แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ. 2561-2565)
ขององคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
----------------------------------สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล
ลักษณะที่ตั้ง
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลด า นแม แ ฉลบ ตั้ ง อยู ใ นเขตอํ า เภอศรี ส วั ส ดิ์ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
ยกฐานะจาก สภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองคการบริหาร
สวนตําบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539
ที่ทําการ
ที่ทําการองค การบริ หารสวนตําบลดานแมแ ฉลบ ตั้งอยู ณ เลขที่ 1/2 หมูท่ี 3 ตํา บลดานแม
แฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 71250 โทรศัพท/โทรสาร 0 3459 7106
เนื้อที่
องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบมีเนื้อที่ประมาณ 746 ตารางกิโลเมตร หรือ 466,250 ไร

แผนที่เขตองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ
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อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ
ติดตอกับ

ตําบลนาสวน
ตําบลหนองเปด
อําเภอบอพลอย
อําเภอทองผาภูมิ

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบสูง มีปาไม และเขาสูง มีอางเก็บ น้ําเขื่อนศรีนครินทรลอมรอบ
แบงแยกพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบออกเปนสามสวน
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ในฤดูรอนอากาศจะรอนจัด ฤดูหนาวอากาศก็จะหนาวจัดและในฤดูฝน ฝนจะตกชุก แตในทุกชวง
ฤดูกาลอากาศจะเย็นในชวงเชา
1.4 ลักษณะของดิน
ลักษณะดินของพื้น ที่
ตํา บลด านแมแ ฉลบ เป นดิน รวนปนทราย
ในบริ เวณราบลุ ม จะมี ดิ น เหนี ย วบ า ง แต
สวนมากจะเปนลักษณะดินรวนปนดินลูกรัง
เนื่องจากเป นพื้นที่ราบสู ง และภูเขาสูงเปน
สวนมาก
1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา
แหลงน้ําขนาดใหญ ที่
สําคัญของตําบลดานแมแฉลบ คือ อางเก็บ
น้ํ า เขื่ อ นศรีน คริน ทร รองลงมาไดแ ก ลํ า
หวย และฝายเก็บ กัก น้ํา รวมถึงมีการสรา ง
ฝายชะลอน้ําขึ้นในแหลงน้ําธรรมชาติ
1.6 ลั กษณะของไม แ ละ
ปาไม
ท รั พ ยากรป าไม ใ น
เขตตํา บลดา นแมแ ฉลบ เปน เขตป าสงวน
และเขตอุท ยานในบางส ว นลัก ษณะป า ไม
สวนมากเปนปาเบญจพรรณมากถึงรอยละ
80 รองลงมาไดแกปาเต็งรัง และปาดิบแลง
ตามลําดับ
ไม ที่ สํ าคั ญ ใน เข ต
ไดแก ไมตะเคียน ไมแดง ไมมะคา ไมชิงชัน
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2. ดานการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
การปกครอง
แบงออกเปน 8 หมูบาน ไดแก

หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่

1
2
3
4
5
6
7
8

บานทาสนุน
บานพุน้ําเปรี้ยว
บานดานแมแฉลบ
บานทาสนุน
บานโปงหวาย
บานดงเสลา
บานปากเหมือง
บานหาดแตง

2.2 การเลือกตั้ง
- การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล
- การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

มี 1 เขตเลือกตั้ง
มี 8 เขตเลือกตั้ง

3. ประชากร
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร
จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 5,023 คน เปนชาย 2,586 คน เปนหญิง 2,437 คน
ที่พักอาศัย จํานวน 1,986 หลังคาเรือน
พฤษภาคม 2562
หมู
ลําดับ
ชื่อหมูบาน
จํานวนประชากร
จํานวนบาน
ที่
ที่
(หลัง)
ชาย
หญิง
รวม
บานกลาง
0
146
86
232
3
1 บานทาสนุน
1
131
124
255
108
2 บานพุน้ําเปรี้ยว
2
358
338
696
245
3 บานดานแมแฉลบ
3
305
334
639
380
4 บานทาสนุน
4
377
376
753
306
5 บานโปงหวาย
5
339
335
674
274
6 บานดงเสลา
6
550
497
1,047
381
7 บานปากเหมือง
7
264
239
503
164
8 บานหาดแตง
8
116
108
224
125
รวมทั้งสิ้น

2,586

2,437

5,023

1,986

(ขอมูล ณ พฤษภาคม 2562)
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กลุมชาติพนั ธุในเขตพื้นที่
เขตองคการบริห ารสวนตํ าบลดานแม แ ฉลบ มีกลุมชาติพัน ธุ คื อ กะเหรี่ ย ง(โผลว) หรือที่ ฝรั่ ง
เรียกวา “karen” ซึ่งชาวกะเหรี่ยงจะมีการระเลนที่สําคัญคือ “รําตง” ในงานพิธีกรรมสําคัญๆ และมีภาษาที่ใชในการ
สื่อสารเฉพาะกลุม
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
สถานศึกษา
(1) โรงเรียนบานทาสนุน เปนโรงเรียนอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปที่ 6
(2) โรงเรียนบานโปงหวาย เปนโรงเรียนอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปที่ 6
(3) โรงเรียนบานพุน้ําเปรี้ยว เปนโรงเรียนอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปที่ 6
(4) โรงเรียนบานดงเสลา เปนโรงเรียนอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปที่ 3
(5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาสนุน เปนโรงเรียนอยูในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลดานแม
แฉลบ เปดสอนเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนระดับอนุบาล
(6) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดานแมแฉลบ เปนโรงเรียนอยูในสังกัด องคการบริหารสวนตําบล
ดานแมแฉลบ เปดสอนเพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนระดับอนุบาล
4.2 สาธารณสุข
องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ มีสถานบริการทางสาธารณสุข จํานวน 2 แหง คือ
(1) โรงพยาบาลศุกรศิริศรีสวัสด เปนโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ตั้งอยูหมูที่ 3 ต.ดานแมแฉลบ
(2) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาสนุน ตั้งอยูหมูที่ 1 ต.ดานแมแฉลบ
4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มีสถานีตํารวจ จํานวน 1 แหง ตั้งอยูที่หมู 3 ต.ดานแมแฉลบ
4.4 หนวยงานราชการในเขต
(1) ที่วาการอําเภอศรีสวัสดิ์
(2) สํานักงานเกษตรอําเภอศรีสวัสดิ์
(3) ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืด ภาคตะวันตก (กาญจนบุรี)
(4) สถานีตํารวจภูธรดานแมแฉลบ
(5) พัฒนาชุมชนอําเภอศรีสวัสดิ์
(6) สรรพากรอําเภอศรีสวัสดิ์
(7) ที่ดินอําเภอศรีสวัสดิ์
(8) การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรีสวัสดิ์
(9) ที่ทําการอุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร (น้ําตกหวยแมขมิ้น)
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4.5 การสังคมสงเคราะห
องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
(1) ดําเนินการรับลงทะเบียนและจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
(3) ประสานการทําบัตรผูพิการ
(4) ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน ยากไร รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พึ่ง
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนสง
เสนทางการคมนาคมที่สําคัญ
1. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3199 เปนถนนสายหลักของตําบล
2. ทางหลวงชนบท 4041 เปนถนนสายตอจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 3199
3. ถนนสายตาง ๆ ภายในหมูบาน
4. แพขนานยนต มีส องแหง แห งแรกใชเดิน ทางระหวางหมูที่ 4 ถึงหมูที่ 5 เพื่ อ ความสะดวก
ในการเดินทางโดยไมตองใชเสนทางรถยนตที่คดเคี้ยวลัดเลาะตามเขา แหงที่สอง ใชเดินทางไปยังหมูที่ 7 บานปากเหมือง
โดยแพขนานยนต แ หงนี้ อยูที่ หมู 6 ซึ่งการเดิน ทางไปหมูที่ 7 ใชเสนทางนี้ หรือต อ งใชเสน ทางสายทางหลวงชนบท
สาย 6093 เขื่อนศรีนครินทร – ตําบลชะแล ผานทางตําบลแมกระบุง และน้ําตกหวยแมขมิ้น
จากกาญจนบุ รี สามารถใช เส น ทางกาญจนบุ รี – ศรี ส วั ส ดิ์ ตามทางหลวงหมายเลข 3199
ระยะทาง 122 กิโลเมตร ตลอดสาย ถึงหนวยพิทักษปาแมละมุน หมู 4 ตําบลดานแมแฉลบ ลงแพขนานยนต – ขึ้นแพ
ขนานยนต ขับไปอีก 6 กิโลเมตร เลี้ยวซายเขาที่วาการอําเภอศรีสวัสดิ์ หมู 3 ตําบลดานแมแฉลบ หรือเลี้ยวขวาเดินทาง
ตามทางหลวงเดิมจากหนวยพิทักษปาแมละมุน หมู 4 ไปตามทางประมาณ 29 กิโลเมตรเลี้ยวขวาขับไปอีก 4 กิโลเมตร
เลี้ยวซายเขาที่วาการอําเภอศรีสวัสดิ์ หมู 3 ตําบลดานแมแฉลบซึ่งเปนสวนราชการและศูนยกลางของตําบล
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5.2 การไฟฟา
ประชากรในเขตองค ก ารบริหารสวนตํา บลดานแมแ ฉลบ บางหมู บ านยั งไม มี ไฟฟ าใช แต ท าง
องคการบริห ารสวนตํ า บลด านแม แ ฉลบไดจั ดระบบไฟฟ าโซล าโฮม ติ ดตั้ งในครัว เรือ นให กั บ ประชากร ได แก หมู 7
บานปากเหมือง และหมู 8 บานหาดแตง
5.3 การประปา
(๑) หมู/ชุมชนที่......1..........ชื่อหมูบาน/ชุมชน.......บานทาสนุน.......
- ใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ/บอน้ําตื้น/บอบาดาล
ครัวเรือนรับน้ํา
(๒) หมู/ชุมชนที่........2........ชื่อหมูบาน/ชุมชน........พุน้ําเปรี้ยว…….
- ใชประปาหมูบาน/ชุมชนอื่น
ครัวเรือนรับน้ํา
(๓) หมู/ชุมชนที่........3........ชื่อหมูบาน/ชุมชน.........บานดานแมแฉลบ..........
- ใชประปาหมูบาน/ชุมชนอื่น
ครัวเรือนรับน้ํา
(๔) หมู/ชุมชนที่.......4.........ชื่อหมูบาน/ชุมชน.......บานทาสนุน........
- ใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ/บอน้ําตื้น/บอบาดาล
ครัวเรือนรับน้ํา
(5) หมู/ชุมชนที่.......5.........ชื่อหมูบาน/ชุมชน.........บานโปงหวาย...........
- ใชประปาหมูบาน/ชุมชนอื่น
ครัวเรือนรับน้ํา
(6) หมู/ชุมชนที่.......6.........ชื่อหมูบาน/ชุมชน.......บานองเผาะ.............
- ใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ/บอน้ําตื้น/บอบาดาล
ครัวเรือนรับน้ํา
(7) หมู/ชุมชนที่.......7.........ชื่อหมูบาน/ชุมชน........บานปากเหมือง........
- ใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ/บอน้ําตื้น/บอบาดาล
ครัวเรือนรับน้ํา
(8) หมู/ชุมชนที่.......8.........ชื่อหมูบาน/ชุมชน........บานหาดแตง............
- ใชประปาหมูบาน/ชุมชนอื่น
ครัวเรือนรับน้ํา

103 ครัวเรือน
236 ครัวเรือน
374 ครัวเรือน
292 ครัวเรือน
257 ครัวเรือน
360 ครัวเรือน
149 ครัวเรือน
117 ครัวเรือน

