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แผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

----------------------------------- 
 

สวนท่ี 1  
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 

 
 1. ดานกายภาพ  
  1.1  ที่ต้ังของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

ลักษณะท่ีตั้ง 
องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ  ต้ังอยูในเขตอําเภอศรีสวัสดิ์   จังหวัดกาญจนบุรี            

ยกฐานะจาก สภาตําบลเปนองคการบรหิารสวนตําบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองคการบริหาร
สวนตําบล  ลงวันที่  19  มกราคม  2539  ในราชกิจจานุเบกษา เลม 113  ตอนที่  9  ลงวันท่ี  30 มกราคม 2539   

ที่ทําการ 
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ ตั้งอยู ณ เลขท่ี 1/2  หมูที่ 3  ตําบลดานแม

แฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  71250  โทรศพัท/โทรสาร 0 3459 7106 

เนื้อท่ี 
องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบมีเนื้อที่ประมาณ 746 ตารางกิโลเมตร หรอื 466,250 ไร  

 
แผนท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ 
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อาณาเขตติดตอ 
ทิศเหนือ   ติดตอกับ  ตําบลนาสวน 

ทิศใต   ติดตอกับ  ตําบลหนองเปด 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับ  อําเภอบอพลอย 

ทิศตะวันตก   ติดตอกับ  อําเภอทองผาภูมิ 

 
  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
   ลักษณะพ้ืนที่สวนใหญเปนท่ีราบสูง  มีปาไม และเขาสูง  มีอางเก็บนํ้าเข่ือนศรีนครินทรลอมรอบ 
แบงแยกพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบออกเปนสามสวน 
 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
   ในฤดูรอนอากาศจะรอนจัด ฤดูหนาวอากาศก็จะหนาวจัดและในฤดูฝน ฝนจะตกชุก แตในทุกชวง
ฤดูกาลอากาศจะเย็นในชวงเชา 
 
  1.4 ลักษณะของดิน  

ลักษณะดินของพื้นท่ี
ตําบลดานแมแฉลบ  เปนดินรวนปนทราย  
ในบริเวณราบลุมจะมีดินเหนียวบาง แต
สวนมากจะเปนลักษณะดินรวนปนดินลูกรัง
เนื่องจากเปนพื้นที่ราบสูง และภูเขาสูงเปน
สวนมาก 
 
  1.5 ลักษณะของแหลงน้ํา  

แหลงน้ําขนาดใหญท่ี
สําคัญของตําบลดานแมแฉลบ คือ  อางเก็บ
น้ําเข่ือนศรีนครินทร  รองลงมาไดแก  ลํา
หวย และฝายเก็บกักน้ํา รวมถึงมีการสราง
ฝายชะลอน้ําขึ้นในแหลงน้ําธรรมชาติ 
 
  1.6 ลักษณะของไมและ
ปาไม  

ท รัพยากรป าไม ใน
เขตตําบลดานแมแฉลบ  เปนเขตปาสงวน 
และเขตอุทยานในบางสวนลักษณะปาไม
สวนมากเปนปาเบญจพรรณมากถึงรอยละ 
80 รองลงมาไดแกปาเต็งรัง และปาดิบแลง 
ตามลําดับ 

ไม ที่ สํ า คั 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  1  บานทาสนุน  

หมูที่  2  บานพุน้ําเปร้ียว 

หมูที่  3  บานดานแมแฉลบ 

หมูที่  4  บานทาสนุน  

หมูที่  5  บานโปงหวาย 

หมูที่  6  บานดงเสลา 

หมูที่  7  บานปากเหมือง 

หมูที่  8  บานหาดแตง 

 
  2.2 การเลือกตั้ง  
    -  การเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล    มี  1  เขตเลือกตั้ง 

-  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   มี  8  เขตเลือกตั้ง 
 

 3. ประชากร 
  3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร  

จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น  5,023  คน  เปนชาย  2,586  คน  เปนหญิง  2,437  คน          

ที่พักอาศัย จํานวน 1,986 หลังคาเรอืน 

 

ลําดับ 

ท่ี 

ชื่อหมูบาน 
หมู

ที่ 

พฤษภาคม  2562 

จํานวนประชากร จํานวนบาน

(หลัง) ชาย หญิง รวม 

 บานกลาง 0 146 86 232 3 

1 บานทาสนุน 1 131 124 255 108 

2 บานพุน้ําเปร้ียว 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 

รวมทั้งส้ิน 2,586 2,437 5,023 1,986 

        (ขอมูล ณ พฤษภาคม  2562) 
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กลุมชาติพนัธุในเขตพื้นที่ 
เขตองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ  มีกลุมชาติพันธุ คือ กะเหร่ียง(โผลว) หรือที่ฝรั่ง

เรียกวา “karen” ซึ่งชาวกะเหรี่ยงจะมีการระเลนที่สําคัญคือ “รําตง”  ในงานพิธีกรรมสําคัญๆ และมีภาษาที่ใชในการ
สื่อสารเฉพาะกลุม 

 

  4. สภาพทางสังคม   

  4.1 การศึกษา  
สถานศึกษา 

(1) โรงเรียนบานทาสนุน เปนโรงเรยีนอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน         
เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปที่ 6  

(2) โรงเรียนบานโปงหวาย เปนโรงเรียนอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปที่ 6    

(3) โรงเรียนบานพุน้ําเปรี้ยว   เปนโรงเรียนอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปท่ี 6 

(4) โรงเรียนบานดงเสลา  เปนโรงเรียนอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            
เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปที่ 3 

(5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทาสนุน เปนโรงเรียนอยูในสังกัด องคการบริหารสวนตําบลดานแม
แฉลบ  เปดสอนเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาเรียนระดับอนุบาล 

(6) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดานแมแฉลบ เปนโรงเรียนอยูในสังกัด องคการบริหารสวนตําบล            
ดานแมแฉลบ  เปดสอนเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเขาเรยีนระดับอนุบาล 

 
  4.2 สาธารณสุข 

องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ มีสถานบรกิารทางสาธารณสุข จํานวน  2 แหง คือ  

(1) โรงพยาบาลศุกรศิริศรีสวัสด  เปนโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ตั้งอยูหมูท่ี 3 ต.ดานแมแฉลบ 
(2) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทาสนุน ตั้งอยูหมูที่ 1 ต.ดานแมแฉลบ 

 
  4.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 มีสถานีตํารวจ จํานวน 1 แหง  ตั้งอยูที่หมู 3  ต.ดานแมแฉลบ 
 
