่งเสริม
ความเสมอ ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบน ฐานทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุค
ดิจิทัล  

๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึง ตนเองและการจัดการตนเอง 
โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง (๓) สร้าง
การ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกัน ทางปัญญาให้กับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน่าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ

ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็น  หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่ เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบน พ้ืนฐานการ
เติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ 
ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น ต่อไปอย่างแท้จริง  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพ แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซ
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เรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก ่ 

๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลค่า ของเศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ  ในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล่าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่ว
ประเทศ (๔) รักษาและเพ่ิม พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  

๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพ่ิม มูลค่าของเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) ฟ้ืนฟู
ชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับ การปูองกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่ง
แบบบูรณาการอย่างเป็น องค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหาย จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ(๓) มุ่งเปูาสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

๔. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่ งเน้น ความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนา เมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนา
พ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน 
(๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
และค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนา 
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการปูองกันโรคอุบัติ
ใหม่และอุบัติซ้ า 

๕. พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) พัฒนาการ
จัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ า
อย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิม จากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคง
พลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและ
ชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร  

๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริม คุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ  คนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบ
ยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการ
บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ (๔) พัฒนาและด่าเนินโครงการ ที่ยกระดับ
กระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมี
ส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 
 



14 
 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือ

ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาท
หนว่ยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ  การท่างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและ
เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส่านึกใน
การปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง สิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่
จ่าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการ พัฒนา 
โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  และการอ่านวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม  

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ สาธารณะของ
ภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความ
เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก ่ 

๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ ให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  

๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ โดย (๑) ให้ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ (๓) ระบบติดตาม
ประเมินผลที่สะท้อน การบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  

๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (๓) 
ส่งเสริมการกระจายอ านาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี 
สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  

๔. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย(๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนา
ประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  

๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มี ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) 
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือ ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ  

๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ 
ในสังคมร่วมมือกันในการปูองกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็น
ธรรม และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง เป็นระบบแบบ
บูรณาการ  
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๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น โดย(๑) ภาครัฐจัดให้
มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น และ (๓) การ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย  

๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค โดย (๑) 
บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น  ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุก
ขั้นตอน ของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมี
เปูาหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์ 

1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทกัษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน 

สุขภาพ  
1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
2.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง

บริการ ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ

ให้ ครอบคลุมและท่ัวถึง  
2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง

การเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิใน การจัดการ
ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน  

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
4.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

และ เป็นธรรม  
4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน  
4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
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4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และ สิ่งแวดล้อม 
 4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน  
5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ

ชาติ 
5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย

คุกคาม ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  
5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร 

ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและ

สิทธิ อธิปไตยในเขตทางทะเล  
5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงาน

ที ่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน  

สังคมไทย  
6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง

ภาครัฐ  
6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 6.4 เพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับ สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  

7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง  
7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน  
7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
7.6 การพัฒนาระบบน้ าประปา  

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง

สังคม  
8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
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9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
9.2 การพัฒนาเมือง  
9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
10.1 ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่

ส าหรับสินค้า และบริการของไทย  
10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ

ร่วมมือ อนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

10.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด
เด่น ในภูมิภาค  

10.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย  
10.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
10.6 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา

ประเทศ  
10.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์  
10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง  
10.9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
10.10ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

 
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาค 

เปูาหมาย   
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
1. พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม  อย่าง

ยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและ บริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญา
และนวัตกรรม  

2. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC 
เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค  

3. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่ อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง  

4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ  อย่างมีส่วนร่วม
ของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ  

5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่าง เหมาะสมและ
เชื่อมโยง พ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอก ควันอย่างยั่งยืน  

 
 



18 
 

โครงการส าคัญ 
1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมกลุ่มมรดกโลก  
2. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร  
3. โครงการพัฒนาระบบฟ้ืนฟูสุขภาพและท่องเที่ยวผู้สูงอายุแบบครบวงจร  
4. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจร  
5. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปุาไม้ในพ้ืนที่ปุาต้นน้ า 

 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด (ภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์)  

วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” พันธกิจ  
1) ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน  
2) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพ้ืนฐานการพัฒนา  ผลิตภาพ