5.4 โทรศัพท
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ มีบางพื้นที่ยังไมมีสัญญาณโทรศัพท ไดแก พื้นที่
หมูที่ 7 บานปากเหมือง เนื่องจากอยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของอุทยานเขื่อนศรีนครินทร
5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
- มีรถโดยสารประจําทาง แตไมทั่วถึงทุกพื้นที่
- การขนสงทางไปรษณี ย มี ที่ ทํา การไปรษณี ย ตั้งอยู ณ เลขที่ 452 หมู 4 ตํ าบลท ากระดาน
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบบริการในเขตตําบลดานแมแฉลบดวย
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรสวนใหญของตําบลดา นแมแฉลบ ประกอบอาชี พเกษตรกรรม ผลผลิต ทางการเกษตร
ที่สง ออกนอกพื้นที่ มากที่สุด คือ ขาวโพด มะละกอ และยางพารา ทําใหรายไดสวนใหญ ของประชากรมากจากอาชี พ
เกษตรกรรมเปนสวนมาก
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6.2 การประมง
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ มีการทําอาชีพ ประมงนอกเขตห ามจับปลา ตาม
ฤดูกาลที่เหมาะสม
6.3 การปศุสัตว
ในเขตองคก ารบริหารสว นตํา บลดา นแมแฉลบ มี การทํ าอาชีพ เลี้ย งสั ตวเล็ กน อย ได แ ก วัว ไก
และแพะ
6.4 การทองเที่ยว
เมื่ อ พู ด ถึ ง "อํ าเภอศรี ส วั ส ดิ์ " หลายคนคงคิ ด ถึง สถานที่ ทอ งเที่ ย วที่ ที่ติ ดอั น ดั บ คงเป น สถานที่
ทองเที่ ยวเชิงธรรมชาติ อยา งน้ําตก ปาเขาลํ าเนาไพร ถ้ํา เพราะใชเวลาเดิน ทางไปเพี ย งไม กี่ชั่วโมง ก็ จะได สั มผั ส กั บ
ธรรมชาติ ปาเขาอันเขียวขจีแลว อีกหนึ่งในใจของนักทองเที่ยวคงหนีไมพนแพพัก/แพลอง อีกทั้งที่นี่ยังมีแหลงอารยธรรม
เกาแกยุคกอนประวัติศาสตร ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดัง อันไดแก
(1) น้ําตกหวยแมขมิ้น อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร
ตั้ง อยูบ ริเวณที่ ทํา การอุท ยานเขื่ อนริม ทะเลสาบเขื่ อ นศรี น คริ น ทร ห า งจากอํ าเภอเมื อ ง
กาญจนบุรีป ระมาณ 108 กิโลเมตร น้ําตกหวยแมขมิ้นมี สภาพสวยงามเปนอย างยิ่ง ทั่วบริเวณรมรื่น ด วยพันธุไมป า
นานาชนิ ด น้ํ า ตกไหลมา จากต น น้ํ า ของเทื อ กเขากะลาซึ่ ง เป น
ปาดิบเขาแลง ทางทิศตะวันออกของอุทยานฯ และไหลลงสูอางเก็บ
น้ํา เขื่อนศรีนครินทร นับเปนน้ําตกที่สวยที่สุดแหงหนึ่ง น้ําตกหวย
แมข มิ้น แบงออกเปน 7 ชั้น มีชื่อเรียกตางๆกันไปแตละชั้น เช น
ชั้นที่ 1 ดงวาน ชั้นที่ 2 มานขมิ้น ชั้นที่ 3 วังหนาผา ชั้นที่ 4 ฉัตร
แกว ชั้น ที่ 5ไหลจนหลง ชั้นที่ 6 ดงผีเสื้อ ชั้นที่ 7 รมเกลา แตละ
ชั้นมีความสูงและความงดงามตางกันไป ทางอุทยานฯไดทําเสนทาง
เดิน สํา หรับขึ้นไปชมน้ําตกแตละชั้นและยังเปนเสนทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ เปนน้ําตกที่สามารถทองเที่ยวไดตลอดป
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(2) ภาพวาดสีโบราณ 3,000 ป
ตั้ง อยู บ นยอดผาแดง บ า นดา นแม แ ฉลบ ตํ า บลด า นแม แ ฉลบ อํ า เภอศรีส วั ส ดิ์ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี จาก อยูเยื้องปากทางเขาวัดโปงหวาย ภาพวาดเหลานี้อยูบนภูเขาหินปูนที่เรียกกันวา ผาแดง ซึ่งเปนภูเขา
ลูกเดียวในอําเภอศรีสวัสดิ์ ตลอดแนวหนาผายาว 60 เมตร ปรากฎภาพเขียนสีเปน กลุมๆเปนระยะๆ เปนภาพคน สัตว
และสิ่งของ เขียนดวยสีแดงคล้ําแบบเงาทึบ และแบบเคาโครงรอบนอก ภาพเขียนสีที่ปรากฎใหเห็นบนผาแดงนี้ นาจะเปน
ผลงานที่สรางขึ้นเพื่อบงชี้ถึงการพยายามเลาเรื่องเหตุการณหรือพิธีกรรมแหงความอุดมสมบูรณ ซึ่งกลุมคนเจาของภาพ
ไดรวมกันสนุกสนาน อาจมีการรองรําทํา เพลงดวยเครื่องดนตรีรูป น้ําเตา
และเตนรํารวมกันดวยความเคารพบูชา ในสิ่งที่มีความเชื่อรวมกัน ดังนั้น
ชุ ม ชนที่ ว าดภาพเหล า นี้ คงมี ชี วิ ต อยู ด ว ยการล า สั ต ว และทํ า การ
เกษตรกรรมเมื่ อราว 3,000 ป ม าแลว และใช สถานที่ ถ้ําผาแดงนี้บ อก
เรื่องราวที่เคยเกิ ดขึ้นที่ นั่น นั่ นเอง ภาพเขียนกระจายเป น 2 ชุด ชุดแรก
เป น กลุ ม คนประมาณ 5 คนกํ า ลั ง ทํ า กิ จ กรรมบางอย า ง อี ก 1 ชุ ด เป น
ภาพวาดของคน คนเดียว ยืนโดดเดี่ยว จากจุดแรก
(3) แพพัก/แพลอง
ธรรมชาติริมขอบอางเก็บ น้ําเขื่อนศรีน ครินทร อ.ศรีส วัสดิ์ จ.กาญจนบุ รี เป น เสน หดึงดู ด
นักทองเที่ ยวอย างมาก แตละป จะมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตา งชาติมาใช บ ริ การ "แพพั ก/แพลอ ง" ในเขต
อ.ศรีสวัสดิ์ เปนจํานวนมาก ซึ่งในเขตตําบลดานแมแฉลบ ก็เชนเดียวกัน บรรยากาศที่ใกลชิดธรรมชาติ สายน้ํ าและ
ขุนเขา จึงกลายเปนขุมทรัพยมหาศาลของการทําธุรกิจ "แพพัก/แพลอง" และคอยๆ ผุดขึ้นอยางตอเนื่อง และเพิ่มจํานวน
ขึ้นอยางรวดเร็ว เมื่อแพกลายเปนธุรกิจก็ไมอาจหลีกเลี่ยงการแขงขันไปได ทําใหผูประกอบการหลายคนพยายามคิดหา
ไอเดีย ใหมๆ และปรับ แตงรูป แบบแพกัน ไปตางๆ นานา จนในที่สุดก็ก ลายเปน "สวรรคริมน้ํา" เพื่ อหวังดึ งดู ดลู ก คา
ตารางการใหบ ริการสวนใหญ อยูในชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขั ตฤกษ แลว ก็จะมี ชวงฤดูกาลหาเสี ยงอีก
ชวงหนึ่งที่แพถูกจองเต็มหมด เพราะคาใชจายแพแตละหลังไมสูงมากนัก เพียง 3,000-5,000 บาท/คืน เทานั้น แตใน
ป จจุ บั น มี "แพพั ก/แพลอ ง" ที่ มี ขนาดใหญ ส ามารถรองรับ นั กท องเที่ ยว ได ม ากถึ ง 80 ชี วิต ทํ าให ก ารท องเที่ ย วเชิ ง
ธรรมชาติไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกป
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6.5 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
พื้ น ที่ ตํา บลด า นแม แ ฉลบ เป น ชุ ม ชนเกษตรส วนใหญ แต พื้ น ที่ ตั้ง อยู ภ ายในอํา เภอศรีส วั ส ดิ์
มีรานคาอุปโภค และบริโภคพรอมทั้งตลาดนัดสัญจรจากตางถิ่นเขามาใหบริการประชาชนอยูประจํา
6.6 แรงงาน
ในพื้ น ที่ อ งค ก ารบริ ห ารส ว น
ตํา บลด า นแม แ ฉลบ มี ป ระชากรที่ ทํา อาชี พ รับ จ า ง
ควบคู กั บ การทํ า เกษตรกรรม และรั บ จ า งทั่ ว ไปอยู
ประมาณรอยละ 50 ของประชากรทั้งหมด

7. เศรษฐกิ จ พอเพี ย งท อ งถิ่ น (ด า น
การเกษตรและแหลงน้ํา)
7.1 ขอมูลดานการเกษตร
ประเภทของการทําการเกษตร
(1) ขาวโพด
(2) มะละกอ
(3) ยางพารา
7.2 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร
ประเภทแหลงน้ําทางการเกษตร
1) ลําหวย
2) อางเก็บน้ํา
3) ฝาย
4) สระ
5) ประปาหมูบาน

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝน การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร
เพียงพอ
ไมเพียงพอ
ทั่วถึง
ไมทั่วถึง











7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)
(1) หมูที่ 1 บานทาสนุน
(1.1) ประปาแหงที่.....1......
(1.2) ที่ตั้ง...............บานทาสนุน.........................
(1.3) พิกัด N 0522077 E 1604270
(1.4) เจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน (ปจจุบัน)
( ) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ( /) หมูบาน/ หนวยงานอื่น
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(1.5) ประเภท
( ) ประปาผิวดิน ( ) ประปาบาดาล
( / )ประปาภูเขา ( ) ประปาเชิงพาณิชย
(1.6) ขนาด (กรณีประปาภูเขา/ประปาเชิงพาณิชยไมตองกรอก)
( ) เล็ก ( ) กลาง
( ) ใหญ ( ) ใหญมาก
(1.7) กําลังผลิต...........30...............ลบ.ม./ชม.
(1.8) จํานวนครัวเรือนรับน้ํา.................103.....................ครัวเรือน
(2) หมูที่ 2 บานพุน้ําเปรี้ยว
(1.1) ประปาแหงที่.....1......
(1.2) ที่ตั้ง...............บานพุน้ําเปรี้ยว.........................
(1.3) พิกัด N………0515872……………… E……………1604226…………….
(1.4) เจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน (ปจจุบัน)
( ) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ( / ) หมูบาน / หนวยงานอื่น
(1.5) ประเภท
( /) ประปาผิวดิน
( ) ประปาบาดาล
( ) ประปาภูเขา
( ) ประปาเชิงพาณิชย
(1.6) ขนาด (กรณีประปาภูเขา/ประปาเชิงพาณิชยไมตองกรอก)
( /) เล็ก
( ) กลาง
( ) ใหญ
( ) ใหญมาก
(1.7) กําลังผลิต.............30.............ลบ.ม./ชม.
(1.8) จํานวนครัวเรือนรับน้ํา..................236....................ครัวเรือน
(3) หมูที่ 3 บานดานแมแฉลบ
(1.1) ประปาแหงที่.....1......
(1.2) ที่ตั้ง...............บานดานแมแฉลบ........................
(1.3) พิกัด N………0511883……… E…………1613627………………
(1.4) เจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน (ปจจุบัน)
( ) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
( / ) หมูบาน / หนวยงานอื่น
(1.5) ประเภท
( /)
ประปาผิวดิน
( ) ประปาบาดาล
( )
ประปาภูเขา
( ) ประปาเชิงพาณิชย
(1.6) ขนาด (กรณีประปาภูเขา/ประปาเชิงพาณิชยไมตองกรอก)
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( /)
เล็ก
( ) กลาง
( )
ใหญ
( ) ใหญมาก
(1.7) กําลังผลิต..............50............ลบ.ม./ชม.
(1.8) จํานวนครัวเรือนรับน้ํา...................374...................ครัวเรือน
(4) หมูที่ 4 บานทาสนุน
(1.1) ประปาแหงที่.....1......
(1.2) ที่ตั้ง...............บานทาสนุน........................
(1.3) พิกัด N………0522077…………………… E…………1604270…………………
(1.4) เจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน (ปจจุบัน)
( ) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
( / ) หมูบาน / หนวยงานอื่น
(1.5) ประเภท
( ) ประปาผิวดิน
( )ประปาบาดาล
( /) ประปาภูเขา
( )ประปาเชิงพาณิชย
(1.6) ขนาด (กรณีประปาภูเขา/ประปาเชิงพาณิชยไมตองกรอก)
( /) เล็ก
( )กลาง
( ) ใหญ
( )ใหญมาก
(1.7) กําลังผลิต............30..............ลบ.ม./ชม.
(1.8) จํานวนครัวเรือนรับน้ํา...............292.......................ครัวเรือน
(1.9) ประปาแหงที่.....2......
(1.10) ที่ตั้ง...............บานทาสนุน........................
(1.11) พิกัด N………0517987…………………… E…………1607501……………………
(1.12) เจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน (ปจจุบัน)
( / ) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
( ) หมูบาน / หนวยงานอื่น
(1.13) ประเภท
( /)
ประปาผิวดิน
( ) ประปาบาดาล
( )
ประปาภูเขา ( ) ประปาเชิงพาณิชย
(1.14) ขนาด (กรณีประปาภูเขา/ประปาเชิงพาณิชยไมตองกรอก)
( /)
เล็ก
( ) กลาง
( ) ใหญ
( ) ใหญมาก
(1.15) ผลิต............10..............ลบ.ม./ชม.
(1.16) จํานวนครัวเรือนกําลังรับน้ํา...............292.......................ครัวเรือน
(1.17) อายุการใชงานระบบประปา (เฉพาะกรณีที่ประปาเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
( / ) กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอสรางเอง ปที่กอสราง พ.ศ. 2556
(5) หมูที่ 5 บานโปงหวาย
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(1.1)
(1.2)
(1.3)
(1.4)

ประปาแหงที่.....1......
ที่ตั้ง...............บานดานแมแฉลบ.......................
พิกัด N…………0513391………………………… E……………1613297………………
เจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน (ปจจุบัน)
( ) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
( / ) หมูบาน / หนวยงานอื่น
(1.5) ประเภท
( /)
ประปาผิวดิน
( ) ประปาบาดาล
( )
ประปาภูเขา
( ) ประปาเชิงพาณิชย
(1.6) ขนาด (กรณีประปาภูเขา/ประปาเชิงพาณิชยไมตองกรอก)
( /)
เล็ก
( ) กลาง
( )
ใหญ
( ) ใหญมาก
(1.7) กําลังผลิต..........................ลบ.ม./ชม.
(1.8) จํานวนครัวเรือนรับน้ํา...............257......................ครัวเรือน
(1.9) ประปาแหงที่.....2......
(1.10) ที่ตั้ง...............บานโปงหวาย.......................
(1.11) พิกัด N…………0515133…………………… E……………1612448…………………..
(1.12) เจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน (ปจจุบัน)
( / ) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
( ) หมูบาน / หนวยงานอื่น
(1.13) ประเภท
( )
ประปาผิวดิน
( / ) ประปาบาดาล
( )
ประปาภูเขา
( ) ประปาเชิงพาณิชย
(1.14) ขนาด
( /)
เล็ก
( ) กลาง
( )
ใหญ
( ) ใหญมาก
(1.15) กําลังผลิต...........10...............ลบ.ม./ชม.
(1.16) จํานวนครัวเรือนรับน้ํา...............257......................ครัวเรือน
(1.17) อายุการใชงานระบบประปา (เฉพาะกรณีที่ประปาเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
( / ) กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอสรางเอง ปที่กอสราง พ.ศ.2559

(6) หมูที่ 6 บานดงเสลา
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(1.1)
(1.2)
(1.3)
(1.4)

ประปาแหงที่.....1......
ที่ตั้ง...............บานดงเสลา....................... แตกตางกัน)
พิกัด N……………0511221……………… E…………1610648……………………..
เจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน (ปจจุบัน)
( ) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
( / ) หมูบาน / หนวยงานอื่น
(1.5) ประเภท
( )
ประปาผิวดิน
( ) ประปาบาดาล
(/)
ประปาภูเขา
( ) ประปาเชิงพาณิชย
(1.6) ขนาด (กรณีประปาภูเขา/ประปาเชิงพาณิชยไมตองกรอก)
( )
เล็ก
( ) กลาง
( )
ใหญ
( ) ใหญมาก
(1.7) กําลังผลิต............50..............ลบ.ม./ชม.
(1.8) จํานวนครัวเรือนรับน้ํา.................360.....................ครัวเรือน
(1.9) ประปาแหงที่.....2......
(1.10) ที่ตั้ง...............บานองเผาะ.......................
(1.11) พิกัด N……………0513413……………E…………1618914……………………..
(1.12) เจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน (ปจจุบัน)
( / ) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
( ) หมูบาน / หนวยงานอื่น
(1.13) ประเภท
( )
ประปาผิวดิน
( /) ประปาบาดาล
( )
ประปาภูเขา
( ) ประปาเชิงพาณิชย
(1.14) ขนาด (กรณีประปาภูเขา/ประปาเชิงพาณิชยไมตองกรอก)
( )
เล็ก
( ) กลาง
( )
ใหญ
( ) ใหญมาก
(1.15) กําลังผลิต............10..............ลบ.ม./ชม.
(1.16) จํานวนครัวเรือนรับน้ํา.................360.....................ครัวเรือน
(1.17) อายุการใชงานระบบประปา (เฉพาะกรณีที่ประปาเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
( / ) กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอสรางเอง ปที่กอสราง พ.ศ.2559

(7) หมูที่ 7 บานปากเหมือง
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(1.1)
(1.2)
(1.3)
(1.4)
(1.5)

(1.6)

(1.7)
(1.8)
(1.9)

ประปาแหงที่.....1......
ที่ตั้ง...............บานปากเหมือง.......................
พิกัด N………0490757………………………E………1625024……………………
เจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน (ปจจุบัน)
( / ) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
( ) หมูบาน / หนวยงานอื่น
ประเภท
( ) ประปาผิวดิน
( ) ประปาบาดาล
(/)
ประปาภูเขา
( ) ประปาเชิงพาณิชย
ขนาด (กรณีประปาภูเขา/ประปาเชิงพาณิชยไมตองกรอก)
( )
เล็ก
( ) กลาง
( )
ใหญ
( ) ใหญมาก
กําลังผลิต.............15.............ลบ.ม./ชม.
จํานวนครัวเรือนรับน้ํา..................149....................ครัวเรือน
อายุการใชงานระบบประปา (เฉพาะกรณีที่ประปาเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
( / ) กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอสรางเอง ปที่กอสราง พ.ศ. 2557