  4.4 หนวยงานราชการในเขต 

(1) ที่วาการอําเภอศรีสวัสด์ิ 
(2) สํานักงานเกษตรอําเภอศรสีวัสดิ์ 
(3) ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืด ภาคตะวันตก (กาญจนบุรี) 
(4) สถานีตํารวจภูธรดานแมแฉลบ 
(5) พัฒนาชุมชนอําเภอศรีสวัสดิ์ 
(6) สรรพากรอําเภอศรีสวัสดิ์ 
(7) ที่ดินอําเภอศรีสวัสด์ิ 
(8) การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอศรีสวัสดิ์ 
(9) ที่ทําการอุทยานแหงชาติเข่ือนศรีนครินทร (น้ําตกหวยแมขมิ้น) 
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  4.5 การสังคมสงเคราะห  
องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

(1)   ดําเนินการรบัลงทะเบียนและจายเบ้ียยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   

(2)   รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

(3) ประสานการทําบัตรผูพิการ 

(4) ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พ่ึง 

 

 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน  

  5.1 การคมนาคมขนสง  

เสนทางการคมนาคมที่สําคัญ 
1. ทางหลวงแผนดินหมายเลข  3199  เปนถนนสายหลักของตําบล 
2. ทางหลวงชนบท  4041  เปนถนนสายตอจากทางหลวงแผนดินหมายเลข  3199  
3. ถนนสายตาง ๆ ภายในหมูบาน  
4. แพขนานยนต มีสองแหง แหงแรกใชเดินทางระหวางหมูท่ี 4 ถึงหมูที่ 5 เพื่อความสะดวก        

ในการเดินทางโดยไมตองใชเสนทางรถยนตที่คดเคี้ยวลัดเลาะตามเขา แหงที่สอง ใชเดินทางไปยังหมูที่ 7 บานปากเหมือง 
โดยแพขนานยนตแหงน้ีอยูท่ี หมู 6 ซึ่งการเดินทางไปหมูที่ 7 ใชเสนทางนี้ หรือตองใชเสนทางสายทางหลวงชนบท            
สาย 6093 เขื่อนศรีนครินทร – ตําบลชะแล ผานทางตําบลแมกระบุง และน้ําตกหวยแมขม้ิน 

จากกาญจนบุรี สามารถใชเสนทางกาญจนบุ รี – ศรีสวัสดิ์  ตามทางหลวงหมายเลข 3199 
ระยะทาง 122 กิโลเมตร ตลอดสาย ถึงหนวยพิทักษปาแมละมุน หมู 4 ตําบลดานแมแฉลบ ลงแพขนานยนต – ข้ึนแพ
ขนานยนต ขับไปอีก 6 กิโลเมตร เลี้ยวซายเขาที่วาการอําเภอศรีสวัสดิ์ หมู 3 ตําบลดานแมแฉลบ หรือเลี้ยวขวาเดินทาง
ตามทางหลวงเดิมจากหนวยพิทักษปาแมละมุน หมู 4 ไปตามทางประมาณ 29 กิโลเมตรเล้ียวขวาขับไปอีก 4 กิโลเมตร 
เล้ียวซายเขาที่วาการอําเภอศรสีวัสดิ์ หมู 3 ตําบลดานแมแฉลบซึ่งเปนสวนราชการและศูนยกลางของตําบล 

             

     



หนา 6 | 
 

  5.2 การไฟฟา  
    ประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ บางหมูบานยังไมมีไฟฟาใช  แตทาง
องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบไดจัดระบบไฟฟาโซลาโฮม ติดตั้งในครัวเรือนใหกับประชากร ไดแก หมู 7              
บานปากเหมือง และหมู 8 บานหาดแตง 
 
  5.3 การประปา 

(๑) หมู/ชุมชนที่......1..........ชื่อหมูบาน/ชุมชน.......บานทาสนุน....... 
- ใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ/บอน้ําตื้น/บอบาดาล  ครัวเรือนรับน้ํา  103  ครัวเรือน 

(๒) หมู/ชุมชนที่........2........ชื่อหมูบาน/ชุมชน........พุน้ําเปรี้ยว……. 
-  ใชประปาหมูบาน/ชุมชนอ่ืน     ครัวเรือนรับน้ํา  236  ครวัเรือน 

(๓) หมู/ชุมชนที่........3........ชื่อหมูบาน/ชุมชน.........บานดานแมแฉลบ.......... 
-  ใชประปาหมูบาน/ชุมชนอ่ืน     ครัวเรือนรับน้ํา  374  ครวัเรือน 

(๔) หมู/ชุมชนที่.......4.........ชื่อหมูบาน/ชุมชน.......บานทาสนุน........ 
-  ใชนํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติ/บอน้ําตื้น/บอบาดาล  ครัวเรือนรบัน้ํา  292  ครัวเรือน 

(5) หมู/ชุมชนที่.......5.........ชื่อหมูบาน/ชุมชน.........บานโปงหวาย........... 
    -  ใชประปาหมูบาน/ชุมชนอ่ืน     ครัวเรือนรับน้ํา  257  ครัวเรือน 
(6) หมู/ชุมชนที่.......6.........ชื่อหมูบาน/ชุมชน.......บานองเผาะ............. 
     -  ใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ/บอน้ําตื้น/บอบาดาล  ครัวเรือนรบัน้ํา  360  ครัวเรือน 
(7) หมู/ชุมชนที่.......7.........ชื่อหมูบาน/ชุมชน........บานปากเหมือง........ 
     -  ใชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติ/บอน้ําตื้น/บอบาดาล  ครัวเรือนรบัน้ํา  149  ครัวเรือน 
(8) หมู/ชุมชนที่.......8.........ชื่อหมูบาน/ชุมชน........บานหาดแตง............ 
    -  ใชประปาหมูบาน/ชุมชนอื่น     ครัวเรือนรับน้ํา  117  ครัวเรือน 

 
  5.4 โทรศัพท  
    ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ  มีบางพ้ืนที่ยังไมมีสัญญาณโทรศัพท  ไดแก พื้นที่  
หมูท่ี 7 บานปากเหมือง เน่ืองจากอยูในพื้นที่ความรับผิดชอบของอุทยานเข่ือนศรนีครินทร   
 
  5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
    -  มีรถโดยสารประจําทาง  แตไมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 
    -  การขนสงทางไปรษณีย มีที่ทําการไปรษณียตั้งอยู ณ เลขที่  452 หมู 4 ตําบลทากระดาน 
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบบริการในเขตตําบลดานแมแฉลบดวย 
 
 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร 

ประชากรสวนใหญของตําบลดานแมแฉลบ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร          
ที่สงออกนอกพ้ืนท่ีมากท่ีสุด คือ ขาวโพด มะละกอ และยางพารา ทําใหรายไดสวนใหญของประชากรมากจากอาชีพ
เกษตรกรรมเปนสวนมาก 
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  6.2 การประมง  
    ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ  มีการทําอาชีพประมงนอกเขตหามจับปลา ตาม
ฤดูกาลที่เหมาะสม 
 