และการสร้างสรรค์  
3) สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน  
ประเด็นยุทธศาสตร์  
1) พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน  
2) พัฒนาโครงข่ายการค้าการลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีน  และ

อาเซียน  
3) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ  
4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
เปูาประสงค์  
1) ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพ่ิมที่ยั่งยืน  
2) เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศ เพ่ือใช้ศักยภาพ แหล่งที่ตั้ง

และความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน  
3) พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดนไทย - พม่า / ไทย – ลาว  
4) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ กีฬาและ

สุขภาพ  
5) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ตัวชี้วัด/ค่าเปูาหมาย  
1) จ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้  
2) จ านวนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน  
3) จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐาน  
4) เส้นทางเชื่อมโยง E–W–E–C ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน  
5) จ านวนเครือข่ายการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดจีน และประเทศสมาชิก

อาเซียน  
6) มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน  
7) จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
8) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
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9) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ู 
10) จ านวนหมู่บ้านและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
11) จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติ  
12) จ านวนเครือข่ายหมู่บ้าน/ที่มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
 กลยุทธ์  
1) พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูปและ การบรรจุภัณฑ์

โดยใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
2) พัฒนาการคมนาคมและระบบ logistics  
3) พัฒนาและส่งเสริมการค้า การตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ  
4) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
5) เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการและการลงทุน  
6) ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์การท่องเที่ยว  
7) ส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว  
8) ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ  
9) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
10) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิต/การค้า/  การบริการ

อย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า  
11) ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
12) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
 

  แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิสัยทัศน์   
ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน “จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มา
เยือน” 
  

   เปูาประสงค์  
1) เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน  
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม และการด ารง

ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
3) สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้ าลดลง  
4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล คุ้มค่าและมีใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 กลยุทธ์  
1) ส่งเสริม/พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  
2) พัฒนาแหล่งน้ า/โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการเกษตร  
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3) ส่งเสริม/พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย  
4) ส่งเสริม/เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย  
5) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ๕๖ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์  
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการ และปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 
 2) สร้าง ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือใช้

เป็นจุดขายของการท่องเที่ยว  
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  
4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ 

ท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ  
5) ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และเกษตรให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

สินค้า  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน  
กลยุทธ์  
1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุขและ การ

บริการภาครัฐแก่ประชาชน  
2) พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยการสร้างอาชีพ เพื่อเพ่ิมรายได้ และ

เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม/จิตสานึก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดรายจ่าย  
3) เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์  
1) เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ  
3) การจัดการองค์ความรู้และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4) ส่งเสริม พัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเหลือใช้เพื่อความม่ันคงทางพลังงาน และ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหาร

จัดการ  
กลยุทธ์  
1) พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาบุคลากร การผลิต แรงงาน การบริหาร

จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
2) เพ่ิมและพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์  
3) พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและยกระดับมาตรฐานสินค้า 
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 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิสัยทัศน์  
“ท้องถิ่นทันสมัย เกษตรปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง พัฒนาการท่องเที่ยวและ

แหล่งน้ า ล้ าเลิศวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ”  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  การกีฬา 

และคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย  
นโยบายการบริหาร ให้ความส าคัญกับการประสานงานเป็นหลัก โดยอาศัยเครือข่ายการพัฒนา

จากทุกภาคส่วน เพ่ือให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนทุกพ้ืนที่ และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญโดย
มีแนวทาง ดังนี้  

1) ประสานการพัฒนากับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการตลอดจนองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรต่างๆ เพ่ือรับทราบข้อมูลปัญหา  
และความต้องการของประชาชน อีกท้ังให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดผลในการปฏิบัติงาน อย่าง
เป็นรูปธรรม  

2) เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพ่ือความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยให้ประชาชน  
แจ้งปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ ผ่านทางเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
(www.phetchabunpao.go.th) ตู้ป.ณ.333 และประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ทาง 
หอกระจายข่าว รวมทั้งมีการรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานราชการ พ่ีน้องประชาชน ได้รับ
ทราบและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานมากข้ึน  

นโยบายการพัฒนา  
ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย  
1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จังหวัดเพชรบูรณ์พ่ีน้องประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพ

เกษตรกรรม จึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ าและเส้นทางคมนาคม ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญ ในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและเพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนา ด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเพ่ือรองรับการขยายตัวของจังหวัดเพชรบูรณ์ในอนาคต โดยมีแนวทาง ดังนี้  

1.1)ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร น าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค การ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาน าท่วม เช่น ก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระน้ า เป็นต้น  

1.2) ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ้นและเพ่ือให้การสัญจรไป – มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและได้รับความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

1.3) สนับสนุนให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ไฟฟูา ประปา เพ่ือ
ให้บริการ แก่ประชาชนมากขึ้น   

2) ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
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2.1) ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับ 
วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถอันจะ ส่งผลให้
คุณภาพการศึกษามีระดับการพัฒนาที่ดีข้ึน  

2.2) ส่งเสริมด้านศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงาม และอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิต 
ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา สนับสนุนกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น  

2.3) ส่งเสริมด้านการกีฬา ทั้งในระดับชุมชนและจังหวัด โดยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับ 
วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป  

2.4) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เช่น การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพ ติดการปูองกันและควบคุมโรคต่างๆ อาทิเช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก เป็นต้น  

3) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจชุมชน การส่งเสริม 
อาชีพของกลุ่มต่างๆ ประกอบกับจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย จึงก าหนดให้มีการด าเนินการ ใน
ด้านการบูรณะซ่อมแซม ตลอดจนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการสร้างงานในชุมชน  อัน
จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชุมชน และเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

3.1)ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ 
เพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ  

3.2)สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ  
3.3) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยก่อสร้างและ 

ปรับปรุงเส้นทาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งการให้ความรู้แก่ประชาชนในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  
4) ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ  และ

สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และการกระท าของมนุษย์ ท าให้สภาพแวดล้อมมีความเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส่งผลกระทบแก่ประชาชนในวงกว้าง มีแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ 

 4.1)ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับองค์กร ชุมชนและกลุ่มต่างๆ  

4.2)ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียน  
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  

5)ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
5.1)ส่งเสริมและสนับสนุนผู้น าชุมชน ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ความ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
5.2)ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วม  ในการ

พัฒนาท้องถิ่น  
5.3) ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เพชรบูรณ์เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  ได้อย่าง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

5.4)ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ทุกระดับ ให้ได้รับการศึกษาอบรม เพ่ิมพูนความรู้และทักษะ และต้องน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้มี
ประสิทธิภาพ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัย จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานราชการมีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

“หนองแม่นาต าบลท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  เกษตรปลอดภัย มีน้ าใช้อย่างทั่วถึง 
 เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ใส่ใจคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 

2.2.1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.2.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
  2.2.3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  2.2.4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.2.5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 
  2.2.6 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 2.3 เป้าประสงค์ 

2.3.1 .ต าบลหนองแม่นาเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายในต าบล 
  2.3.2 ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  2.3.3 ระบบการศึกษา ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของต าบลได้รับการ 
ส่งเสริม บริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
  2.3.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลหนองแม่นาได้รับการบริหารจัดการอย่าง
เป็นเหมาะสม 
  2.3.5 ประชาชนในกลุ่มได้รับการส่งเสริม ดูแลคุณภาพชีวิต อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3.6 การท่องเที่ยวภายในต าบลหนองแม่นาได้รับการบริหารจัดการท่องเที่ยวภายในต าบล 
  2.3.7 ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมท า แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.3.8 บุคลากรมีศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

2.4 ตัวช้ีวัด 
     2.4.1 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายในต าบล   

  2.4.2 ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต าบลหนองแม่นาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2.4.3 ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพ่ิมข้ึน 
2.4.4 ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาเพ่ิมข้ึน 

อย่างต่อเนื่อง 
  2.4.5 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในต าบลหนองแม่นาได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์
และฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน 

2.4.5 จ านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม ดูแลคุณภาพชีวิต 
2.4.6 การเพ่ิมข้ึนของประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในต าบล 
2.4.7 ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น 

  2.4.8 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพ่ิมข้ึน 
 2.5 ค่าเป้าหมาย 
 ค่าเปูาหมายตั้งแต่ปี 2561-2565 
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 2.6 กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน  
ท่อระบายน้ า ขุดลอกคลอง  สระเก็บน้ า 
สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จ าเป็น 