(8) หมูที่ 8 บานหาดแตง
(1.1) ประปาแหงที่.....1......
(1.2) ที่ตั้ง...............บานหาดแตง.......................
(1.3) พิกัด N………0509159…………………… E……………1608483…………………
(1.4) เจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน (ปจจุบัน)
( ) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
( / ) หมูบาน / หนวยงานอื่น
(1.5) ประเภท
(/)
ประปาผิวดิน
( ) ประปาบาดาล
( ) ประปาภูเขา
( ) ประปาเชิงพาณิชย
(1.6) ขนาด (กรณีประปาภูเขา/ประปาเชิงพาณิชยไมตองกรอก)
( )
เล็ก
( ) กลาง
( )
ใหญ
( ) ใหญมาก
(1.7) กําลังผลิต............20..............ลบ.ม./ชม.
(1.8) จํานวนครัวเรือนรับน้ํา.................117.....................ครัวเรือน
/(1.9) ประปาแหงที่ 2...
(1.9) ประปาแหงที่.....2......
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(1.10) ที่ตั้ง...............บานหาดแตง.......................
(1.11) พิกัด N………0509014……………………E……………1608562………………
(1.12) เจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน (ปจจุบัน)
( / ) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
( ) หมูบาน / หนวยงานอื่น
(1.13) ประเภท
(/)
ประปาผิวดิน
( ) ประปาบาดาล
( ) ประปาภูเขา
( ) ประปาเชิงพาณิชย
(1.14) ขนาด (กรณีประปาภูเขา/ประปาเชิงพาณิชยไมตองกรอก)
( )
เล็ก
( ) กลาง
( )
ใหญ
( ) ใหญมาก
(1.15) กําลังผลิต............10..............ลบ.ม./ชม.
(1.16) จํานวนครัวเรือนรับน้ํา.................117.....................ครัวเรือน
(1.17) อายุการใชงานระบบประปา (เฉพาะกรณีที่ประปาเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)
( / ) กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอสรางเอง ปที่กอสราง พ.ศ. 2559
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา รอยละ 99.99 ประชากรนับถือศาสนาพุทธ
สถาบันทางศาสนา
(1) วัดบานทาสนุน
(2) วัดบานพุน้ําเปรี้ยว
(3) วัดศรีสวัสดิ์
(4) วัดบานโปงหวาย
(5) วัดดงเสลาเกา
(6) วัดมัชฌิมาวราราม
(7) วัดบานหาดแตง
(8) วัดสมเด็จ

ตั้งอยูหมูที่
ตั้งอยูหมูที่
ตั้งอยูหมูที่
ตั้งอยูหมูที่
ตั้งอยูหมูที่
ตั้งอยูหมูที่
ตั้งอยูหมูที่
ตั้งอยูหมูที่

8.2 ประเพณีและงานประจําป
(1) ประเพณีวันขึ้นปใหม
(2) สืบสานประเพณีกินขาวใหม (ชาวกะเหรี่ยง)
(3) ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในวันสงกรานต
(4) ประเพณีลอยกระทง
(5) ประเพณีวันเขาพรรษา/ออกพรรษา

1
2
3
5
6
6
8
7
ประมาณเดือน มกราคม
ประมาณเดือน ธันวาคม – มกราคม
ประมาณเดือน เมษายน
ประมาณเดือน พฤศจิกายน
ประมาณเดือน กรกฎาคม /
ตุลาคม-พฤศจิกายน

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
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คําขวัญอําเภอศรีสวัสดิ์
ปาสวย น้ําใส ปลาตั วใหญ คนน้ําใจงาม เนื่องจากในเขตอําเภอศรีสวัสดิ์ ยังมี ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ ในเขตพื้นที่ตําบลดานแมแฉลบเองก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังทรงคุณคาอยางมากมาย
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ
9.1 ทรัพยากรสัตวปา
บริเวณอางเก็บน้ําและลําหวยตางๆ สัตวปาและสัตวน้ําที่พบอาศัยอยูไดแก ชาง หมูปา หมี ชะนี
กระตายป า คางคกแคระ เขีย ดออง กบทูด กบชะงอ นหินเมือ งเหนือ ปาดลายหิ น เมือ งเหนือ อึ่ งแม หนาว ปลากราย
ปลากระสูบขีด ปลากดเหลือง ปลาชะโด ปลาเวียน ปลาปลาเลียหิน ปลากระทิงดํา เปนตน สําหรับในบริเวณพื้นที่ที่ถูก
ราษฎรบุกรุกเขา ไปเพื่อปลูกพืชเกษตรภายหลังไดอพยพออกไปแลว และบริเวณริมอางเก็ บ น้ําที่ถูกตัดตน ไมออกหมด
สัตวปาที่ อาศัยอยูไดแก เกง กระตายปา อน นกยางกรอกพันธุจีน นกยางโทนใหญ นกกระแตแตแวด นกกระปูดใหญ
นกอีวาบตั๊กแตน นกตะขาบทุง นกปรอดสวน กิ้งกาแกว กิ้งกาหัวแดง แย อึ่งอางบาน และอึ่งขาดํา เปนตน
9.2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร (น้ําตกหวยแมขมิ้น)
ตั้งอยูบ ริเวณที่ทําการอุท ยานเขื่อนศรีน ครินทร ริมทะเลสาบเขื่ อนศรีน คริน ทร ห างจากอําเภอ
เมืองกาญจนบุรีประมาณ 108 กิโลเมตร น้ําตกหวยแมขมิ้นมี สภาพสวยงามเปนอยางยิ่ง ทั่วบริเวณรมรื่นดวยพันธุไมปา
นานาชนิด น้ําตกไหลมา จากตนน้ําของเทือกเขากะลาซึ่งเปนปาดิบเขาแลง ทางทิศตะวันออกของอุทยานฯ และไหลลงสู
อางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร นับเปนน้ําตกที่สวยที่สุดแหงหนึ่ง
9.3 น้ํา
เนื่องจากอยูในเขตภูเขาและที่ราบสูง จึงเมีแหลงตนน้ําลําธาร ลําหวย อีกทั้งมีอางเก็บน้ําเขื่อน
ศรีนครินทร จึงมีแหลงเพาะพันธปลาน้ําจืดไดนานาชนิด เปนการสงเสริมอาชีพการประมง แกราษฎรที่อยูในบริเวณนั้น
9.4 ปาไม
ในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลด า นแม แ ฉลบ เป น พื้ น ที่ ที่ อุ ด มไปด ว ยทรั พ ยากรป า ไม
ทั้งปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง และปาไผ ซึ่งเปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญ ตอสัตวปาและตนน้ําลําธาร มีพื้นที่บางสวน
เปน ปาสงวนแหงชาติ ปาเขาพระฤาษี และ ปาเขาบอแร แปลงที่2 ซึ่งมีพื้นที่ของ ตําบลหนองรี อํ าเภอบอพลอย และ
ตําบลเขาโจด ตําบลนาสวน ตําบลหนองเปด ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี และมีหนวยพิทักษ
ปาแมละมุนตั้งอยูในเขต หมู 4 บานทาสนุน
9.5 ภูเขา
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบสวนใหญ อยู ในเขตภูเขาและที่ราบสูง มีลักษณะ
เปน เทือกเขา เปนหนาผา และเทือกเขาสูงชันสลับกับพื้นที่ราบเปนแหงๆ มีความสูงชัน ตั้งแต 65 – 996 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง ภูเขาสวนใหญเปนภูเขา

สวนที่ 2
หนา 16 |

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
การจัด ทําแผนพั ฒ นาทองถิ่น ขององคก ารบริห ารสวนตํ าบลดานแม แฉลบ มี ความสัม พั น ธ กั บ
แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป โดยยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติ ฉบับแรกของประเทศ
ไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสู การปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพื่อความสุข
ของคนไทยทุกคน
ความเปนมา
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑ เปนตนมา ได
สงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศในกลุมบนของ
กลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงผลใหประเทศไทยหลุดพน
จากการเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็
ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ที่รอยละ ๓.๙
ถือวาอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพ เมื่อเทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอป ในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผานมา โดยมีสาเหตุหลัก
จากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟน ตัวไดเต็มที่ โครงสรางเศรษฐกิ จ
ไทยที่ยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเขามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่องคุณภาพและ
สมรรถนะที่ไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ และการ
คุม ครองทางสั งคมอื่ น ๆ ของคนไทยมี ความครอบคลุม เพิ่ม มากขึ้น แต ยั งคงมี ป ญ หาเรื่ องคุณ ภาพการให บ ริการที่ มี
มาตรฐานแตกตางกันระหวางพื้นที่ ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําใหประเทศไทยยังคงมีปญหาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ
ขณะที่ปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นและ
แกปญหาความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากร
อย างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผา นมายังขาดความชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมของ
ประเทศยังมีปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว ทั้งนี้ ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมา
จากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอ
ความตองการและปญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิดความ
เขมแข็ง ลดความขัดแยงทางความคิดและอุดมการณที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไมเสมอภาค การขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบัน
หลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักความสามัคคี ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่ มีสัดสวน
ประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญที่จะทําใหการ
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พัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ มีความทาทายมากขึ้น ทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพื่อดูแลผูสูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่ นคง
ทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ซึ่งจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อนประเทศไปสูการ
เปนประเทศพัฒนาแลว
ปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ
แมวาประเทศไทยจะมี ตํา แหนงที่ตั้งที่สามารถเป นศูนย กลางในการเชื่อมโยงในภู มิภ าคและเป น
ประตูสูเอเชีย แตการที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบานหลายประเทศ ทําใหปญหาดานเขตแดนกับประเทศเพื่อนบาน
ยังคงเป นความทาทายดานความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองใหความสําคัญ กับปญหาดานความ
มั่น คงอื่น ๆ ที่มีความซับซอน ละเอีย ดออน และมีความเชื่อมโยงกัน หลายมิติ ที่ อาจเปนประเด็นท า ทายตอการสร าง
บรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับ ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสรางความสามัคคี
ของคนในชาติที่จะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุมประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตางกัน
อยางยั่งยืน
นอกจากนี้ การขยายอิท ธิพ ลและการเพิ่ม บทบาทของประเทศมหาอํานาจที่อ าจกอให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายขั้วอํานาจ หรือเกิดการยายขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องคกรที่ไมใชรัฐ อาทิ องคการระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาท
มากขึ้นในการกําหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ และมาตรฐานสากลตาง ๆ ทั้งในดานความมั่นคง และเศรษฐกิจ
รวมทั้งการรวมกลุมเศรษฐกิจ และการเปดเสรีในภูมิภาคที่นําไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดาน
อาชญากรรมขามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปญ หายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมืองในทาง
กลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาอยางกาว
กระโดดจะกอให เกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐอิน เทอรเน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูล
ขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนา
เทคโนโลยีอย างกา วกระโดดเหลานี้ คาดวาจะเปน ปจ จัยสนั บ สนุนหลักที่ชวยทํ าใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิ จไทยมี
แนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งขึ้น แนวโนมสําคัญที่จําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิ การรวมกลุมทาง
การคาและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแขงขันที่คาดวาจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสราง
ความหลากหลายของสินคาและบริการที่ตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหม ๆ
นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป ๒๕๗๔ จะกอใหเกิด
โอกาสใหม ๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุที่จะมี สัดสวนเพิ่ม ขึ้ นอยางตอเนื่อง รวมทั้ งการ
คาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประชากรในประเทศไทยจะมีชวงอายุที่
แตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหม ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การเตรียม
ความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะ
เปนความทาทายสําคัญในระยะตอไป
ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความตองการแรงงานตางชาติ
เพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจํานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและความกาวหนาของการพัฒนา
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ระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทํา ใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถิ่น มีความสะดวกมากขึ้ น และเปน ป จจัย
สําคัญ ที่จะทําใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมี
แนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทํางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การยายถิ่นสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหา
โอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเปนไปไดที่ประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศผูรับ ของประชากรจากประเทศเพื่อน
บาน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวา
อาจทําใหการแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ระบบโครงสราง
พื้นฐานที่จําเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธตอเนื่องกับความมั่นคงดานอาหารและน้ํา ขณะที่ระบบนิเวศ
ตาง ๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความตองการ
ของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวที่แตละประเทศจะตองเผชิญ จะมีความแตกตางกัน ทําใหการเปน
สังคมสีเขียว การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสําคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงการสราง
สมดุ ล ความมั่ น คง ด า นพลัง งานและอาหารมีแ นวโนม ที่ จ ะมี ความสํา คัญ เพิ่ ม มากขึ้น กฎระเบี ย บและขอ ตกลงด าน
สิ่งแวดลอมจะมีความเขม ขนและเขมงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒ นาตามขอตกลงระหวางประเทศตา ง ๆ ที่สํา คัญ เช น
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส จะไดรบั การนําไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งขึ้น
แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสวนของการจาง
งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอื่น ๆ ที่
ซับซอนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามที่ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ การเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็ว
ของผูคน เงิน ทุ น ขอมู ลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยี และสิ นคาและบริการ การปรับตั วตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณไดยาก การเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมที่จะสงผลใหการเฝาระวังดานการ
สาธารณสุข ในประเทศมีความสําคัญ มากขึ้น อาจนําไปสูปญ หาความเหลื่อมล้ําที่ท วี ความรุน แรงมากขึ้น ได หากไม มี
มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้น อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก
การเขาถึงเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐาน และองคความรูสมัยใหมมีระดับความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรตาง ๆ
โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอทั้งการจางงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะ
งานที่เปลี่ยนไป มีความตองการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปจจุบันและ
บางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ตองการทักษะระดับต่ํา กอใหเกิดความเสี่ยงตอความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป กระแสโลกาภิ
วัตนที่จะทําให เกิดการพัฒ นาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปจจัยทั้งหมดดังกลาวจะสงผลใหปญหาความยากจนและความเหลื่อม
ล้ําของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น
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จากปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ ขางตน
เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมที่ จะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง
และมี ความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพั ฒนาประเทศอยางมาก ดังนั้น การพั ฒนาประเทศจึง
จําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนาที่เกี่ยวของ มีความรวมมือในลักษณะประชา
รัฐจากภาคสวนตาง ๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาที่เปนการดําเนินงานอยางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามี
ความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจําเปนตองมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะที่
สอดคลองกั บการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ สามารถรูเทาทันและปรับตัวให สามารถดําเนินชี วิตไดอย างมีความสุข มีอาชีพ ที่
มั่นคง สรางรายได ทามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหม ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไปพรอมกัน ทั้งในสวนของ
ระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝมือที่สอดคลองกันกับการพั ฒ นาของคนในแต ละชวงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสรางพื้ นฐาน รวมทั้งการใหความสําคัญ กับ การสงเสริมเทคโนโลยีและนวัต กรรม เพื่อ ให ประเทศไทย
สามารถยกระดับ เปนเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพื้ น ฐานนโยบายไทย
แลนด ๔.๐ สงผลใหเกิดการสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ กระจาย
ผลประโยชนจากการพัฒนา ลดปญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน
นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหาร
รักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเปนเมืองที่
เติบโตอยางตอเนื่องที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะ
การใชพื้น ที่ที่ชัด เจน ขณะที่ก ารพัฒ นาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธก าร
พัฒนาที่สามารถอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพการแขงขันที่สูงขึ้น และสามารถใชจุดแข็งในเรื่อง
ตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการพัฒ นาประเทศมากขึ้น รวมทั้ งให ความสําคัญ ของการ
รวมกลุม ความรวมมือกั บนานาประเทศในระดับ ภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับ และสร างสัมพัน ธไมตรี เสริ มสราง
ความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจําเปนตอง
สร า งความพร อ มในการที่ จ ะยกระดั บ มาตรฐานและมี ก ารปฏิ บั ติ ให เป น ไปตามระเบี ย บกติ ก าสากลในด า นต า ง ๆ
ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตองเรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อใหเกิดการบริหารราชการที่ดีและ
เสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพื่อใหเกิดความรักความสามัคคี
และลดความขัดแยงภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาตาง ๆ จําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและ
ลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากขึ้น
ดังนั้น ภายใต เงื่อ นไขโครงสรา งประชากร โครงสรา งเศรษฐกิจ สภาพสั งคม สภาพภู มิ อ ากาศ
สิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบ
และครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดการปรับตัวซึ่ง
จะต องหยั่งรากลึ กลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสราง การขับเคลื่อนการพัฒ นาให ป ระเทศเจริญ กาวหน าไปใน
อนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวที่ตองบรรลุ พรอมทั้งแนวยุทธศาสตรหลักในดานตาง ๆ เพื่อเปนกรอบ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางเปนบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดั บจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และ
ปรับ ปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยา งเปน ระบบ โดยยุทธศาสตรช าติจะเปน เป าหมายใหญ ในการขับ เคลื่อ น
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ประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร ภารกิจ และพื้นที่ ซึ่งรวมถึง
พื้นที่พิเศษตาง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่ อใหการพัฒนาประเทศสามารถ
ดําเนินการไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
วิสัยทัศน
“ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน เป น ประเทศพั ฒ นาแล ว ด ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพื่อสนองตอบตอผลประโยชน
แหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่ ง ยื น ของฐานทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล อ ม ความมั่ น คงทางพลั ง งานและอาหาร ความสามารถในการรั ก ษา
ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสาน
สอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ง
มิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิป ไตย มีการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปน
ศูน ยก ลางและเปน ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเปน กลไกที่ นําไปสูการบริหารประเทศที่
ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ
ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการ
ดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเขา
สูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมสี ุขไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา
อย า งเท า เที ย มกั น มากขึ้ น และมี ก ารพั ฒ นาอย า งทั่ ว ถึ ง ทุ ก ภาคส ว น มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ตามมาตรฐานขององค ก าร
สหประชาชาติ ไม มี ป ระชาชนที่ อ ยู ในภาวะความยากจน เศรษฐกิ จในประเทศมี ค วามเข ม แข็ง ขณะเดี ย วกั น ต อ งมี
ความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายไดทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟน
กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน
และการทําธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง
ไปได ได แ ก ทุ น มนุ ษ ย ทุ น ทางป ญ ญา ทุ น ทางการเงิ น ทุ น ที่ เป น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ทุ น ทางสั ง คม และทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให เพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง เป น การเจริ ญ เติ บ โตของเศรษฐกิ จ ที่ อ ยู บ นหลั ก การใช การรั ก ษาและการฟ น ฟู ฐ าน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเป าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอ
สังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และให
ความสําคัญ กับ การมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน

โดยมีเป าหมายการพัฒ นาประเทศ คื อ “ประเทศชาติมั่ นคง ประชาชนมีความสุ ข เศรษฐกิจ พั ฒ นาอย าง
ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคน
ใน ทุ ก มิ ติ แ ล ะ ใน ทุ ก ช ว ง วั ย ให เป น ค น ดี เก ง แ ล ะ มี คุ ณ ภ า พ ส ร า ง โอ ก า ส แ ล ะ ค ว า ม เส ม อ ภ า ค
ทางสังคม สร างการเติ บ โตบนคุณ ภาพชีวิต ที่เป นมิ ตรกับ สิ่งแวดลอ ม และมี ภ าครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย
๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
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๖)

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ
เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒ นาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่น คง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปาหมายการพัฒนา
ประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒ นาประเทศระยะยาวที่จะทําใหประเทศไทยมีความมั่น คงใน
เอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุ กมิติทุกรูปแบบและ
ทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพิ่ม และพัฒนากลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมที่จะสรางและเพิ่มศักยภาพ
ในการแขงขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตาง ๆ
ไดอยางเหมาะสม คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี เกง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพในการคิด
วิเคราะห สามารถ “รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และ
กระบวนการยุ ติ ธรรมได อย า งเทาเที ย มกั น โดยไมมี ใครถู ก ทิ้ งไว ข างหลั ง การพั ฒ นาประเทศในช วงระยะเวลาของ
ยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิ จ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ“ประชารัฐ”
โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความมั่น คง ยุทธศาสตรช าติดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุ ษย ยุ ทธศาสตร
ชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้
1. ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด า นความมั่ น คง มี เป า หมายการพั ฒ นาที่ สํ า คั ญ คื อ ประเทศชาติ มั่ น คง
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ
มีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
ควบคูไปกั บการป องกันและแกไขปญ หาดานความมั่ นคงที่ มี อยู ในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการ
แกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบาน
และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติ
ดานอื่น ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการ
ยกระดับ ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) “ต อยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอื่น ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกั บเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบัน ” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒ นา
โครงสรา งพื้ น ฐานของประเทศในมิ ติต าง ๆ ทั้ งโครงข า ยระบบคมนาคมและขนส ง โครงสรา งพื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร
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เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สราง
คุ ณ ค า ใหมในอนาคต” ดว ยการเพิ่ ม ศัก ยภาพของผู ป ระกอบการ พั ฒ นาคนรุ น ใหม รวมถึ งปรับ รู ป แบบธุ รกิ จ เพื่ อ
ตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับ
ปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยาย
โอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้น
กลาง และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน
๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนา
ที่สํา คัญ เพื่ อพั ฒ นาคนในทุก มิติและในทุ กชวงวัย ให เป น คนดี เกง และมี คุ ณภาพ โดยคนไทยมี ความพรอมทั้ง กาย ใจ
สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อด
ออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัย รักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องตลอดชี วิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุ คใหมและอื่น ๆ โดยมี
สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
๔. ยุท ธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพั ฒนาที่
สําคัญที่ใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู
กลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียม
ความพรอมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พึ่ง ตนเองและทํา ประโยชนแ กค รอบครัว ชุม ชน และสัง คมใหน านที่ สุด โดยรัฐให ห ลัก ประกัน การเข าถึ งบริ การและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีเปาหมาย
การพัฒนาที่ สําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรร
มาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้ง
ในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได โดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต
โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐ
ตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการ
ในระบบเศรษฐกิจที่ มีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ วัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์ และ
ผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อย างยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เป นดิจิทัลเขามาประยุกตใช อยางคุมคา และ
ปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเป ดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามี
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สวนรวมเพื่ อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุ กภาคสวนในสังคมตอง
รวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริ ตประพฤติ
มิชอบอย างสิ้ น เชิ ง นอกจากนั้น กฎหมายต องมี ความชั ด เจน มี เพี ยงเท า ที่ จํ าเป น มี ค วามทั นสมั ย มี ความเป นสากล
มีป ระสิ ท ธิภ าพ และนํ าไปสูการลดความเหลื่อ มล้ําและเอื้อตอ การพั ฒ นา โดยกระบวนการยุ ติธรรมมีก ารบริ หารที่ มี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ
ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดั บ พื้ น ที่ ให มี ค วามสอดคล อ งกั น ตามห ว งเวลานอกจากนี้ ยุ ท ธศาสตร ช าติ จ ะใช เป น กรอบในการจั ด สรร
งบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัย
การประสานความรว มมื อ จากหลายภาคส ว น ภายใต ร ะบบประชารั ฐ คื อ ความร ว มมื อ ของภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชนและประชาสัง คม ทั้ ง นี้ รัฐธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั ก รไทยจะได มี ก ารกํ าหนดเกี่ ย วกั บ บทบาทของ
ยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพื่อที่สวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ
ปจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตรชาติ
สาระของยุทธศาสตรชาติ กาหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเปาหมายและภาพใน
อนาคตของประเทศที่ชั ด เจนและเป น ที่เขา ใจ รับ รู และยอมรับ เป น เจ าของร วมกั น สามารถถ า ยทอดเป าหมายของ
ยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนดตัวชี้วัด
ที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได
ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และแผนในระดับตางๆ เพื่อใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ
ใหสามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมาย
ที่จะกําหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปน
ระบบในทุกระดับ
กลไกสู การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ /สอดคลองตั้งแตระดั บการจัดทายุ ทธศาสตร การนําไปสูก าร
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับ
เปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
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๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในชวงของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบ ทของการเปลี่ยนแปลงต างๆ ที่ อาจก อใหเกิดความเสี่ ยงทั้ งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศในป จ จุบันที่ยั งคงประสบปญ หาในหลายดาน เชน ปญ หาผลิตภาพการผลิ ตความสามารถในการแข งขั น
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒ นาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเปนตองยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้
(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
2. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย
กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําให
การกําหนดวิสัยทัศนแผนพั ฒนาฯ ฉบับ ที่ ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแ ผนพั ฒนาฯ ฉบั บที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
อย างมี สว นรวม การพั ฒ นาที่ ยึด หลั ก สมดุ ล ยั่ งยื น โดยวิ สั ย ทั ศ น ข องการพั ฒ นาในแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ ตอ งให
ความสําคั ญกับ การกํา หนดทิศทางการพั ฒนาที่มุงสูก ารเปลี่ย นผา นประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดป านกลางไปสู
ประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
การกําหนดตําแหน งทางยุท ธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning)
เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทําขึ้น
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดาน
การขนสงละโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปน แหล งผลิต
สินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 เป น แผนพั ฒ นาประเทศในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)
ซึ่งแปลง ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา
ของแผนพัฒ นาฯ ฉบั บที่ 12 จึงมุงเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดั บประเทศไทยใหเปน ประเทศที่
พัฒ นาแล ว มีความมั่น คง มั่ งคั่ งยั่ง ยืน ดวยการพั ฒ นาตามปรัช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง โดยมี ก รอบ วิ สัย ทั ศน แ ละ
เปาหมายอนาคตประเทศไทยในป 2579 ซึ่งกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปเปนกรอบ ที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 มุงตอบสนองวัตถุป ระสงคและเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดภายใตระยะเวลา 5 ป ตอจากนี้ไปพิจารณาจากการ
ประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บงชี้ถึง จุดแข็งและจุดออนของประเทศ และการ
สะทอนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนใหการ พัฒนาในดานตาง ๆ บรรลุผลไดในระยะเวลา 5 ป
แรกของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปทั้งนี้โดยไดคํานึงถึงการ ตอยอดใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่องภายใตแผนพัฒนาฯ
ฉบับตอๆ ไป ดังนั้น การพั ฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของ
การพัฒนาได ดังนี้
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1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยม
ที่ดี มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ น ตลอดจน เป น คนเก งที่มี ทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ เขมแข็งพึ่งพา
ตนเองได
3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของ เศรษฐกิจ
ฐานรากและสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา
4. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับ สนุน
การ เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีป ระสิทธิภาพ โปรงใส ทั นสมัย และมีการทํางาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
6. เพื่อให มีการกระจายความเจริญ ไปสูภูมิภาคโดยการพัฒ นาภาคและเมืองเพื่อรองรับ
การพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม
7. เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ทั้งใน
ระดับ อนุภูมิภาคภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีป ระสิทธิภาพ รวมทั้งใหป ระเทศไทยมีบทบาทนําและ
สรางสรรคในด านการคา การบริการ และการลงทุ นภายใตก รอบความรวมมื อต างๆ ทั้ งในระดับ อนุ ภูมิ ภ าค ภู มิภ าค
และโลก
เปาหมายรวม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุป ระสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒ นา
ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ประกอบดวย
1. คนไทยมี คุ ณ ลั ก ษณะเป น คนไทยที่ ส มบู ร ณ มี วิ นั ย มี ทั ศ นคติ แ ละพฤติ ก รรมตาม
บรรทัดฐาน ที่ดีของสั งคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอย างรูเทาทันสถานการณ มีความ
รับผิดชอบ และทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง
และมีความเปนไทย
2. ความเหลื่ อ มล้ํ าทางด า นรายได แ ละความยากจนลดลง เศรษฐกิ จ ฐานรากมี ค วาม
เขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริ การทางสังคมที่มีคุณภาพอยาง
ทั่วถึง และเปนธรรมกลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 15
3. ระบบเศรษฐกิ จ มีค วามเข มแข็งและแข งขั น ได โครงสร างเศรษฐกิจปรับ สู เศรษฐกิ จ
ฐาน บริการและดิจิทัลมีผูป ระกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผู ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เข มแข็ งสามารถใช นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณ ค าสิน ค าและบริก าร มีระบบการ ผลิ ตและ
ให บ ริ ก ารจากฐานรายได เดิ ม ที่ มี มู ล ค า เพิ่ ม สู งขึ้ น และมี ก ารลงทุ น ในการผลิ ต และบริ ก ารฐานความรู ชั้ น สู งใหม ๆ
ที่เป น มิ ตรกั บสิ่ งแวดล อมและชุม ชนรวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให บ ริการสูภูมิภาคเพื่ อ ลดความเหลื่อมล้ํา
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป และมีปจจัย สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส
พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอื้อตอการขยายตัวของภาคการผลิต และบริการ
4. ทุนทางธรรมชาติและคุณ ภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับ สนุ น การเติบโตที่เปน มิตรกั บ
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพื้นที่ ประเทศเพื่อรักษา
ความสมดุ ลของระบบนิเวศ ลดการปลอ ยก าซเรือ นกระจกในภาคพลัง งานและขนส งไมน อ ย กว าร อยละ 7 ภายใน
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ป 2563 เที ย บกั บ การปลอ ยในกรณี ป กติ มี ป ริ ม าณหรื อ สั ด ส ว นของขยะมู ล ฝอยที่ ไ ด รับ การจั ด การอย า งถูก หลั ก
สุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตใหอยู ในเกณฑมาตรฐาน
5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และ
เพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น ของนานาชาติ ต อ ประเทศไทย ความขั ด แย งทางอุด มการณ แ ละความคิ ด ในสั งคมลดลง ป ญ หา
อาชญากรรมลดลงปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง มีความพรอมที่
ปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการ กําหนดบรรทัดฐานระหวาง
ประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒ นาที่สําคัญ ในอนุภู มิภาค ภู มิภ าค
และโลก อัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของ ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจาย
อํ านาจและมีส วนร วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบ ริการซึ่งภาคเอกชนดํ าเนิน การแทนได ดีก วา ลดลง
เพิ่มการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น
มีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ อันดับความยากงายในการ
ดําเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ สูง ฐานภาษีกวางขึ้น และดัชนีการ
รับรูการทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรูความสามารถและ ปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น
เปาหมาย
1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหั ว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร สรอ.)
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป
(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุ นภาครัฐ
ไมต่ํากวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการสงออก
ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป)
2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคม
สูงวัยอยางมีคุณภาพ
(๑) ประชาชนทุ ก ช วงวั ย มีค วามมั่น คงทางด า นเศรษฐกิ จ และสั งคม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น
(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอื้อตอการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง
4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๑) รั ก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร สรา งสมดุ ล ระหว า งการอนุ รั ก ษ แ ละการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบ าลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา
5. การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนา
1. การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(1) การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา
(2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
(3) การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล
(4) การลงทุ น โครงสร า งพื้ น ฐานเร ง ลงทุ น และพั ฒ นาโครงสรา งพื้ น ฐานด า นการ
คมนาคมขนสงเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
(5) การปรับโครงสรางการผลิต
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ
(1)
(2)
(3)
(4)

การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย

3. การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
(1) การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ
(2) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจเจก
(3) การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร
(4) การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
(1) การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง
(2) การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน
(3) การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
5. การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ โ
(2) การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(3) การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว
(4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
(5) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
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(6) การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ
6. การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การสรางความโปรงใส
(2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(3) การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม
(4) การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
การจัดทําแผนพั ฒ นาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัม พั น ธและสอดคล องกั บ
แผนยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ แตทั้งนี้ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติ ฉบับ ที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
ได สิ้น สุดลงและการจัด ทําแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ อยู ระหวางการเสนอรางแผนซึ่ งได
กําหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว
ดังนั้ น เพื่ อใหการจัดทํ าแผนพัฒ นาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวน
ตําบลดานแมแฉลบ มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่ ๑๒ จึงไดจัดทํ าแผน
ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
(1) สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี การพัฒนาทักษะทางสมอง และทักษะท างสังคมที่ เหมาะสม
(2) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ทักษะการ ทํางานและการใชชีวิตที่พรอม
เขาสูตลาดงาน

(3) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ
(4) ผลักดันใหสถาบัน ทางสังคมมีสวนรวม พัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(1) เพิ่มโอกาสใหกั บกลุมประชากรรอ ยละ 40 ที่ มี รายไดต่ําสุด ให เขาถึงบริการที่มี คุณ ภาพ
ของรัฐ
(2) กระจายการใหบ ริการภาครัฐ ทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให
ครอบคลุมและทั่วถึง
(3) การเสริมสรางชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
(1) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน
(2) ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปจจุบันเพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่
ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
(3) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
(4) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันใน เชิงธุรกิจของภาคบริการ
(5) ปรับ ปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบีย บเพื่ อสงเสริม การคา ที่ เป นธรรมและอํานวยความ
สะดวกการคาการลงทุน
(6) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการเงิ น และสถาบั น การเงิน ทั้ งในตลาดเงิ น และตลาดทุ น
ใหสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดตนทุนในการใหบริการ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
(1) พัฒนาหลักเกณฑการปรับปรุงแผนที่แนว เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)
(2) เพิ่มพื้ นที่ปาเศรษฐกิจเพื่อ ใหบ รรลุเปาหมาย รอยละ 15 ของพื้น ที่ป ระเทศ โดยส งเสริ ม
การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว
(3) เรงรัดใหมีการประกาศใชรางพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ํา พ.ศ..... และแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา
(4) ผลักดันกฏหมายและกลไกเพื่อการคัดแยก ขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน
ยุท ธศาสตร ที่ 5 การเสริม สรางความมั่นคงแหงชาติ เพื่ อ การพั ฒนา ประเทศ สูค วามมั่ งคั่ ง
และยั่งยืน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือ ดานความมั่นคงในกลุมประเทศนานาประเทศ
ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
สังคมมีความสมานฉันท
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ประเทศไทยมีความพรอมตอการรับมือภัย คุกคามทางทหาร
อันดับความเสี่ยงจากการกอการรายต่ํากวา อันดับที่ 20 ของโลก

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
(1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ
(3) ปองกันและปราบปราม
(4) ปฏิรูปกฎหมาย
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
(1) การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน คมนาคมขนส ง พั ฒ นาขนส งทาง ราง ขนส ง สาธารณะ
โครงขายถนนปรับปรุงกระบวนการงบประมาณขนสงทางอากาศ ขนสงทางน้ํา
(2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส พัฒนามาตรฐานการบริหาร จัดการโลจิสติกส การอํานวยความ
สะดวกทางการคา
(3) การพัฒนาดานพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน การใชพลังงานทดแทน สงเสริม
ไทยเปนศูนยกลางพลังงาน
(4) การพัฒ นาเศรษฐกิจ ดิจิ ทัล สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ทางธุรกิจ สรา งความมั่น คง
ปลอดภัยทางไซเบอร
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
(1) สง เสริม การลงทุน R&D ผลั ก ดัน ในเชิงพาณิ ชย แ ละเชิง สังคมลงทุน วิ จั ยและพั ฒ นากลุม
เทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพพัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยเสริมสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยสิน ทาง
ปญญา
(2) พั ฒ นาให เป น ผู ป ระกอบการทางเทคโนโลยี ส ง เสริ ม การสรา งสรรค น วั ต กรรมด า นการ
ออกแบบและการจัดการธุรกิจ
(3) พัฒ นาสภาวะแวดลอมของวทน.ทั้งดานบุ คลากรโครงสรา งพื้ น ฐานทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
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ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
(1) ภาคเหนือ เปนฐานเศรษฐกิจมูลคาสูง
(2) ภาคตะวันออกฉียงเหนือ หลุดพนจากความยากจน สูเปาหมายการพึ่งตนเอง
(3) ภาคกลาง เปนศูนยอุตสาหกรรมสีเขียว ชั้นนําศูนยกลางการผลิต อาหารและสินคาเกษตร
ปลอดภัยได มาตรฐานโลก และศูนยรวมการ ทองเที่ยวของเอเชีย
(4) ภาคใต เปนฐานเศรษฐกิจสีเขียว ไดมาตรฐาน สากลและแหลง ทองเที่ยวระดับโลก
(5) พั ฒ นาสภาพแวดลอมเมือง ศูนยกลางของจังหวัด ใหเป นเมื องนาอยู เอื้อตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคม

(6) พัฒนาฟนฟูพื้นที่บริเวณ ชายฝงทะเลตะวันออก เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก ของประเทศที่
ขยายตัวมีสมดุล

(7) พั ฒ นาพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ ใหม บ ริ เวณชายแดน เป น ประตู เศรษฐกิ จ เชื่ อ มโยงกั บ ประเทศ
เพื่อนบาน
ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
(1) การพัฒนาความเชื่อมโยงในดานตางๆ
(2) สงเสริมใหไทยเปนฐาน ของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน
(3) การสงเสริมการลงทุน ไทยในตางประเทศ
(4) การสรางความเปนหุนสวนการ พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ

หนา 33 |

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (พ.ศ. 2562 – 2565)ฉบับทบทวน
จุดมุงเนน
(1) การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย (ขาว พืชผัก ผลไม ปศุสัตว และการประมง)
(2) การท อ งเที่ ย วเชิ ง ธรรมชาติ เชิ ง ประวั ติ ศ าสตร และเชิ งศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภายใต อั ต ลั ก ษณ
ที่มีคุณภาพ
(3) การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการคาชายแดน และการคาผานแดนภาคตะวันตก
วิสัยทัศน
“ศู น ยก ลางการผลิ ตและการตลาดสิ น ค า ภาคเกษตร อุ ต สาหกรรมปลอดภั ย การท อ งเที่ ย ว
คุณภาพ และการคาภาคตะวันตก”
พันธกิจ
(1) ปรับ โครงสรางการด าเนิ นงานทางเศรษฐกิจของชุ มชน เกษตรกร วิส าหกิจชุม ชน สหกรณ
และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม ใหมีความสามารถในการแขงขัน กาวทันเทคโนโลยีรูทัน
บริบทโลก รอดพนกับดักรายไดปานกลางสูการมีรายไดที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
(2) สรางและประสานความรวมมือในการพัฒนาเครือขายระหวางภาคเอกชน ชุมชนประชาคม
และภาครัฐรวมถึงเครือขายภายใน ในการพัฒนาสงเสริมระบบดําเนินงานทางเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงในกลุมจังหวัด
(3) ปรับปรุง สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ที่มีการเชื่อมโยงกัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมกันของกลุมจังหวัด
(4) พัฒ นาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขั บเคลื่อนโครงการ/กิ จกรรมของ
กลุมจังหวัดใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค
เปาประสงครวม
“เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน โดย
(1) เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัด รอยละ 3.5
(2) ประชาชนมั่งคั่ง ประเมินจากมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัว เพิ่มขึ้นรอยละ 5
(3) ความสุข ที่ ยั่ ง ยื น ประเมิ น จากค า ดั ช นี ค วามกา วหน า ของคน(HAI) เฉลี่ ย ของกลุ ม จั ง หวั ด
ตองไมนอยกวาคาเฉลี่ยของป 2559– 2560 (หรือไมนอยกวา 0.6229)
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม และบริการดวยนวัตกรรม
สูมาตรฐานสากล
เปาประสงค
1. พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการใหไดคุณภาพสูมาตรฐานสากล
2. เพิ่มศักยภาพผูผลิตและตลาดสินคาภาคการเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมสูประเทศไทย 4.0
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กลยุทธ
1. เพิ่มพื้นที่การทาเกษตร GAP และเตรียมความพรอมเพื่อการทาเกษตรอินทรีย
2. ส งเสริม ผูผ ลิ ต ผู ป ระกอบการแรงงานภาคเกษตรกรรม พาณิ ช ยกรรม อุ ต สาหกรรมให มี
ศักยภาพในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตการบริหารจัดการตลาด และบริการโดยใชนวัตกรรม
3. สงเสริมและสนับสนุนการตลาดประชาสัมพันธ สินคาและบริการ
4. ปรับ ปรุงโครงสรา งพื้ น ฐานและบริห ารจั ดการแหล ง น้ํ าเพื่ อ ลดความเสี่ ยงจากภั ย พิ บั ติเพื่ อ
สนับสนุนการพัฒนาสินคา เกษตรอุตสาหกรรม และบริการ
ยุทธศาสตรที่ 2 ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษประวัติศาสตรภาคตะวันตก
และอารยธรรมทวารวดี
เปาประสงค : เพิ่มรายไดและจํานวนนักทองเที่ยว
กลยุทธ
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวของกลุม
จังหวัด
2. สนับสนุนกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวของกลุม
จังหวัด
3. พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเติบโตอยางยั่งยืนดวยการยกระดับการทองเที่ยวเชิงคุณภาพ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว ทั้งผูประกอบการ ดานการทองเที่ยว และผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับชุมชนในแหลงทองเที่ยว
ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 พั ฒ นาและส ง เสริ ม การค า ชายแดนและการค า ผ า นแดนให มี ศั ก ยภาพ
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นําไปสูการกระตุนใหเกิดการคา การลงทุนระหวางประเทศ
เปาประสงค : รายไดจากการจําหนายสินคาและบริการเพิ่มขึ้น
กลยุทธ
1. พัฒ นาระบบอํานวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส และเครือขายคมนาคม เพื่ อกระตุ นให เกิด
การคา การลงทุน เชื่อมโยงการคาสูเอเชีย
2. พัฒนาดานชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
4. พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และบริการเพื่อการสงออก
5. ยกระดับ ผูป ระกอบการและแรงงานของกลุม จังหวัดใหมีค วามสามารถในการแขงขัน และ
สามารถประกอบธุรกิจระหวางประเทศได
6. พัฒนาระบบสงเสริม และกระตุนใหเกิดการคา การลงทุนในกลุมจังหวัด และผลักดัน ใหมีการ
ลงทุนในตางประเทศ
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แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนใหม รอบป พ.ศ. 2563
วิสัยทัศนกาญจนบุรี
“เมืองนาอยู เกษตรปลอดภัย การทองเที่ยวคุณภาพ เปนระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก”
พันธกิจ
1. พัฒนาทุนมนุษย ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิต อยางทั่วถึง
2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการระบบสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต
3. เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ในพื้นที่ตอนในและพื้นที่ชายแดน
4. สนับสนุนการจัดทาแผนแมบทผังชุมชน และผังเมืองรวม
5. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหาร จัดการทองเที่ยว ปลอดภัย
6. จัดตั้งการรวมกลุมการเกษตร พัฒนาศักยภาพระบบการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตร เกษตร
อุตสาหกรรมปลอดภัยใหมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการบริโภคและสงออก
7. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สงเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสใหมี มาตรฐานสากล เพิ่มชองทางการคาภายใน
การคาชายแดน สงเสริมความสัมพันธและการคากับตางประเทศ
เปาหมายการพัฒนาจังหวัด
1. ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความสุขในการดารง ชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและสงเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต อยางเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองนาอยู ประชาชนและธุรกิจรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม
3. จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองเกษตรปลอดภัย
4. จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองทองเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล ทั้งระบบ และมีความปลอดภัย
5. จังหวัดกาญจนบุรี มีประชาชนยากจนลดลง มีการพัฒนา เศรษฐกิจทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสรางเมืองนาอยู เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการทองเที่ยวตามอัตลักษณ และการทองเที่ยวคุณภาพ
ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ สงเสริมการพัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
การคาชายแดน
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แผนงานการพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดี
เปาหมาย : ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความสุขในการดารง ชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการ
และสงเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต อยางเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT และการปรับพื้นฐานการเรียนรูและทักษะ
ของประชาชนทุกกลุมใหอยูบนฐานของ ICT
แนวทางที่ 2 สงเสริมการสรางพื้นที่เพื่อการมีสวนรวมในการทากิจกรรมเพื่อการแสดงออกในเชิง
สรางสรรคของประชาชนทุกกลุม ทุกวัย
แนวทางที่ 3 สรางเครือขายการมีสวนรวมดานสังคมของหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และ
ชุมชน อยางเขมแข็งและยั่งยืน
แนวทางที่ 4 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในระยะยาว และพัฒนาผูสูงอายุใหสามารถ
ผลิต สินคาและบริการที่มีคุณภาพตามความตองการของตลาด เพื่อใหผูสูงอายุมีความภูมิใจ และมีความสุขในคุณคา
ของตน
แนวทางที่ 5 พัฒนาการจัดการดานแรงงานสัมพันธ สงเสริมการมีงานทา สวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบ ใหมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี งานประกันสังคมมุงใหผลสัมฤทธิ์
แนวทางที่ 6 สงเสริมและตอยอดโครงการตามพระราชดาริ
แนวทางที่ 7 พัฒนาการใหบริการสาธารณะและสาธารณสุขอยางครบวงจรและทั่วถึง
แนวทางที่ 8 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนทุกกลุมเปาหมาย
แนวทางที่ 9 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มคะแนน O-net ใหกับนักเรียนมัธยมตน
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 เสริมสรางเมืองนาอยู เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปาหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองนาอยู ประชาชนและธุรกิจรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 สงเสริมใหประชาชนและแรงงานตางดาว มีความรูความเขาใจและตระหนักดานการ
จัดการ สิ่งแวดลอม (ขยะ, นาเสีย, สารเคมี, เชื้อเพลิง, พลังงาน, สารเคมี)
แนวทางที่ 2 สงเสริมใหผูประกอบการเดิมและนักลงทุนรายใหมทั้งดานอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม และ ตลาดสด เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนมาใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในการผลิตและ
บริการ โดยมีการดาเนินการตามกระบวนการ EIA อยางถูกตอง
แนวทางที่ 3 สงเสริมใหกับนักทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และมี
การวาง มาตรการการทองเที่ยวที่ไมสงผลกระทบสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 4 สงเสริมใหเกิดผูประกอบการและผูลงทุนรายใหมดานการจัดการขยะขนาดเล็ก โดย
ใช เทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 5 สงเสริมใหมีการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายผังเมืองอยางเครงครัด
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แนวทางที่ 6 สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความพรอมรองรับการเกิด
ภัยพิบัติทั้งจาก ธรรมชาติและมนุษย
แนวทางที่ 7 สงเสริมการจัดการดานสิ่งแวดลอมของหนวยงานภาครัฐอยางบูรณาการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร
เปาหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองเกษตรครบวงจร
แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 สงเสริมการเพิ่มศักยภาพดานการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ ดวย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
แนวทางที่ 2 สงเสริมการพัฒนาแหลงนาและบริหารจัดการนาใหมีความเพียงพอตามความ
ตองการของพื้นที่ขาดแคลนน้ําและความเหมาะสมกับน้ําตนทุน
แนวทางที่ 3 สงเสริมพัฒนาสินคาเกษตรทั้งที่เปนความตองการของตลาด เกษตรปลอดภัย และ
สินคา ที่เปนอัตลักษณของจังหวัด โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางที่ 4 สงเสริมใหมีการเพิ่มจํานวนผูประกอบการธุรกิจการเกษตร และพัฒนา
ผูประกอบการในดาน การตลาดและการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อประโยชนตอการตลาดและการพัฒนา
เกษตรกรเครือขาย
แนวทางที่ 5 สงเสริมใหเกษตรกรและผูประกอบการธุรกิจการเกษตร SMEs เขาถึงแหลงเงินทุน
และความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 สงเสริมการทองเที่ยวตามอัตลักษณ และการทองเที่ยวคุณภาพ
เปาหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองทองเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล ทั้งระบบ และมีความปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 สงเสริมการเพิ่มจานวนและพัฒนาขีดความสามารถผูประกอบการและผูใหบริการ
ดานการ ทองเที่ยวในการใหบริการแกนักทองเที่ยวใหไดมาตรฐานระดับสากล
แนวทางที่ 2 สงเสริมการพัฒนาทักษะในการบริการและความสามารถดานภาษาตางประเทศของ
แรงงาน ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหมีขีดความสามารถตามมาตรฐานและเพียงพอกับความ ตองการของ
ผูประกอบการและเปนที่ยอมรับของนักทองเที่ยวตางชาติ
แนวทางที่ 3 สงเสริมการสรางศักยภาพชุมชนใหมีการพัฒนาทั้งดานการผลิตสินคา บริการ
กิจกรรม และ การบริหารจัดการเพื่อรองรับการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน
แนวทางที่ 4 สงเสริมการใหความรูดานการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวอยางครบถวนทั้งในมิติของ
รายได มิติของวัย มิติของความสนใจ และมิติดานความปลอดภัย
แนวทางที่ 5 สงเสริมการทาตลาดและการจัดการทองเที่ยวโดยมีเอกชนเปนผูนาและภาครัฐเปน
ผูสนับสนุนสงเสริม
แนวทางที่ 6 ปรับปรุงฟนฟู และจัดระเบียบแหลงทองเที่ยวเดิม และพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมที่
โดดเดน ทั้งดานธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
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แนวทางที่ 7 สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้งดานกายภาพและดานดิจิทัลเพื่ออานวยความ
สะดวก แกนักทองเที่ยวทุกกลุม
แนวทางที่ 8 สงเสริมการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน ในการ
พัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการการทองเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีแบบบูรณา
ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ สงเสริมการพัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
การคาชายแดน
เปาหมาย : จังหวัดกาญจนบุรี มีประชาชนยากจนลดลง มีการพัฒนา เศรษฐกิจทั้งระบบที่
เชื่อมโยงกับการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ
แนวทางการพัฒนา
แนวทางที่ 1 สงเสริมและพัฒนาความพรอมในทุกดานเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษและ การคาชายแดน
แนวทางที่ 2 สงเสริมการสรางผูประกอบการใหเขมแข็งดานการผลิตและพัฒนาศักยภาพดานการ
ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในดานการผลิตใหกับผูประกอบการทุกระดับ
แนวทางที่ 3 สงเสริมการสรางผูประกอบการใหเขมแข็งดานการตลาดและพัฒนาศักยภาพดาน
การทําธุรกิจออนไลนใหกับผูประกอบการทุกระดับ
แนวทางที่ 4 สงเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานใหมีปริมาณและคุณภาพตามความตองการของ
ผูประกอบการ ปจจุบันและนักลงทุนเปาหมาย
แนวทางที่ 5 สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการคา การทองเที่ยว
และการขยายตัวของเมือง
แนวทางที่ 6 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรภาครัฐใหสามารถสนับสนุนการ
พัฒนา ของผูประกอบการและเอื้อตอการเติบโตของเศรษฐกิจการคาและการลงทุน
แนวทางที่ 7 สงเสริมการออมของครัวเรือน
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1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
(พ.ศ. 2561 – 2565)
จุดยืน
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหมั่นคงมีมาตรฐาน สงเสริมประชาชนใหมีอาชีพและรายไดเพิ่มขึ้น โดย
คํานึงถึงการใชทรัพยากรที่มีคุณคาและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน
“เมืองการคาชายแดน ดินแดนแหงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ คุณภาพชีวิต
ได ม าตรฐานการให บ ริก ารครบถ ว น กระบวนการบริห ารงานมี ธรรมาภิ บ าล โครงสร า งพื้ น ฐานครบครั น
กาวทัน AEC”
พันธกิจ
1. สงเสริมอาชีพใหประชาชน
2. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานและปลอดภัย
3. สนับสนุนประชาชน องคกร หนวยงาน ในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
4. สรางจิตสํานึกของประชาชนในการดูแลจัดการสถานที่ทองเที่ยว
5. พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม
6. สนับสนุนและสรางแหลงกระจายสินคาเกษตรและสินคาพื้นเมือง
7. สงเสริมการศึกษาใหไดมาตรฐาน
8. สนับสนุน สงเสริมการดูแลสุขภาพใหประชาชน
9. พัฒนาสถานที่พักผอนใหมีมาตรฐานและปลอดภัย
10. สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอม
11. สรางความปลอดภัยใหกับประชาชน
12. สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี
13. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
14. สงเสริมกระบวนการประชาธิปไตย
15. สงเสริม สนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
16. สงเสริมความรูของบุคลากรใหไดมาตรฐาน
17. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาขอมูลในการพัฒนา
18. ปรับปรุง พัฒนาเสนทางการคมนาคมขนสงไดมาตรฐาน
19. สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
20. ปรับปรุง พัฒนาระบบเครือขายคมนาคมใหครอบคลุม
21. การจัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม
22. ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค
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เปาประสงค
๑. ประชาชนมีอาชีพ
๒. สถานที่ทองเที่ยวไดรับการปรับปรุงใหไดมาตรฐาน
๓. ประชาชน องคกรเอกชนใหความรวมมือในการดูแลสถานที่ทองเที่ยวมากขึ้น
๔. ประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมดูแลสถานที่ทองเที่ยวใหมีความปลอดภัย
๕. สินคาเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานที่จําหนายสินคา
๖. สินคาเกษตรมีการพัฒนาคุณภาพ
๗. การศึกษามีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ
๘. สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น
๙. มีสถานที่ออกกําลังกายและสถานที่พักผอนเพียงพอ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน
๑๐. ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๑๑. วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่นดํารงอยู
๑๒. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย
๑๓. ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน วิเคราะห และตรวจสอบ
๑๔. ประชาชนมีความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๑๕. การบริหารมีความโปรงใส ยุติธรรม
๑๖. บุคลากรในหนวยงานมีความรูในการปฏิบัติงานตามความรูความสามารถ
๑๗. มีขอมูลสําหรับใชในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของทองถิ่น
๑๘. เสนทางคมนาคมขนสงมีมาตรฐานและปลอดภัย
๑๙. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดรับการพัฒนาใหครอบคลุมครบถวน
๒๐. เสนทางคมนาคมครอบคลุมเสนทางหลัก
๒๑. การผังเมืองและผังเมืองรวมเปนระเบียบ
๒๒. มีน้ําสําหรับใชในการอุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนา
1.1 การสงเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
1.2 การสงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการคาสูสากล
1.3 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
2.1 การคมนาคมและการขนสง
2.2 การสงเสริมสนับสนุนและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
2.3 การผังเมือง
3.1 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห
3.2 การพัฒนาและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
3.3 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
3.4 การสาธารณสุข
3.5 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
3.6 การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
3.7 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.1 การอนุรักษ ฟนฟูและสงเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
4.2 การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ
4.3 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
4.4 การสงเสริมใหประชาชนใชพลังงานสะอาดและพลังงาน
จากการเกษตร
5.1 การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณีทองถิ่น
5.2 การสงเสริมอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และพิพิธภัณฑพื้นบาน
5.3 การสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถิ่น
6.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
6.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพยสินสําหรับการ
ปฏิบัติงาน
6.3 การสงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกในการทํางาน
6.4 การสงเสริมการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
6.5 การสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวม
มีมติ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562
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2. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ
2.1 วิสัยทัศน
“เศรษฐกิจดี ชีวิตมีคุณภาพ สิ่งแวดลอมสมบูรณ การบริหารจัดการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล”
2.2 ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่