  6.3 การปศุสัตว  
    ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ  มีการทําอาชีพเลี้ยงสัตวเล็กนอย ไดแก วัว ไก       
และแพะ 
 
  6.4 การทองเที่ยว   

เมื่อพูดถึง "อําเภอศรีสวัสดิ์" หลายคนคงคิดถึงสถานท่ีทองเท่ียวที่ที่ติดอันดับคงเปนสถานที่
ทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ อยางน้ําตก ปาเขาลําเนาไพร ถํ้า เพราะใชเวลาเดินทางไปเพียงไมกี่ชั่วโมง ก็จะไดสัมผัสกับ
ธรรมชาติ ปาเขาอันเขียวขจีแลว  อีกหนึ่งในใจของนักทองเท่ียวคงหนีไมพนแพพัก/แพลอง อีกทั้งที่นี่ยังมีแหลงอารยธรรม
เกาแกยุคกอนประวัติศาสตร ซึ่งมีชื่อเสียงโดงดัง อันไดแก 

(1) นํ้าตกหวยแมขมิ้น อทุยานแหงชาติเข่ือนศรีนครินทร 

ตั้งอยูบริเวณที่ทําการอุทยานเข่ือนริมทะเลสาบเข่ือนศรีนครินทร หางจากอําเภอเมือง
กาญจนบุรีประมาณ 108 กิโลเมตร น้ําตกหวยแมขมิ้นมี สภาพสวยงามเปนอยางยิ่ง ทั่วบริเวณรมรื่นดวยพันธุไมปา 
นานาชนิด น้ําตกไหลมา จากตนนํ้าของเทือกเขากะลาซึ่งเปน     
ปาดิบเขาแลง ทางทิศตะวันออกของอุทยานฯ และไหลลงสูอางเก็บ
น้ํา เข่ือนศรีนครินทร นับเปนน้ําตกที่สวยที่สุดแหงหนึ่ง  น้ําตกหวย
แมขมิ้น แบงออกเปน 7 ชั้น มีชื่อเรียกตางๆกันไปแตละชั้น เชน 
ชั้นที่ 1 ดงวาน ชั้นที่ 2 มานขมิ้น ชั้นที่ 3 วังหนาผา ชั้นที่ 4 ฉัตร
แกว ชั้นท่ี 5ไหลจนหลง ชั้นท่ี 6 ดงผีเสื้อ ชั้นที่ 7 รมเกลา แตละ
ชั้นมีความสูงและความงดงามตางกันไป ทางอุทยานฯไดทําเสนทาง 
เดินสําหรับขึ้นไปชมน้ําตกแตละชั้นและยังเปนเสนทางเดินศึกษา 
ธรรมชาติ เปนน้ําตกที่สามารถทองเท่ียวไดตลอดป 
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(2) ภาพวาดสีโบราณ 3,000 ป  

ตั้งอยูบนยอดผาแดง บานดานแมแฉลบ ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี   จาก อยูเย้ืองปากทางเขาวัดโปงหวาย ภาพวาดเหลานี้อยูบนภูเขาหินปูนที่เรียกกันวา ผาแดง ซึ่งเปนภูเขา 
ลูกเดียวในอําเภอศรีสวัสด์ิ ตลอดแนวหนาผายาว 60 เมตร ปรากฎภาพเขียนสีเปนกลุมๆเปนระยะๆ เปนภาพคน สัตว
และสิ่งของ เขียนดวยสีแดงคล้ําแบบเงาทึบ และแบบเคาโครงรอบนอก ภาพเขียนสีที่ปรากฎใหเห็นบนผาแดงนี้ นาจะเปน
ผลงานที่สรางขึ้นเพ่ือบงชี้ถึงการพยายามเลาเร่ืองเหตุการณหรือพิธีกรรมแหงความอุดมสมบูรณ ซึ่งกลุมคนเจาของภาพ 
ไดรวมกันสนุกสนาน อาจมีการรองรําทําเพลงดวยเครื่องดนตรีรูปนํ้าเตา 
และเตนรํารวมกันดวยความเคารพบูชา ในสิ่งที่มีความเชื่อรวมกัน ดังนั้น
ชุมชนที่ วาดภาพ เหล านี้ คงมีชีวิตอยูด วยการล าสัตว  และทํ าการ
เกษตรกรรมเมื่อราว 3,000 ปมาแลว  และใชสถานที่ ถํ้าผาแดงนี้บอก
เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นที่นั่นน่ันเอง  ภาพเขียนกระจายเปน 2 ชุด ชุดแรก
เปนกลุมคนประมาณ 5 คนกําลังทํากิจกรรมบางอยาง อีก 1 ชุดเปน
ภาพวาดของคน คนเดียว ยืนโดดเดี่ยว จากจุดแรก 

(3) แพพัก/แพลอง 
ธรรมชาติริมขอบอางเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เปนเสนหดึงดูด

นักทองเที่ยวอยางมาก แตละปจะมีนักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติมาใชบริการ "แพพัก/แพลอง"  ในเขต         
อ.ศรีสวัสดิ์  เปนจํานวนมาก  ซึ่งในเขตตําบลดานแมแฉลบ ก็เชนเดียวกัน  บรรยากาศที่ใกลชิดธรรมชาติ สายน้ําและ
ขุนเขา จึงกลายเปนขุมทรัพยมหาศาลของการทําธุรกิจ "แพพัก/แพลอง" และคอยๆ ผุดข้ึนอยางตอเนื่อง และเพ่ิมจํานวน
ขึ้นอยางรวดเร็ว  เมื่อแพกลายเปนธุรกิจก็ไมอาจหลีกเลี่ยงการแขงขันไปได ทําใหผูประกอบการหลายคนพยายามคิดหา
ไอเดียใหมๆ และปรับแตงรูปแบบแพกันไปตางๆ นานา จนในที่สุดก็กลายเปน "สวรรคริมน้ํา" เพ่ือหวังดึงดูดลูกคา  
ตารางการใหบริการสวนใหญอยูในชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษแลว ก็จะมีชวงฤดูกาลหาเสียงอีก
ชวงหนึ่งที่แพถูกจองเต็มหมด เพราะคาใชจายแพแตละหลังไมสูงมากนัก เพียง 3,000-5,000 บาท/คืน เทานั้น แตใน
ปจจุบันมี "แพพัก/แพลอง" ท่ีมีขนาดใหญสามารถรองรับนักทองเท่ียว ไดมากถึง 80 ชีวิต ทําใหการทองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องทุกป 
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  6.5 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
    พ้ืนที่ตําบลดานแมแฉลบ   เปนชุมชนเกษตรสวนใหญ  แตพ้ืนที่ตั้งอยูภายในอําเภอศรีสวัสดิ์           
มีรานคาอุปโภค และบรโิภคพรอมทั้งตลาดนัดสัญจรจากตางถ่ินเขามาใหบริการประชาชนอยูประจํา 
 
  6.6 แรงงาน  
    ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลดานแมแฉลบ  มีประชากรท่ีทําอาชีพรับจาง
ควบคูกับการทําเกษตรกรรม และรับจางทั่วไปอยู
ประมาณรอยละ 50 ของประชากรท้ังหมด 
 
 
 
 
 7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) 

  7.1 ขอมูลดานการเกษตร 
   ประเภทของการทําการเกษตร 

(1) ขาวโพด 
(2) มะละกอ 
(3) ยางพารา 

 
  7.2 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

ประเภทแหลงน้ําทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝน การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมทั่วถึง 

1) ลําหวย      

2) อางเก็บน้ํา      

3) ฝาย         

4) สระ        

5) ประปาหมูบาน       
   

7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน นํ้าใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)  

(1) หมูที่ 1  บานทาสนุน   
(1.1) ประปาแหงที่.....1...... 