1.จ านวนถนนที่เพ่ิมข้ึน 

2.จ านวนถนน ท่อระบายน้ าฯลฯ ได้รับการ
บ ารุงรักษา 

3.จ านวนสระเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรเพิ่มข้ึน 

2.  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา   จ านวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง /บ ารุงรักษา 

3.  พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ จ านวนไฟฟูาสาธารณะภายในต าบลที่เพิ่มขึ้น 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน  จ านวนประชาชนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการประกอบ
อาชีพเสริม 

ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาด้านการเกษตร 
  

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาอาชีพด้านเกษตร  

 เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ด าเนินชีวิตตามแบบวิถี
พอเพียง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

การจัดการและสนับสนุนการศึกษา ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม 
จัดการคุณภาพการศึกษา  

ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมประเพณี ประเพณี  ศาสนาวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่น  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมการส่งเสริม  อนุรักษ์  
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จัดการระบบบ าบัด  และก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะและ สิ่งปฏิกูล  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา 
ฟ้ืนฟแูละอนุรักษ์ 

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม  
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

ส่งเสริมสนับสนุนการการมีส่วนร่วมในการเมืองการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่แสดงออกในการมี
ส่วนร่วมในระบบการเมืองการปกครอง  

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีขีดความสามารถใน
การให้บริการประชาชน 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน   

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ
ที่พึงพอใจต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

2.7 จุดยื่นทางยุทธศาสตร์ 
  2.7.1 การคมนาคมทางบกมีความสะดวก 
  2.7.2 ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
  2.7.3 ทรัพยากรธรรมชาติและวิ่งแวดล้อมคงอยู่และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล 
  2.7.4 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแม่นา 
  2.7.6 การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน 
  2.7.7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
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  2.7.8 ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง 
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ความเชื่อมโยง 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบขนส่งและจราจร   
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การเกษตร 
  ความเชื่อมโยง 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมมูลค่าการเกษตรโดยการส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่
มูลค่า  (ผลิต-อุตสาหกรรม-ค้าขาย-บริการ-ท่องเที่ยว 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กลุ่มและ
ประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
  ความเชื่อมโยง 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กลุ่ม
และประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ความเชื่อมโยง 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด   
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กลุ่มและประชาชน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด     ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน กลุ่ม
และประชาชน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
จัดการ บ้านเมืองที่ดี 
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3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
 3.1 การวิเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
S จุดแข็ง (Strength=S) W จุดอ่อน (Weakness= W) 
S1 
 
S2 
S3 
 
 
 
S4 
 
 
 
S5 
 
S6 
 
S7 
 
S8 
S9 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลหนองแม่นา
มีความอุดมสมบูรณ์ 
2.  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม 
3. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มาก
ที่สุด 
4.  มีอัตลักษณ์เฉพาะด้าน  ประเพณี 
วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่
หลากหลายสามารถพัฒนาเพื่อสร้างรายได้
ด้านการท่องเที่ยว 
5.  มีแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่
ชัดเจน 
6. มีภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นเมืองน่าอยู่  
น่าอาศัย  และน่าท่องเที่ยว 
7.ระบบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีความ
เข้มแข็ง 
8. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล 
9.ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง มี
ความรักใคร่ สามัคคีของคนในชุมชน 
 

W1 
 
W2 
 
W3 
 
W4 
 
W5 
 
W6 
 
 
W7 
 
W8 
 
W9 

1. พ้ืนที่เป็นเป็นปุาเขา การคมนาคม ขนส่ง
ไม่สะดวก 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้
เป็นรู้จัก 
3. บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึงและ
เพียงพอ 
4. ขาดความรู้ / ผู้รู้ด้านภาษา / การ
ท่องเที่ยว   
5. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการ
ท าลายสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมมากขึ้น 
6. แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งอยู่ในเขตปุาสงวน  
เขตอุทยานแห่งชาติ  ยากต่อการเข้าถึงและ
พัฒนา 
7. ช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกหนักและในช่วงฤดู
แล้งจะมีสภาวะอากาศท่ีแล้งยาวนาน 
8. มีแหล่งน้ าแต่ไม่สามารถพัฒนาได้อย่าง
เต็มทีเ่นื่องด้วยเป็นพื้นที่ปุาเขา 
 9. เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
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O โอกาส (Opportunity=O) T อุปสรรค (Threat=T) 
O1 
O2 
 