1
2
3
4

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
การพัฒนาดานสังคม
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ศิลปะ ประเพณี
และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

2.3 เปาประสงค
(1) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและ
เพียงพอ ทั้งปจจุบันและในอนาคต
(2) สงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต
(3) จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
(4) วางแผน การสงเสริมการลงทุน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
(5) บํารุงรักษาบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล
(6) สงเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
(7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร
การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม
2.4 ตัวชี้วัด
รอยละของความสําเร็จของเปาหมาย/ผลผลิตโครงการ
2.5 คาเปาหมาย
(1) ระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีอยางเพียงพอ และได
มาตรฐาน
(2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเขมแข็ง
(3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และมีความสงบเรียบรอยในชุมชน
(4) การวางแผน การสงเสริมการลงทุน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการทองเที่ยวไดรับการ
สงเสริมเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(5) ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกิดความสมดุล
(6) อนุรักษ ฟนฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น อีกทั้งสงเสริมให
ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(7) การบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
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2.6 กลยุทธ
เพื่ อให บรรลุเป าหมายขององค การบริหารสว นตําบลด านแมแฉลบ จําเป น อย างยิ่งที่จ ะต องให
ความสํา คัญ กั บการวางบทบาทการพั ฒ นาตําบลดานแมแ ฉลบในอนาคต อยา งเหมาะสมสอดคลอ งกั บ ป ญ หาความ
ตองการของประชาชน รวมทั้งสอดคลอ งกับศักยภาพและบทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตํ าบล เพื่ อที่จะให
ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด ดังนั้น จึงไดกําหนดกลยุทธ ดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนา

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค
สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและเพียงพอ พัฒนาแหลงน้ํา
สงเสริมอาชีพ และสงเสริมการทองเที่ยวทั้งปจจุบันและ
ในอนาคต
2. ยุทธศาสตรพัฒนาดานสังคม
1. สงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริม
สวัสดิการสังคม เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส
พัฒนาและสงเสริมกีฬานันทนาการ การศึกษา สาธารณสุข
เครือขายทางสังคมและสถาบันครอบครัว รักษาความสงบ
เรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
2. สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาทองถิ่น
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ 1. ปองกันและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และสิ่งแวดลอม
สงเสริมใหเกิดการผลิต การบริการ การบริโภคที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมและบริหารจัดการขยะในชุมชน
4. ยุ ท ธศาสตรก ารส งเสริมสถาบัน ชาติ ศาสนา 1. สงเสริมและเผยแพรศลิ ปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
พระมหากษัตริย ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
ปญญาทองถิ่น อนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน
โบราณวัตถุ วันสําคัญของชาติ สงเสริมและปกปองสถาบัน
ชาติและพระมหากษัตริย
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 1. การพั ฒ นาองค ก รให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สร างระบบบริ ห าร
กิจการบานเมืองที่ดี พัฒนาความรูใหบุคลากร
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
องค การบริห ารส วนตํ าบลดา นแม แ ฉลบ ใหค วามสํ า คั ญ ต อ การดํ า เนิ น การแก ไขป ญ หาความ
เดือดรอน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในดานตาง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟนฟู พัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะ หรือโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งถือเปนภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนการพัฒนา
ดานการศึกษา อันเปนรากฐานสําคัญตอการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ใหมีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคูกั บ
การพัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับชีวิตความเป นอยูของประชาชน โดยยึด
หลักการมีสวนรวม ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับตาง ๆ รวมถึงพิจารณา วิเคราะหสภาพ
ปญหา ความตองการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลดาน
แมแฉลบ จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรการพัฒนาไว 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่
ยุทธศาสตรที่

1
2
3
4

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
การพัฒนาดานสังคม
การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ศิลปะ ประเพณี
และวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ มุงพัฒนา 5
ดาน ไดแก การพัฒ นาดานเศรษฐกิจ, การพัฒ นาดานสังคม, การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม,
การสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม และการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ ไดจัดใหมีการประชาคมเพื่อรวบรวมความคิดเห็นในการ
พัฒ นาท องถิ่น ในการนี้จึงไดนําขอมู ลตางๆ ซึ่งผานการแสดงความคิดเห็น จากประชาชน การดํา เนิ นงานที่ ผานมา
และจากการสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐานมาวิเคราะหและสรุปปญหาได ดังนี้
ประเด็นปญหา

สภาพปญหา/สาเหตุ

1. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

1. ปญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลง
2. เสนทางการขนสงสินคาชํารุด เสียหาย ทําใหการขนสง
สินคาลาชา
3. การใชสารเคมีในกระบวนการผลิต สงผลตอคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
4. ตนทุนการผลิตสูงแตผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา
ทําใหรายไดไมเพียงพอกับรายจาย
5. ขาดการรวมกลุมของเกษตรกร
6. งบประมาณไมเพียงพอตอการดูแลสภาพพื้นที่

2. ดานการพัฒนาสังคม

1. ปญหายาเสพติดในพื้นที่
2. การดูแลคนพิการ ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุจากรัฐยัง
ไมทั่วถึง
3. ปญหาชุมชนยังไมเขมแข็ง
4. บุคลากรทางการศึกษาไมเพียงพอ
5. ประชาชนบางสวนยังไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของ อบต.

3. ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

1. ประชาชนยังไมใหความสําคัญกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากนัก
2. ปญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ

4. ดานการสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

1. แนวทางการดําเนินงานไมสอดคลองกับการดําเนินการ
อนุรักษศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม

5. ดานการพัฒนาการบริหารจัดการ

1. บุคลากรไมเพียงพอตอภารกิจหนาที่
2. งบประมาณในการบริหารจัดการไมเพียงพอ
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3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
การประเมิน สถานการณ การพัฒ นา เปนการวิเคราะห ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอ จํ ากั ด
อันเปน สภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถิ่น รวมทั้งการวิเคราะหจุดอ อน จุดแข็งของ
ทองถิ่น อันเปนสภาวะแวดลอมภายในทองถิ่น ซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถิ่นในปจจุบัน โดยเปนการ
ตอบคํา ถามวา “ปจ จุ บันท องถิ่ นมี ส ถานการณ การพั ฒ นาอยูจุ ดไหน” สําหรับ ใช เปน ประโยชนในการกําหนดการ
ดําเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ โดยใชเทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (Strengths–S)
จุดออน (Weaknes–W) และปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส (Opportunities–O) และอุปสรรค (Treats–T)
จุ ด แข็ ง (Strengths – S) เปน การพิ จ ารณาปจ จัย ภายในหน วยงานว า มี สว นดี ความเข ม แข็ ง
ความสามารถ ศักยภาพ สวนที่สงเสริมความสําเร็จซึ่งจะพิจารณาในดานตาง ๆ
จุดออน (Weaknes – W) เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานวามีสวนเสีย ความอ อนแอ
ขอจํากัด ความไมพรอม ซึ่งจะพิจารณาในดานตาง ๆ เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง
ปจจัยภายใน ประกอบดวยปจจัยดานตาง ๆ ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

1. พื ้น ที ่อ งคก ารบ ริห ารสว นตํ า บ ลดา น แมแ ฉลบ
มีค วามอุดมสมบูรณ เปนแหลงผลิตผลผลิตทางการ
เกษตร
2. มีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ ในจังหวัดกาญจนบุรี
3. สถานที่ส วยงาม เนื ่อ งจากมีอ า งเก็บ น้ํา ขนาดใหญ
เปน ที่ตั้ง ของแพพักมากมาย นํามาซึ่ง รายได เขา สู
ทองถิ่น
4. ผู บ ริห ารใหค วามสํ า คัญ ในการดํ า เนิน การพัฒ นา
องคกร คุณภาพชีวิตของประชาชนและพื้นที่
5. มีช นชาติห ลากหลาย และมีว ัฒ นธรรม อัน เปน
เอกลักษณเฉพาะของทองถิ่น

1. มีงบประมาณในการพัฒนาไมเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน
2. ปญหาการใชที่ดินที่อาจสงผลตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในพื้นที่
3. ปญหาสิ่งแวดลอมที่ขาดการควบคุมอยางเครงครัด
เชน ปญหาขยะ
4. สภาพภูมิประเทศ และพื้นที่รับผิดชอบ มีขนาดใหญ
และแบงออกเปนสามสวน ทําใหการดําเนินการ
ใหบริการตางๆ ไมท่วั ถึง
5. บุคลากรไมเพียงพอ
6. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
อปท. ไมเอื้อตอการดําเนินงาน
7. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารมี
จํานวนมาก และมีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง ทําใหการ
ปฏิบัติงานยุงยากขึ้น
8. ปญหาความตองการที่หลากหลายของประชาชน
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โอกาส (Opportunities – O) เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของวามีสภาพเปน
เชน ไร เหตุการณสถานการณข องโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอําเภอ ที่ เกิดขึ้ น จะส งผลต อทองถิ่น อยา งไร
มีการเปลี่ ย นแปลงใดที่เป น ประโยชน หรือ เป น โอกาสอั นดี ตอ ทอ งถิ่น โดยจะตอ งพิ จารณาทั้ งด านเศรษฐกิ จ สั งคม
การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี
อุปสรรค (Treats – T) เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกที่ เปนอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม
กอให เกิดผลเสียหรือเป นขอจํากัดตอทองถิ่น โดยจะตองพิจารณาทั้งดานเศรษฐกิจ สั งคม การเมืองการปกครอง และ
เทคโนโลยี เชนเดียวกับการวิเคราะหโอกาส

1.