(1.2) ท่ีตั้ง...............บานทาสนุน......................... 

(1.3) พิกัด  N 0522077  E 1604270 

(1.4) เจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน (ปจจุบัน)   

      (   ) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ( /) 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) จํานวนครัวเรือนรับนํ้า.................103.....................ครัวเรือน 

 

(2) หมูที่ 2  บานพุน้ําเปร้ียว  
(1.1) ประปาแหงที่.....1...... 

(1.2) ท่ีตั้ง...............บานพุน้ําเปร้ียว.........................  

(1.3) พิกัด  N………0515872………………  E……………1604226……………. 

(1.4) เจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน (ปจจุบัน)   

      (   ) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน    (  / ) หมูบาน / หนวยงานอ่ืน   

(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) ท่ีตั้ง...............บานดานแมแฉลบ........................  

(1.3) พิกัด  N………0511883……… E…………1613627……………… 

(1.4) เจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน (ปจจุบัน)   

(   ) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน             (  / ) หมูบาน / หนวยงานอ่ืน      

(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) ท่ีตั้ง...............บานทาสนุน........................  

(1.3) พิกัด  N………0522077……………………   E…………1604270………………… 

(1.4) เจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน (ปจจุบัน)   

 (   ) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน             (  / ) 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) เจาของกรรมสิทธ์ิทรัพยสิน (ปจจุบัน)   

( / ) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน             (   ) หมูบาน / หนวยงานอ่ืน      

(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) จํานวนครัวเรือนกําลังรบัน้ํา...............292.......................ครัวเรือน 

(1.17) อายุการใชงานระบบประปา (เฉพาะกรณีที่ประปาเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น)  

( / ) กรณอีงคกรปกครองสวนทองถ่ินกอสรางเอง  ปที่กอสราง พ.ศ. 2556 

(5) หมูที่ 5  บานโปงหวาย   
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(1.1) ประปาแหงที่.....1...... 

(1.2) ท่ีตั้ง...............บานดานแมแฉลบ.......................  

(1.3) พิกัด  N…………0513391…………………………   E……………1613297……………… 

(1.4) เจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน (ปจจุบัน)   

 (   ) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน             (  / ) 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) เจาของกรรมสิทธ์ิทรัพยสิน (ปจจุบัน)   

 ( / ) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน             (   ) หมูบาน / หนวยงานอ่ืน      

(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......................ครัวเรอืน 

(1.17) อายุการใชงานระบบประปา (เฉพาะกรณีท่ีประปาเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  

        ( / ) กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอสรางเอง  ปที่กอสราง พ.ศ.2559 

 
 
 
 
 
 

(6) หมูที่ 6  บานดงเสลา   
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(1.1) ประปาแหงที่.....1...... 

(1.2) ท่ีตั้ง...............บานดงเสลา....................... แตกตางกัน)   

(1.3) พิกัด  N……………0511221………………  E…………1610648…………………….. 

(1.4) เจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน (ปจจุบัน)   

 (   ) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน             (  / ) 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) ท่ีตั้ง...............บานองเผาะ.......................  

(1.11) พิกัด  N……………0513413……………E…………1618914…………………….. 

(1.12) เจาของกรรมสิทธิ์ทรัพยสิน (ปจจุบัน)   

 ( / ) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน             (   ) หมูบาน / หนวยงานอ่ืน       

(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)  

     ( / ) กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอสรางเอง  ปที่กอสราง พ.ศ.2559 

 
 
 
 
 
 

(7) หมูที่ 7  บานปากเหมือง  
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(1.1) ประปาแหงท่ี.....1...... 

(1.2) ที่ตั้ง...............บานปากเหมือง.......................  

(1.3) พิกัด  N………0490757………………………E………1625024…………………… 

(1.4) เจาของกรรมสิทธ์ิทรัพยสิน (ปจจุบัน)   

( / ) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน             (   ) หมูบาน / หนวยงานอ่ืน      

(1.5) ประเภท 

(    ) ประปาผิวดิน (   ) ประปาบาดาล 

( / ) ประปาภูเขา  (   ) ประปาเชิงพาณิชย  

(1.6) ขนาด (กรณีประปาภูเขา/ประปาเชิงพาณิชยไมตองกรอก)  

(   ) เล็ก   (   ) กลาง 

(   ) ใหญ   (   ) ใหญมาก  

(1.7) กําลังผลิต.............15.............ลบ.ม./ชม. 

(1.8) จํานวนครัวเรือนรับน้ํา..................149....................ครัวเรือน 

(1.9) อายุการใชงานระบบประปา (เฉพาะกรณีท่ีประปาเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  

    ( / ) กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอสรางเอง  ปที่กอสราง พ.ศ. 2557 
 

(8) หมูที่ 8  บานหาดแตง   
(1.1) ประปาแหงท่ี.....1...... 
(1.2) ที่ตั้ง...............บานหาดแตง.......................  

(1.3) พิกัด  N………0509159……………………  E……………1608483………………… 

(1.4) เจาของกรรมสิทธ์ิทรัพยสิน (ปจจุบัน)   

 (   ) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน             (  / ) 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) จํานวนครวัเรือนรับน้ํา.................117.....................ครัวเรือน 
 

/(1.9)  ประปาแหงที่ 2... 
 
 

(1.9) ประปาแหงท่ี.....2...... 
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(1.10) ที่ตั้ง...............บานหาดแตง.......................   