O3 
O4 
 
 
 
 
O5 
 
 
 
 
 
 
 
 
O6 
 
 
 
O7 

1. เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวหลักของจังหวัด 
2.มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
3.  ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ 
4. นโยบายการกระจายอ านาจเป็นสาเหตุให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท 
ภารกิจ  หน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงาน
ของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีระบบ
บริหารจัดการที่ดี 
5.พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาท
ในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู เผยแพร่  และถ่ายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มากขึ้น 
7.ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่น แบบบูรณาการ 
 

T1 
 
 
T2 
 
T3 
 
 
T4 
 
T5 
 
 
 
T6 
 
 
 
T7 

1 .  ส ภ า ว ก า ร ณ์ ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ใ น
ระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
2. เกิดปัญหาภัยแล้ง  ท าให้ขาดแคลนน้ า
อุปโภค - บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง 
3. สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณะที่ดิน
เขตปุาสงวนแห่งชาติถูกบุกรุกเป็นจ านวน
มาก 
4. มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรเพ่ือหวังผลตอบแทนในระยะสั้น 
5.  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
วิกฤติโลกร้อน ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ภัย
พิบัติต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 
6.  สภาวการณ์ทางการเมืองที่ ไม่มั่นคง 
นโยบายรัฐบาลที่ไม่มีความต่อเนื่องส่งผลต่อ
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
7. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด และขาดการ
สนับสนุนงบประมาณ ในการด าเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ 
 

 
3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

  3.2.1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  3.2.1.1 แหล่งน้ า เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค  บริโภคและการเกษตรในฤดูร้อน 
ความต้องการของประชาชน คือ ต้องการให้ มีการก่อสร้างแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรให้
เพียงพอและท่ัวถึง ได้แก่ ขุดลอกอ่างเก็บน้ า สระเก็บน้ า ขุดลอกคูคลองท่ีตื้นเขิน ขุดเจาะบ่อบาดาล ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง  ขุดบ่อน้ าตื้นเพิ่มเติม  จัดซื้อถังเก็บน้ าให้แต่ละหมู่บ้าน  
   3.2.1.2 การคมนาคม  ปัญหาถนน  เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก  เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วน
ยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง ไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ความต้องการของ
ประชาชน คือ ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย  ครอบคลุม ได้แก่ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านและพ้ืนที่การเกษตร   
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   3.2.1.3 ไฟฟูา ปัญหาไฟฟูาและไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ 
การมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน การขยายเขตไฟฟูาให้ทั่วถึงและเพ่ิมไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่
ทั้งภายในหมู่บ้านและเข้าพ้ืนที่เกษตร  
  3.2.2 ด้านเศรษฐกิจ 
   3.2.2.1 อาชีพเสริม ความต้องการของประชาชน  คือ  ให้มีการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนใน
หลากหลายอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้หลายช่องทาง การรวมกลุ่ม การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน การก่อสร้างร้านค้าเพ่ือ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การแปรรูปสินค้าทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
  3.2.3ด้านสาธารณสุข 
          3..2.3.1 ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการอย่างทั่วถึง การ
บริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน การส่งเสริมการออกก าลังกาย เล่นกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
  3.2.4 ด้านการเมือง การบริหาร 
              3.2.4.1ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมืองเท่าที่ควร การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การส่งเสริมประชาธิปไตยและการพัฒนาชุมชนมีน้อย  ความต้องการของประชาชน  คือ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้ง
ในภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการพัฒนาชุมชนและท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน แบบบูรณาการ    
  3.2.5. การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   3.2.5.1การพัฒนาระบบการศึกษาให้มีมาตรฐาน  
   3.2.5.2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  3.2.6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3.26.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ถูกบุกรุก  เพ่ือท าการเกษตร  เพราะประชาชน
ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ปูองกัน  บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ขาดการเอาใจใส่ดูแล  หวงแหนธรรมชาติภายในต าบล  ความต้องการของประชาชน  คือ  ปลูกฝัง  
สร้างจิตส านึกให้ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในต าบล  เพ่ือประโยชน์  
และความอุดมสมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