2.

3.

4.
5.
6.

โอกาส (Opportunities)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ให
การสนับสนุนการดําเนินงานของทองถิ่นไมวาจะเปน
การพัฒนาดานเศรษฐกิจทองถิ่น ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. 2537 กําหนดหนาที่ในการบริการ
สาธารณะ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่น โดยที่หนวยงานราชการ
สวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการ
ถายโอนภารกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ใหความสําคัญกับการพัฒนาทองถิ่น
เปนพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ
มีโรงเรียนในเขตพื้นที่

1.

2.
3.
4.
5.

6.

อุปสรรค (Treats)
การรับ วัฒ นธรรมและเทคโนโลยีที่ทัน สมัย เขา มา
มาก จนทํ า ใหว ัฒ นธรรมมีก ารเปลี ่ย นแปลงไป
รวดเร็ว
ภาวะเศรษฐกิจ มีก ารถดถอยลงเนื ่อ งจากความไม
มั่นคงทางการเมือง และปญหาเศรษฐกิจโลก
ประชาชนบางสวนวางงาน ติดยาเสพติด
โรคติดตอตามฤดูกาล เชนไขเลือดออก
ประชาชนยังขาดความเขาใจในการทํางานของภาค
ราชการ และยังไมใหความรวมมือดานการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่น
ภาวะทางเศรษฐกิจทําใหวิถีชีวิตของประชาชน
เปลี่ยนแปลง
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จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบสูการเชื่อมโยงยุทธศาสตรที่
สําคัญในทุกระดับ
ประเทศชาติจะไดรับ การพัฒ นาโดยรวมกอใหเกิด ประโยชน ตอประชาชนในชาติ การพัฒ นาใน
ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําเปนตองมีความ
เชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน ทองถิ่น อําเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีความ
ตอเนื่องเชื่อมโยงกัน ไมเปนการดําเนินการที่ตางคนตางคิด ตางทํา แตอยางไรก็ดีทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมมี
ความอิสระในการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณแตควรคํานึงถึงบริบท และทิศทางการพัฒนาของคนทั้งชาติเปนสําคัญ
ดวย
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งใน
ระดับ อําเภอ จังหวัด ภูมิภ าค และประเทศชาติ จะตองอาศัย ขอมูลในการวิ เคราะหและจั ดทําแผนพั ฒนาทองถิ่ น ใน
สองระดั บ คื อ ระดั บ ที่ 1 ข อ มู ล จากบนลงล า ง (top down) คื อ เกิ ด ความเชื่ อ มโยงตั้ ง แต ยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป
แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ยุทธศาสตรจังหวัดกาญจนบุ รี
กรอบยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัด กาญจนบุรี นโยบายผูบ ริหารท องถิ่น และอื่น ที่ เกี่ ยวข อง
ระดับที่ 2 ขอมูลจากลางขึ้นบน (bottom up) โดยมีการเก็บขอมูลจากแผนชุมชน ปญหาความตองการของประชาชนใน
การประชาคมทองถิ่น ระดับ หมูบ าน ระดับ ตําบล ความเห็น จากคณะกรรมการติดตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
ขอมูลพื้นฐานตางๆ เปนตน ความเชื่อมโยงในภาพรวมของในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และทองถิ่น
จากประเด็น ความเชื่ อ มโยงยุท ธศาสตรที่ สํา คั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตรช าติ 20 ป เชื่ อ มโยงกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตรจังหวัด จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจน
ในการนํามาเปนแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา เปนการนําภูมิคุม กันที่มีอยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันใน
ทองถิ่นใหเขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการสภาวการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนใหมี
คุณ ภาพ ใชท รัพ ยากรที่ มีอยู ภายในชุมชนอยางคุม คาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้ง สร างโอกาสทางเศรษฐกิ จด วย
ฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปน มิตรตอสิ่งแวดลอม
ซึ่งจะนําไปสูการพั ฒ นาเพื่อประโยชนสุข ที่มั่น คง มั่งคั่ง และยั่งยื น ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ จึงไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีความเขมแข็ง ยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการศึกษา อนุรักษประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น
จะเห็ น ได ว า แนวทางการพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จะมุ ง เน น ด า นการบริ ก าร
สาธารณะเพื่ อประโยชนข องประชาชนสูงสุด ตามที่ กรมส งเสริม การปกครองท อ งถิ่ น ได แ จ งวิสั ย ทัศนแ ละแสดงความ
เชื่อมโยงมาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อการนําไปสูการปฏิบัติ
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วิสัยทัศนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กรมส งเสริม การปกครองท อ งถิ่ น ได แ จ ง วิ สั ย ทั ศ น “องค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น จั ด บริ ก าร
สาธารณะตามมาตรฐานไมนอยกวารอยละ 70 ไดอยางทั่วถึง เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในป 2565”
กรมสงเสริมการปกครองสวนทอ งถิ่นแจงวา ไดจัดทําขอมู ลแสดงความเชื่อมโยงมาตรฐานการ
บริหารและการบริ การสาธารณะขององคก รปกครองส วนท อ งถิ่น กับ ยุท ธศาสตรก รมส งเสริมการปกครองท องถิ่ น
ยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศ แผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 23 ประเด็น และยุทธศาสตรชาติ 20 ป สําหรับใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปน
แนวทางการดําเนินการบริหารและการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชน และรายงานการดําเนิ นการตามมาตรฐาน
การบริหารและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสํารวจวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ
ดํา เนิ น การในมาตรฐานใดบ าง รวมทั้ งมีป ญ หาและความต องการของประชาชนในเรื่อ งใดที่ ไม ได ดํ าเนิ น การจั ด ทํ า
มาตรฐาน สําหรับเปนขอมูลนํามาจัดทํามาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพิ่มเติม เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงสรางความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป

ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตรที่ 1
การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย

ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด

ยุทธศาสตรพัฒนาสินคาเกษตร
อุตสาหกรรมและบริการใหได
คุณภาพ มาตรฐานยกระดับสูการ
เปนศูนยกลางสุขภาพครบวงจร

ยุทธศาสตร
จังหวัด

ยุทธศาสตรเสริมสรางสังคมเปนสุข
และสังคมแหงการเรียนรู

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของอปท.
ในเขตจังหวัด

การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน

ยุทธศาสตรที่ 3 การสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส

ยุทธศาสตรสงเสริมอัตลักษณการ
ทองเที่ยว เชื่อมโยงกลุมจังหวัด
อารยธรรมทวารวดีไปยังแหลงทองเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการ
ทองเที่ยวใหมีชื่อเสียง

ยุทธศาสตรสงเสริมความ
เปนเมืองมั่นคงปลอดภัย

การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

การพัฒนา
ดานสังคม

ยุทธศาสตรที่ดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม

ยุทธศาสตรพัฒนาและสงเสริมการคา
ชายแดนและการคาผานแดนใหมีศักยภาพ
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นําไปสู
การกระตุนใหเกิดการคา การลงทุน
เชื่อมโยงการคาสูเอเชีย

ยุทธศาสตรสงเสริมการ
ทองเที่ยวตามอัตลักษณ และ
การทองเที่ยวปลอดภัย

ยุทธศาสตรยกระดับการผลิตภาคเกษตรกรรม
พาณิชยกรรม อุตสาห กรรม สินคาชุมชนและ
ภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต
โดยเนนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สูประเทศไทย 4.0

ยุทธศาสตรสงเสริมการ
พัฒนาระบบเกษตรกรรม
อยางครบวงจร

การพัฒนาดานทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 9
การพัฒนาภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และการคาชายแดน

การพัฒนาดานศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการ
หนา 53 |

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของอปท.
ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
อปท.

การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ

ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการใหได
มาตรฐานและเพียงพอ ทั้ง
ปจจุบันและในอนาคต

๑. ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการใหได
มาตรฐานและเพียงพอ
พัฒนาแหลงน้ํา สงเสริม
อาชีพ และสงเสริมการ
ทองเที่ยวทั้งปจจุบัน
และ ในอนาคต

การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม

สงเสริมการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ
พอเพียง การพัฒนา
คน สังคม และ
คุณภาพชีวิต

การพัฒนาดานทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

การพัฒนา
ดานสังคม

จัดระเบียบชุมชน
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
วางแผนการ
สงเสริมการลงทุน
เกษตรกรรม
พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว

1. สงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง
สงเสริมสวัสดิการสังคม เด็ก สตรี ผูสูงอายุ
ผูพิการ ผูดอยโอกาสพัฒนาและสงเสริม
กีฬานันทนาการ การศึกษา สาธารณสุข
เครือขายทางสังคมและสถาบันครอบครัว
รักษาความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
2. สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น

การพัฒนาดานศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรการสงเสริมสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย ศิลปะ
ประเพณี และวัฒนธรรม
บํารุงรักษาบริหาร
จัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหเกิด
ความสมดุล

๑. ปองกันและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
สงเสริมใหเกิดการผลิต
การบริการ การบริโภค
ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและบริหาร
จัดการขยะในชุมชน

สงเสริมศิลปะ
ศาสนา วัฒนธรรม
จารีตประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น

1. สงเสริมและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ วันสําคัญ
ของชาติ สงเสริมและ
ปกปองสถาบันชาติและ
พระมหากษัตริย

การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเมือง การ
บริหารการพัฒนาบุคลากร
และกระบวนการประชาคม

1. การพัฒนาองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ สราง
ระบบบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พัฒนา
ความรูใหบุคลากร
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๑. ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการใหได
มาตรฐานและเพียงพอ
พัฒนาแหลงน้ํา สงเสริม
อาชีพ และสงเสริมการ
ทองเที่ยวทั้งปจจุบัน
และ ในอนาคต

แผนงาน

ผลผลิต/
โครงการ

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

รายละเอียดโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
จํานวน โครงการ

1. สงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
พอเพียง สงเสริมสวัสดิการสังคม
เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูดอยโอกาสพัฒนาและสงเสริม
กีฬานันทนาการ การศึกษา
สาธารณสุข เครือขายทางสังคม
และสถาบันครอบครัว รักษาความ
สงบเรียบรอยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
2. สงเสริมประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น
แผนงานรักษา แผนงาน
ความสงบภายใน การศึกษา

รายละเอียดโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสังคม
จํานวน โครงการ

แผนงาน
สาธารณสุข

1. ปองกันและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
สงเสริมใหเกิดการผลิต
การบริการ การบริโภค
ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและบริหาร
จัดการขยะในชุมชน

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จํานวน โครงการ

๑. สงเสริมและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ วันสําคัญ
ของชาติ สงเสริมและ
ปกปองสถาบันชาติและ
พระมหากษัตริย

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รายละเอียดโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรการสงเสริมสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย ศิลปะ
ประเพณี และวัฒนธรรม
จํานวน โครงการ

1. การพัฒนาองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ สราง
ระบบบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พัฒนา
ความรูใหบุคลากร

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานเคหะ
และชุมชน

รายละเอียดโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการ
จํานวน โครงการ
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร(strategic map)
วิสัยทัศน
ยุทธศาสตร

แบบ ยท. 02

“เศรษฐกิจดี ชีวิตมีคุณภาพ สิ่งแวดลอมสมบูรณ การบริหารจัดการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล”
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม

เปาประสงค

ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการใหได
มาตรฐานและเพียงพอ
ทั้งปจจุบันและใน
อนาคต

สงเสริมการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ
พอเพียง การ
พัฒนาคน สังคม
และคุณภาพชีวิต

คาเปาหมาย

ระบบโครงสราง
พื้นฐาน
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ มีอยาง
เพียงพอและได
มาตรฐาน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ชุมชนมี
ความเขมแข็ง

จัดระเบียบชุมชน
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
วางแผนการ
สงเสริมการลงทุน
เกษตรกรรม
พาณิชยกรรม
และการทองเที่ยว

การวางแผน การ
ประชาชนมีความ
สงเสริมการลงทุน
ปลอดภัยในชีวิต
เกษตรกรรม พาณิชยก
และทรัพยสิน
และมีความสงบ รรม และการทองเที่ยว
เรียบรอยในชุมชน ไดรับการสงเสริมเพือ่
เตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

ยุทธศาสตรการสงเสริมสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย ศิลปะ
ประเพณี และวัฒนธรรม
บํารุงรักษาบริหาร
จัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหเกิด
ความสมดุล

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
เกิดความสมดุล

สงเสริมศิลปะ
ศาสนา วัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

อนุรักษ ฟนฟูศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่นอีกทั้งสงเสริมให
ประชาชนมีความ
ตระหนักในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี เพิ่ม
ประสิทธิภาพการเมือง
การบริหารการพัฒนา
บุคลากร และ
กระบวนการประชาคม
การบริหารงานที่ดี
มีประสิทธิภาพ
เกิดความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได
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คาเปาหมาย

กลยุทธ

แผนงาน

ระบบโครงสราง
พื้นฐาน
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ มีอยาง
เพียงพอและได
มาตรฐาน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ชุมชนมี
ความเขมแข็ง

๒. ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการใหได
มาตรฐานและเพียงพอ
พัฒนาแหลงน้ํา สงเสริม
อาชีพ และสงเสริมการ
ทองเที่ยวทั้งปจจุบัน
และ ในอนาคต

แผนงาน
งบกลาง

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

ประชาชนมีความ การวางแผน การสงเสริม
การลงทุน เกษตรกรรม
ปลอดภัยในชีวิต
พาณิชยกรรม และการ
และทรัพยสิน
และมีความสงบ ทองเที่ยวไดรับการสงเสริม
เพื่อเตรียมความพรอม
เรียบรอยในชุมชน
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

3. สงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
พอเพียง สงเสริมสวัสดิการสังคม เด็ก
สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย โอกาส
พัฒนาและสงเสริมกีฬานันทนาการ
การศึกษา สาธารณสุข เครือขายทาง
สังคมและสถาบันครอบครัว รักษา
ความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวน
รวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น
แผนงานรักษา แผนงาน
ความสงบภายใน การศึกษา

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
เกิดความสมดุล

๒. ปองกันและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
สงเสริมใหเกิดการผลิต
การบริการ การบริโภค
ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมและบริหาร
จัดการขยะในชุมชน

แผนงาน
สาธารณสุข

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห

อนุรักษ ฟนฟูศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถิ่นอีกทัง้ สงเสริมให
ประชาชนมีความ
ตระหนักในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย

2. สงเสริมและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ วันสําคัญ
ของชาติ สงเสริมและ
ปกปองสถาบันชาติและ
พระมหากษัตริย

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน

แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

การบริหารงานที่ดี
มีประสิทธิภาพ
เกิดความโปรงใส
สามารถตรวจสอบได

2. การพัฒนาองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ สราง
ระบบบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พัฒนา
ความรูใหบุคลากร

แผนงาน
การเกษตร

แผนงานเคหะ
และชุมชน
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สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่
1.
2.