(1.11) พิกัด  N………0509014……………………E……………1608562……………… 

(1.12) เจาของกรรมสิทธ์ิทรัพยสิน (ปจจุบัน)   

 ( / ) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน             (   ) หมูบาน / หนวยงานอ่ืน      

(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 (เฉพาะกรณีท่ีประปาเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)  

( / ) กรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอสรางเอง  ปที่กอสราง พ.ศ. 2559 

 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

  8.1  การนับถือศาสนา รอยละ 99.99 ประชากรนับถือศาสนาพุทธ 

สถาบันทางศาสนา  
(1) วัดบานทาสนุน     ตั้งอยูหมูท่ี  1  
(2) วัดบานพุน้ําเปรี้ยว   ตั้งอยูหมูท่ี  2 
(3) วัดศรีสวัสดิ์     ตั้งอยูหมูท่ี  3 
(4) วัดบานโปงหวาย   ตั้งอยูหมูท่ี  5 
(5) วัดดงเสลาเกา    ตั้งอยูหมูท่ี  6 
(6) วัดมัชฌิมาวราราม  ตั้งอยูหมูท่ี  6 
(7) วัดบานหาดแตง    ตั้งอยูหมูท่ี  8 
(8) วัดสมเด็จ    ตั้งอยูหมูที่  7 

 
  8.2  ประเพณีและงานประจําป  

(1) ประเพณีวันขึ้นปใหม    ประมาณเดือน มกราคม 

(2) สืบสานประเพณีกินขาวใหม (ชาวกะเหร่ียง) ประมาณเดือน ธันวาคม –  มกราคม 

(3) ประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุในวันสงกรานต  ประมาณเดอืน เมษายน 

(4) ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

(5) ประเพณีวันเขาพรรษา/ออกพรรษา                  ประมาณเดือน  กรกฎาคม / 

ตุลาคม-พฤศจิกายน 

 
 9. ทรัพยากรธรรมชาติ  
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คําขวัญอําเภอศรีสวัสดิ์ 
  ปาสวย น้ําใส ปลาตัวใหญ คนน้ําใจงาม    เนื่องจากในเขตอําเภอศรีสวัสดิ์ยังมีทรัพยากรธรรมชาติ   

ที่อุดมสมบูรณ  ในเขตพื้นที่ตําบลดานแมแฉลบเองก็ยังมีทรพัยากรธรรมชาติที่ยังทรงคุณคาอยางมากมาย 
 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ 
9.1 ทรัพยากรสัตวปา 

บริเวณอางเก็บน้ําและลําหวยตางๆ สัตวปาและสัตวน้ําท่ีพบอาศัยอยูไดแก ชาง  หมูปา  หมี ชะนี  
กระตายปา คางคกแคระ เขียดออง กบทูด กบชะงอนหินเมืองเหนือ ปาดลายหินเมืองเหนือ อึ่งแมหนาว ปลากราย    
ปลากระสูบขีด ปลากดเหลือง ปลาชะโด ปลาเวียน ปลาปลาเลียหิน ปลากระทิงดํา เปนตน สําหรับในบริเวณพ้ืนที่ที่ถูก
ราษฎรบุกรุกเขาไปเพื่อปลูกพืชเกษตรภายหลังไดอพยพออกไปแลว และบริเวณริมอางเก็บนํ้าที่ถูกตัดตนไมออกหมด  
สัตวปาท่ีอาศัยอยูไดแก เกง กระตายปา อน นกยางกรอกพันธุจีน  นกยางโทนใหญ นกกระแตแตแวด นกกระปูดใหญ     
นกอีวาบตั๊กแตน นกตะขาบทุง นกปรอดสวน ก้ิงกาแกว ก้ิงกาหัวแดง แย อึ่งอางบาน และอึ่งขาดํา เปนตน 

9.2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

อุทยานแหงชาติเขื่อนศรีนครินทร (นํ้าตกหวยแมขม้ิน) 
ตั้งอยูบริเวณที่ทําการอุทยานเขื่อนศรีนครินทร  ริมทะเลสาบเข่ือนศรีนครินทร หางจากอําเภอ 

เมืองกาญจนบุรีประมาณ 108 กิโลเมตร น้ําตกหวยแมขมิ้นมี สภาพสวยงามเปนอยางยิ่ง ทั่วบริเวณรมร่ืนดวยพันธุไมปา
นานาชนิด น้ําตกไหลมา จากตนน้ําของเทือกเขากะลาซึ่งเปนปาดิบเขาแลง ทางทิศตะวันออกของอุทยานฯ และไหลลงสู
อางเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร นับเปนน้ําตกที่สวยที่สุดแหงหนึ่ง 
 
  9.3  น้ํา 
   เนื่องจากอยูในเขตภูเขาและที่ราบสูง  จึงเมีแหลงตนน้ําลําธาร ลําหวย  อีกทั้งมีอางเก็บน้ําเข่ือน     
ศรีนครินทร จึงมแีหลงเพาะพันธปลาน้ําจืดไดนานาชนิด เปนการสงเสริมอาชีพการประมง แกราษฎรที่อยูในบริเวณน้ัน 
 
  9.4  ปาไม  

ในเขตองคการบ ริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ  เปน พ้ืน ท่ีที่ อุดมไปดวยทรัพยากรป าไม                   
ทั้งปาเบญจพรรณ  ปาดิบแลง  และปาไผ  ซึ่งเปนแหลงทรัพยากรท่ีสําคัญตอสัตวปาและตนน้ําลําธาร  มีพื้นที่บางสวน
เปนปาสงวนแหงชาติ ปาเขาพระฤาษี และ ปาเขาบอแร แปลงท่ี2 ซึ่งมีพ้ืนที่ของ ตําบลหนองรี อําเภอบอพลอย และ
ตําบลเขาโจด ตําบลนาสวน ตําบลหนองเปด ตําบลดานแมแฉลบ อําเภอศรสีวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  และมีหนวยพิทักษ
ปาแมละมุนต้ังอยูในเขต หมู 4 บานทาสนุน   

 
  9.5  ภูเขา  
    ในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบสวนใหญอยูในเขตภูเขาและที่ราบสูง  มีลักษณะ
เปนเทือกเขา เปนหนาผา และเทือกเขาสูงชันสลับกับพื้นที่ราบเปนแหงๆ  มีความสูงชัน ตั้งแต 65 – 996 เมตรจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง  ภูเขาสวนใหญเปนภูเขา 
 

 
 
 

สวนท่ี 2 
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ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

  1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ  มีความสัมพันธกับ   

แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  โดยยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติ ฉบับแรกของประเทศ

ไทยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสู การปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทย

มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพื่อความสุข

ของคนไทยทุกคน  

ความเปนมา 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ เปนตนมา ได

สงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศในกลุมบนของ

กลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงผลใหประเทศไทยหลุดพน

จากการเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็

ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ที่รอยละ ๓.๙ 

ถือวาอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพ เมื่อเทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอป ในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผานมา โดยมีสาเหตุหลัก

จากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวไดเต็มที่ โครงสรางเศรษฐกิจ

ไทยที่ยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน

ระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเขามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่องคุณภาพและ

สมรรถนะท่ีไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสําคัญตอการ

พัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ และการ

คุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แตยังคงมีปญหาเรื่องคุณภาพการใหบริการที่มี