3.
4.
5.
รวม

ยุทธศาสตร

ดาน

แผนงาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

การเศรษฐกิจ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
บริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม แผนงานรักษาความสงบภายใน
การดําเนินงานอื่นๆ
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
แผนงานงบกลาง
ยุทธศาสตร การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ บริการชุมชนและสังคม แผนงาน สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
และสิ่งแวดลอม
การเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตรการสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา
บริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
พระมหากษัตริย ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ
บริหารทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
5 ยุทธศาสตร

4 ดาน

9 แผนงาน

หนวยงานรับผิดชอบ
หลัก
สํานักงานปลัด
กองชาง
สํานักปลัด,กองชาง
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด,กองชาง
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด,กองชาง
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด,กองชาง
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด,กองชาง
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด,กองชาง
กองคลัง
3 หนวยงาน

หนวยงาน
สนับสนุน
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
ทุกหนวยงาน
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น

แบบ ผ. 01

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
(ชื่อ อปท.) .................................................................
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร)...........................................................................................................
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด.........................................................................
1. ยุทธศาสตร............................................................................................................................................................
1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................
งบประมาณและที่ผานมา
เปาหมาย
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
(ผลผลิตของ
2561 2562 2563 2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

รวม

................
โครงการ

-

-

…………… …………… …………… ……………

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.01เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเอง ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย
2. แบบ ผ.01 ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนราชการรัฐวิสาหกิจองคกรประชาชน
(ชื่อ อปท.) .................................................................
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร)...........................................................................................................
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด.........................................................................
1. ยุทธศาสตร............................................................................................................................................................
1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม

.............โครงการ

-

-

………

………

………

………

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02เปนแบบสําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนราชการรัฐวิสาหกิจองคกรประชาชนที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อนําไปจัดทํา
งบประมาณรายจาย
2. แบบ ผ.02 ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.01
แบบ ผ. 03
หนา 60 |

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
(ชื่อ อปท.) .................................................................
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร)...........................................................................................................
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด.........................................................................
1. ยุทธศาสตร............................................................................................................................................................
1.1 แผนงาน.........................................................................................................................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของ
2561 2562 2563 2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

รวม

................
โครงการ

-

-

…………… …………… …………… ……………

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-

-

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.03 เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต.,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการกับองคการบริหารสวนจังหวัด) และลงรายละเอียดใน
แผนพัฒนาทองถิ่น
2. สําหรับ อบต./เทศบาล ใหสงแบบ ผ.03 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัด ใหกับ
คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ ตามเวลาที่กําหนด
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3. สําหรับเมืองพัทยาใหสงแบบ ผ.03 รายละเอี ยดโครงการพั ฒนาแผนพั ฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค การบริหารสวนจังหวัด ให กับ
คณะกรรมการ
ประสานแผนฯ ระดับจังหวัด ตามเวลาที่กําหนด
4. แบบ ผ.03 ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.02

แบบ ผ. 03/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ
อําเภอ..................................จังหวัด.................................
ที่ ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร แผนงาน
จังหวัด การพัฒนา (อปท.)
ของ อปท.
ในเขต
จังหวัด
รวม

โครงการ

........โครงการ

วัตถุประสงค

-

เปาหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)

-

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

………

………

………

………

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่ขอ
ประสาน

-

-

-

ลงชื่อ...........................................................เลขานุการ
ลงชื่อ................................................ประธาน
(.........................................................)
(...................................................)
ปลัด...............................................
นายก..............................................
ตรวจสอบขอมูลแลว สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด และกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
ลงชื่อ...............................................................
ลงชื่อ..........................................................
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(............................................................)
(.......................................................)
ทองถิ่นอําเภอ.....................................
นายอําเภอ.......................................
หมายเหตุ 1. ใหคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ ประชุมพรอมกลั่นกรอง แลวจัดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการลงในแบบ ผ.03/1 พรอมลงลายมือชื่อใหครบตามแบบ
2. ใหประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ เปนผูมีหนาที่จัดสงโครงการพัฒนาที่ขอประสาน โดยใชเลขหนังสือของหนวยงานของประธานฯ

แบบ ผ. 04

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนจังหวัด..................
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร)...........................................................................................................
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด.........................................................................
1. ยุทธศาสตร............................................................................................................................................................
1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564
(KPI)
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม

.............โครงการ

-

-

………

………

………

………

-

ผลทีค่ าดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
ขอประสาน

-

-

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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หมายเหตุ 1. แบบ ผ.04 เปนแบบสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด นําโครงการที่ อบต.,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคการ
บริหารสวนจังหวัด
2. แบบ ผ.04 ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.03
แบบ ผ. 05

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
(ชื่อ อปท.) .................................................................
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร)...........................................................................................................
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด.........................................................................
1. ยุทธศาสตร............................................................................................................................................................
1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของ
2561 2562 2563 2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

รวม

................
โครงการ

-

-

…………… …………… …………… ……………

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก

-

-
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หมายเหตุ 1. แบบ ผ.05 เปนแบบสําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัดที่ อบต./เทศบาล/อบจ. และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด เพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนา
จังหวัด/แผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
2. สําหรับ อบต./เทศบาลตําบล ใหเสนอผานอําเภอ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
3. สําหรับเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/ อบจ. และเมืองพัทยา เสนอผานจังหวัด เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
4. กรณี อปท.ไมมีการประสานแผนฯ กับจังหวัด ก็ไมตองดําเนินการตามแบบนี้
5. แบบ ผ.05 ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.03 หรือ แบบ ผ.04 แลวแตกรณี
แบบ ผ. 06

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ
(ชื่อ อปท.) .................................................................
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร)...........................................................................................................
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด.........................................................................
1. ยุทธศาสตร............................................................................................................................................................
1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
งบประมาณและที่ผานมา
(ผลผลิตของ
2561 2562 2563 2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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รวม

................
โครงการ

-

-

…………… …………… …………… ……………

-

-

-

หมายเหตุ 1. การลงงบประมาณเพื่อเปนการประมาณการที่อาจใชจาย ซึ่งในทางปฏิบัติไมไดใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ในรูปของตัวเงิน) และหนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
อื่นๆ แตอยางใด
2. แบบ ผ.06 ไมสามารถนํามาตั้งจายเปนงบประมาณได ไมวา กรณีใดๆ
3. แบบ ผ.06 ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.05

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)
(ชื่อ อปท.) .................................................................
ยุทธศาสตร

ป 2561
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ป 2562
ป 2563
ป 2564
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)

รวม 4 ป
จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

1) ยุทธศาสตร
1.1 แผนงาน..............
1.2 แผนงาน..............
ฯลฯ
รวม
2) ยุทธศาสตร
2.1 แผนงาน................
2.2 แผนงาน................
ฯลฯ
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แบบ ผ. 07

รวม
3) ยุทธศาสตร
3.1 แผนงาน...............
3.2 แผนงาน...............
ฯลฯ
รวม
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ : แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ใหนําไปไวเปนแผนแรกของแบบ ผ. ตางๆ (ผ.07-ผ.01-ผ.02 จนสุดทาย ผ.08)

แบบ ผ. 08

บัญชีครุภณ
ั ฑ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)
(ชื่อ อปท.) ............................................................
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ)

งบประมาณและที่ผานมา
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
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รวม ...............

............... ............... ...............

หมายเหตุ 1. แผนงาน ใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน แผนงานการศึกษา
แผนงาน
แผนงานสังคมสงเคราะห เปนตน
2. หมวด ใหลงหมวดครุภัณฑตามชื่อที่ปรากฎตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน
วัสดุและครุภัณฑ
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน คาครุภัณฑ เปนตน
3. ประเภท ใหลงประเภทครุภัณฑตามชื่อที่ปรากฎตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดวนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่
จัดเปนวัสดุและ
ครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
เปนตน
4. วัตถุประสงค ใหบอกถึงการวางแผนไวเพื่อตองการทําอะไร ไดอะไรหรือใชอะไร เปนตน
5. เปาหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ) แสดงรายละเอียด จํานวน สถานที่ตั้ง ขนาด ปริมาณหรือคุณลักษณะที่จําเปน เปนตน
6. แบบ ผ.08 ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.06
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สวนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคปกครองสวนทองถิ่น มีฐานคิดวามีระบบติดตาม
และประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกอนหนาที่แผนพัฒนา
จะดําเนินการ จึงเปนเหมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการบริหารแผน และจะสงผลตอการติดตามและประเมินผลดวย
เชนกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯครั้งนี้ จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพ ดังนี้

ติดตามวาเริ่มจากการไดรับทรัพ ยากรไปเพื่อดําเนินงาน โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากรเมื่อ
เทียบกับเวลา(input monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเปนการสรางระบบเพื่อที่จะนําไปสูการปรับปรุงแกไข ใน
เชิงการบริหารแผน เพื่อใหงานดําเนินตอไปจนตามเวลาและยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินวาเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งใน
สวนของผลผลิต(output) และผลลัพธ(outcome)วาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายหรือเป น ไปตามวัตถุ ประสงคกําหนดไว
ลวงหนาเพียงใด อยางไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะไดรับผลกระทบจากการจัดทําแผนปฏิบัติการนั้น คือ ถาได
แผนปฏิบัติการที่สอดคลอง และเอื้อตอการติดตามและประเมินผล ก็จะทําใหระบบติดตามและประเมินผลทําหนาที่ของ
ระบบไปได หากแต แ ผนไม เอื้ อ ต อ การติ ด ตาม เช น ขาดความชั ด เจน หรือ มี ก ารปรั บ กิ จ กรรมโดยไม ได ยึ ด แผน
ปฏิบัติการฯลฯ ก็อาจทาใหระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได
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ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนท องถิ่น พ.ศ.2548
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได
กาหนดอานาจหน า ที่ ข องคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ไว
คณะกรรมการมีอานาจหนาที่ ดังนี้
1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบ ริหารทองถิ่น
เพื่ อ ให ผูบ ริหารท อ งถิ่น เสนอตอสภาทอ งถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่ น พร อมทั้งประกาศผลการติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป
4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อชวยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร
2. การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถิ่น
ระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น หรื อ ในป จ จุ บั น เรี ย กว า
“แผนยุทธศาสตร” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรที่ไดกาหนดไวได โดยจะกาหนดในรูปแบบของ
รายงานในทุกชวงของแผนยุทธศาสตร โดยขอมูลที่ไดจะถูกสงไปยัง “หนวยติดตามและประเมิ นผล” หรือ M&E Unit
(Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งไดแก “องคการบริหารสวนจังหวัด” ที่เปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลที่
ไดจากการติดตามและจากการประเมินผลรวม ตลอดจนเปนศูน ยกลางในการวิเคราะห ขอมูล ในภาพรวมของจั งหวัด
นอกจากนี้ยังทาหนาที่เปน “ระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา” (Early Warning System) วาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีแผนยุทธศาสตรที่ดีหรือไมอยางไร องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดาเนินการไดตามแผนที่กาหนดไวเพียงใด การ
ดําเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเปนอยางไร เพื่อประโยชนตอการปรับปรุงใหบรรลุผลไดในทุกชวงของแผนตอไปในอนาคต
จุดมุงหมายสาคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นนั้นคือ การประเมินวามีการนาแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติอยาง
แท จริงเพี ย งใด และผลเป นอยางใดเพื่ อที่จะสามารถวัด ความสัมฤทธิ์ผลของแผนพั ฒ นาทอ งถิ่ น ได ในขณะเดี ยวกั น ก็
สามารถเก็บ รวบรวมข อ มู ล เพื่อ ใชสมมติฐานในการจัดทํา แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ฉบับ ตอไปได ดั งนี้ การที่ จะประเมิ น ผล
แผนพั ฒ นาสามป ในภาพรวมได จําเป นตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒ นากอน เพื่อนาไปสูการวัด
ความสําเร็จของแตละโครงการซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่
ยั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้นในขั้นตนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
สามปใหไดขอมูลที่เปนจริง อันจะนามาสูบทสรุปที่ไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น
การติดตาม (Monitoring)
การติดตามนั้นจะทาใหเราทราบไดวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาทองถิ่น
ในระยะใดแลว ซึ่งเทคนิคอยางงา ยที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามได เชน Gant Chart ที่จะทํ าใหห น วยงาน
สามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาทองถิ่นมีการดําเนินการในชวงใด ตรงกําหนด
ระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม แผนการดําเนินงานประจําปก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตามผลการดําเนิน การดังได
กลาวมาแลว
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมิ นผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น จeเป นตอ งมีเกณฑ ม าตรฐาน (Standard criteria)และ ตั วชี้วั ด
(Indicators) เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินเพื่อใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
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3. การติดตามและประเมินผลโครงการ
การติดตามและประเมินผลโครงการ เปนหนาที่สําคัญ อยางหนึ่งในการดeเนินงานพัฒนาของเทศบาล
ดังนั้นในการติดตามและประเมินผลการดeเนินงานแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งจะเปนประโยชนตอการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ในปตอ ๆ ไปและเปนการสรางแนวทางการมีสวนรวมในทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพนั้น องคการบริหารสวนตําบลดานแม
แฉลบ ไดกําหนดองคกรในการรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งมีประธานกรรมการมีหนาที่ในการกํากับดูแล
การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของ ฝายบริหารและมีคณะกรรมการประกอบจากหลาย ๆ ฝาย ทั้ง ตัวแทนของ
องคก ารบริหารสวนตํา บล ประชาชน หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนฝายบริหาร รวมทั้ งผูทรงคุณ วุฒิ ที่ผู บริหารท องถิ่น
คั ด เลื อ ก ซึ่ ง จะทํ า ให ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลเป น ไปอยา งมีป ระสิท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ได ก eหนดวิ ธี ก ารติ ด ตามและ
ประเมิน ผลโดยการกํา หนด รูป แบบที่จ ะใชในการติด ตามและประเมินผล เพื่ อตรวจสอบว า การดําเนิ น กิจ กรรมการ
ดําเนิน การอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไวหรือไมและผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่
วางไวหรือไมเพียงใด
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4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต
(เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(รวมถึงองคประกอบสําคัญของขอมูลเพื่อนําไปสูขอเสนอแนะ เปนตน)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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