มาตรฐานแตกตางกันระหวางพ้ืนที่ ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําใหประเทศไทยยังคงมีปญหาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ 

ขณะที่ปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงข้ึนและ

แกปญหาความเหลื่อมล้ําอยางย่ังยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากร

อยางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผานมายังขาดความชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

ประเทศยังมีปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว  ท้ังนี้ ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมา

จากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอ

ความตองการและปญหาของประชาชน ขณะท่ีความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิดความ

เขมแข็ง ลดความขัดแยงทางความคิดและอุดมการณที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไมเสมอภาค การขาดความ

เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบัน

หลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักความสามัคคี  ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีสัดสวน

ประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญที่จะทําใหการ
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พัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ มีความทาทายมากขึ้น ทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด

สวัสดิการเพ่ือดูแลผูสูงอายุที่เพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคง

ทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ซึ่งจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อนประเทศไปสูการ

เปนประเทศพัฒนาแลว 

ปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 

แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงท่ีตั้งที่สามารถเปนศูนยกลางในการเช่ือมโยงในภูมิภาคและเปน

ประตูสูเอเชีย แตการท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ทําใหปญหาดานเขตแดนกับประเทศเพื่อนบาน

ยังคงเปนความทาทายดานความมั่นคงในอนาคต นอกจากน้ี ประเทศไทยยังคงตองใหความสําคัญกับปญหาดานความ

มั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเปนประเด็นทาทายตอการสราง

บรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสรางความสามัคคี

ของคนในชาติท่ีจะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุมประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตางกัน

อยางย่ังยืน 

นอกจากน้ี การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอํานาจที่อาจกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายขั้วอํานาจ หรือเกิดการยายขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องคกรที่ไมใชรัฐ อาทิ องคการระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาท

มากข้ึนในการกําหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ และมาตรฐานสากลตาง ๆ ทั้งในดานความม่ันคง และเศรษฐกิจ 

รวมทั้งการรวมกลุมเศรษฐกิจ และการเปดเสรีในภูมิภาคท่ีนําไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดาน

อาชญากรรมขามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมืองในทาง

กลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาอยางกาว

กระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐอินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูล

ขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนา

เทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้ คาดวาจะเปนปจจัยสนับสนุนหลักที่ชวยทําใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมี

แนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งขึ้น แนวโนมสําคัญท่ีจําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิ การรวมกลุมทาง

การคาและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแขงขันที่คาดวาจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสราง

ความหลากหลายของสินคาและบริการที่ตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหม ๆ 

นอกจากน้ัน ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป ๒๕๗๔ จะกอใหเกิด

โอกาสใหม ๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง รวมทั้งการ

คาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประชากรในประเทศไทยจะมีชวงอายุที่

แตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหม ๆ เพิ่มข้ึน ซึ่งจะสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การเตรียม

ความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะ

เปนความทาทายสําคัญในระยะตอไป 

 

 

ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความตองการแรงงานตางชาติ

เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและความกาวหนาของการพัฒนา
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ระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถ่ินมีความสะดวกมากข้ึน และเปนปจจัย

สําคัญท่ีจะทําใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมี

แนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรยีนหรือทํางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การยายถ่ินสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหา

โอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเปนไปไดที่ประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพ่ือน

บาน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถิ่นไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาที่ดีกวา 

อาจทําใหการแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ

เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากน้ี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งใน

เชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ระบบโครงสราง

พื้นฐานที่จําเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธตอเนื่องกับความมั่นคงดานอาหารและน้ํา ขณะที่ระบบนิเวศ

ตาง ๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความตองการ

ของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวที่แตละประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน ทําใหการเปน

สังคมสีเขียว การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสําคัญและ

ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงการสราง

สมดุลความมั่นคง  ดานพลังงานและอาหารมีแนวโนมท่ีจะมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึน กฎระเบียบและขอตกลงดาน

สิ่งแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตาง ๆ ที่สําคัญ เชน 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส จะไดรบัการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งข้ึน 

แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสวนของการจาง

งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบรกิารใหม ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืน ๆ ที่

ซับซอนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามที่ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ การเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็ว

ของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยี และสินคาและบริการ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณไดยาก การเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมที่จะสงผลใหการเฝาระวังดานการ

สาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากขึ้น อาจนําไปสูปญหาความเหลื่อมล้ําท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้นได หากไมมี

มาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอม

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งหาก

การเขาถึงเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐาน และองคความรูสมัยใหมมีระดับความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรตาง ๆ 

โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอทั้งการจางงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะ

งานที่เปลี่ยนไป มีความตองการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปจจุบันและ

บางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ตองการทักษะระดับต่ํา กอใหเกิดความเสี่ยงตอความมั่นคง

และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะที่ทันกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป กระแสโลกาภิ

วัตนที่จะทําใหเกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ

ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปจจัยท้ังหมดดังกลาวจะสงผลใหปญหาความยากจนและความเหลื่อม

ล้ําของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน 
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จากปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ ขางตน 

เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง 

และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึง

จําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนาท่ีเก่ียวของ มีความรวมมือในลักษณะประชา

รัฐจากภาคสวนตาง ๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาที่เปนการดําเนินงานอยางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามี

ความเก่ียวของซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจําเปนตองมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะที่

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ สามารถรูเทาทันและปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพที่

มั่นคง สรางรายได ทามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหม ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสรมิตาง ๆ ที่เก่ียวของไปพรอมกัน ทั้งในสวนของ

ระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝมือท่ีสอดคลองกันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการ

สาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ังการใหความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหประเทศไทย

สามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทย

แลนด ๔.๐ สงผลใหเกิดการสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ กระจาย

ผลประโยชนจากการพัฒนา ลดปญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 

นอกจากน้ี ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหาร 

รักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเปนเมืองที่

เติบโตอยางตอเนื่องที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะ

การใชพื้นท่ีที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธการ

พัฒนาที่สามารถอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพการแขงขันที่สูงขึ้น และสามารถใชจุดแข็งในเร่ือง

ตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งใหความสําคัญของการ

รวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสรางสัมพันธไมตรี เสริมสราง

ความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจําเปนตอง

สรางความพรอมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให เปนไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตาง ๆ 

ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตองเรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดีและ

เสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพื่อใหเกิดความรักความสามัคคี 

และลดความขัดแยงภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาตาง ๆ จําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและ

ลักษณะพฤติกรรมของประชากรท่ีอาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากขึ้น 

ดังนั้น ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ 

สิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตาง ๆ ที่เก่ียวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบ

และครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเร่ืองที่ตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการปรับตัวซึ่ง

จะตองหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสราง การขับเคลื่อนการพัฒนาใหประเทศเจริญกาวหนาไปใน

อนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวที่ตองบรรลุ พรอมทั้งแนวยุทธศาสตรหลักในดานตาง ๆ เพ่ือเปนกรอบ

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางเปนบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และ

ปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ โดยยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคลื่อน
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ประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร ภารกิจ และพ้ืนท่ี ซึ่งรวมถึง

พื้นที่พิเศษตาง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อใหการพัฒนาประเทศสามารถ

ดําเนินการไดอยางมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

 

วิสัยทัศน 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบตอผลประโยชน

แหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจาก

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมี

เกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความ

ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา

ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสาน

สอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ง

มิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการ

ปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิมีความเขมแข็งเปน

ศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีมั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่

ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ 

ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการ

ดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยูอาศัย และความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยสิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเขา

สูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมสีุขไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา

อยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการ

สหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมี

ความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายไดทั้งจาก

ภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบรบิทการพัฒนาที่

เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟน

กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน 

และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง

ไปได  ไดแก  ทุนมนุษย  ทุนทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุน ท่ี เปนเค ร่ืองมือเค ร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ใหเพิ่ม ข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษาและการฟนฟูฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถ

ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอ

สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน และให

ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 

 
 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” 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 สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ

ประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม  

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
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๖)   ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบรกิารของภาครัฐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง  

มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปาหมายการพัฒนา

ประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทําใหประเทศไทยมีความมั่นคงใน        

เอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและ     

ทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิม และพัฒนากลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมท่ีจะสรางและเพ่ิมศักยภาพ

ในการแขงขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสูภาคสวนตาง ๆ 

ไดอยางเหมาะสม คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี เกง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภาพในการคิด

วิเคราะห สามารถ “รู รับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง สามารถเขาถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และ

กระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกทิ้งไวขางหลัง  การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของ

ยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมี      

สวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ“ประชารัฐ”  

โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ยุทธศาสตรชาติดานการ

สรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตร

ชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง มีเปาหมายการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมีความสุข เนนการบรหิารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และ

มีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ

ฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 

ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงท่ีมีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการ

แกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบาน

และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรชาติ

ดานอ่ืน ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด 

2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  มีเปาหมายการพัฒนาท่ีมุงเนนการ

ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) “ตอยอดอดีต” โดยมอง

กลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย 

รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในดานอื่น ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบัน” เพ่ือปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตร 
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เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สราง

คุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือ

ตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการตอยอดอดีตและปรับ

ปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสรมิและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยาย

โอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้น

กลาง และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 

๓. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนา

ที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย ใจ 

สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมและผูอ่ืน มัธยัสถ อด

ออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ 

มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษภาษาทองถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอ่ืน ๆ โดยมี

สัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

๔. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาที่

สําคัญที่ใหความสําคญักับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถ่ิน มารวมขับเคลื่อน 

โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสู

กลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียม

ความพรอมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ

พึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและ

สวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง 

5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีเปาหมาย

การพัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในทุกมิติ ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรร

มาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้ง

ในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะ

เปนไปได โดยเปนการดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต 

โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการ

พัฒนาที่สําคัญเพื่อปรบัเปลี่ยนภาครฐัที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐ

ตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการ

ในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธ์ิและ

ผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และ

ปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามี
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สวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตอง

รวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติ      

มิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล         

มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี

ประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ 

ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง

และในระดับพื้นท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้ ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัย

การประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใตระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน           

ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของ

ยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือที่สวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถ

ขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเนื่องและบูรณาการ 

ปจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตรชาติ 

สาระของยุทธศาสตรชาติ กาหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเปาหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอดเปาหมายของ

ยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได และมีการกําหนดตัวชี้วัด 

ที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได 

ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

และแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ 

ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมาย

ที่จะกําหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปน

ระบบในทุกระดับ 

กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตร การนําไปสูการ

ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการ

ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับ

เปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
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๑.   กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจําเปนตองยึด
กรอบแนวคิดและหลกัการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้ 

(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

2.   กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 
กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําให

การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
อยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตองให
ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปล่ียนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสู
ประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทําขึ้น 

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดาน
การขนสงละโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิต
สินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)      
ซึ่งแปลง ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)  สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา          
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  จึงมุงเตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปน ประเทศที่
พัฒนาแลว มีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืนดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ วิสัยทัศนและ
เปาหมายอนาคตประเทศไทยในป 2579 ซึ่งกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปเปนกรอบ ที่แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 
12 มุงตอบสนองวัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดภายใตระยะเวลา 5 ป   ตอจากนี้ไปพิจารณาจากการ
ประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บงชี้ถึง จุดแข็งและจุดออนของประเทศ และการ
สะทอนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนใหการ พัฒนาในดานตาง ๆ บรรลุผลไดในระยะเวลา 5 ป
แรกของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปทั้งนี้โดยไดคํานึงถึงการ ตอยอดใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่องภายใตแผนพัฒนาฯ 
ฉบับตอๆ ไป ดังน้ัน การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายรวมของ
การพัฒนาได ดังนี้ 
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1. เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยม
ที่ดี     มีจิตสาธารณะและมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงที่มีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  

2. เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง   
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ เขมแข็งพึ่งพา
ตนเองได 

3. เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพและมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของ เศรษฐกิจ       
ฐานรากและสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา 

4. เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุน
การ เติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางาน             
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับ           
การพัฒนายกระดับฐานการผลติและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 

7. เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตางๆ ทั้งใน
ระดับ อนุภูมิภาคภูมิภาค   และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาทนําและ 
สรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค           
และโลก 

เปาหมายรวม เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ประกอบดวย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณมี วินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม       
บรรทัดฐาน ที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทันสถานการณ มีความ 
รับผิดชอบ และทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจรญิงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเปนไทย 

2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง  เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เขมแข็ง  ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอยาง
ทั่วถึง และเปนธรรมกลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 15 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันไดโครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจ         
ฐาน บริการและดิจิทัลมีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ  ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก                 
ที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการ ผลิตและ
ใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู ชั้นสูงใหมๆ            
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชนรวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อ  ลดความเหลื่อมล้ํา            
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป และมีปจจัย สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส 
พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอ้ือตอการขยายตัวของภาคการผลิต และบริการ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของพื้นที่ ประเทศเพ่ือรักษา
ความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสงไมนอย กวารอยละ 7 ภายใน         
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ป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยที่ไดรับ การจัดการอยางถูกหลัก
สุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตใหอยู ในเกณฑมาตรฐาน 

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และ
เพิ่ม ความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหา 
อาชญากรรมลดลงปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง  มีความพรอมที่ 
ปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการ กําหนดบรรทัดฐานระหวาง
ประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง  โลจิสติกส  หวงโซมูลคาเปนหุนสวนการพัฒนาที่สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค  
และโลก  อัตราการเติบโตของมูลคาการลงทุนและการสงออกของ ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซยีนสูงข้ึน 

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส  ตรวจสอบได กระจาย  
อํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวา  ลดลง            
เพ่ิมการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ  ปญหาคอรรัปชั่นลดลง  และการบริหารจัดการขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน 
มีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทําโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ อันดับความยากงายในการ
ดําเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ สูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการ
รับรูการทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรูความสามารถและ ปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

เปาหมาย 
1.  การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ        

ไมต่ํากวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการสงออก
ขยายตวัเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป) 

2.  การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคม
สูงวัยอยางมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

(๒) การศกึษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอ้ือตอการพัฒนาคน 

3.  การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บรกิารทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง 

4.  การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช

ประโยชนอยางย่ังยืนและเปนธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

(๕) มีการบริหารจัดการนํ้าใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 

5.  การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(๒) ขจัดการทุจรติคอรรัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 

 
แนวทางการพัฒนา 
1.   การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(1) การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
(2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
(3) การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
(4) การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการ

คมนาคมขนสงเพื่อเชื่อมโยงพ้ืนที่ 
(5) การปรบัโครงสรางการผลิต 

2.  การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง  
(3) การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
(4) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย  

3.  การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
(1) การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ  
(2) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกัน

ระดับปจเจก  
(3) การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร  
(4) การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค  

4.  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
(1) การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  
(2) การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพ่ือนบาน  
(3) การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

5.  การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ โ 
(2) การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
(3) การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว  
(4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
(5) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ  
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(6) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ  

6.  การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การสรางความโปรงใส 
(2) การพัฒนาบุคลากรภาครฐั 
(3) การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม  
(4) การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลมีความสัมพันธและสอดคลองกับ              
แผนยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แตทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)         
ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  อยูระหวางการเสนอรางแผนซึ่งได
กําหนดยุทธศาสตรเอาไวแลว  

ดังน้ัน  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวน
ตําบลดานแมแฉลบ มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ จึงไดจัดทําแผน              
ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
(1) สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมี การพัฒนาทักษะทางสมอง และทักษะท างสังคมท่ี เหมาะสม 
(2) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ทักษะการ ทํางานและการใชชีวิตท่ีพรอม       

เขาสูตลาดงาน 
(3) ลดปจจัยเสี่ยงดานสขุภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
(4) ผลักดันใหสถาบัน ทางสังคมมีสวนรวม พัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
(1) เพิ่มโอกาสใหกับกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มี รายไดต่ําสุดใหเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ 

ของรัฐ 
(2) กระจายการใหบริการภาครัฐ ทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให 

ครอบคลุมและทั่วถึง 
(3) การเสรมิสรางชุมชนเขมแข็งตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
(1) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน 
(2) ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปจจุบันเพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่

ใชเทคโนโลยีขั้นสูง 
(3) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(4) เสรมิสรางขีดความสามารถการแขงขันใน เชิงธุรกิจของภาคบริการ 
(5) ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือสงเสริมการคาท่ีเปนธรรมและอํานวยความ

สะดวกการคาการลงทุน 
(6) เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน           

ใหสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดตนทุนในการใหบริการ 
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ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 
(1) พัฒนาหลักเกณฑการปรบัปรุงแผนท่ีแนว เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 
(2) เพิ่มพ้ืนที่ปาเศรษฐกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมาย รอยละ 15 ของพื้นท่ีประเทศ โดยสงเสริม     

การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว 
(3) เรงรัดใหมีการประกาศใชรางพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ํา พ.ศ..... และแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้า 
(4) ผลักดันกฏหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยก ขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนา ประเทศ สูความมั่งคั่ง 
และย่ังยืน 

(1) ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือ ดานความมั่นคงในกลุมประเทศนานาประเทศ 
(2) ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
(3) สังคมมีความสมานฉันท 
(4) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน 
(5) ประเทศไทยมีความพรอมตอการรับมือภัย คกุคามทางทหาร 
(6) อันดับความเสี่ยงจากการกอการรายต่ํากวา อันดับที่ 20 ของโลก 

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ           
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

(1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน 
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 
(3) ปองกันและปราบปราม 
(4) ปฏิรูปกฎหมาย 

ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
(1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน คมนาคมขนสง พัฒนาขนสงทาง ราง ขนสงสาธารณะ 

โครงขายถนนปรับปรุงกระบวนการงบประมาณขนสงทางอากาศ ขนสงทางน้ํา 
(2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส พัฒนามาตรฐานการบริหาร จัดการโลจิสติกส การอํานวยความ

สะดวกทางการคา 
(3) การพัฒนาดานพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน การใชพลังงานทดแทน สงเสริม 

ไทยเปนศูนยกลางพลังงาน 
(4) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ทางธุรกิจ สรางความมั่นคง 

ปลอดภัยทางไซเบอร 
ยุทธศาสตรที่ 8 การพฒันาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
(1) สงเสริมการลงทุน R&D ผลักดันในเชิงพาณิชยและเชิงสังคมลงทุนวิจัยและพัฒนากลุม

เทคโนโลยีท่ีไทยมีศักยภาพพัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยเสริมสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยสินทาง
ปญญา 

(2) พัฒนาใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยีสงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการ
ออกแบบและการจัดการธุรกิจ 

(3) พัฒนาสภาวะแวดลอมของวทน.ทั้งดานบุคลากรโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตรที่ 9 การพฒันาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
(1) ภาคเหนือ เปนฐานเศรษฐกิจมูลคาสูง 
(2) ภาคตะวันออกฉียงเหนือ หลุดพนจากความยากจน สูเปาหมายการพ่ึงตนเอง 
(3) ภาคกลาง เปนศูนยอุตสาหกรรมสีเขียว ชั้นนําศูนยกลางการผลิต อาหารและสินคาเกษตร

ปลอดภัยได มาตรฐานโลก และศูนยรวมการ ทองเที่ยวของเอเชีย 
(4) ภาคใต เปนฐานเศรษฐกิจสีเขียว ไดมาตรฐาน สากลและแหลง ทองเที่ยวระดับโลก 

(5) พัฒนาสภาพแวดลอมเมือง ศูนยกลางของจังหวัด ใหเปนเมืองนาอยู เอ้ือตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสงัคม 

(6) พัฒนาฟนฟูพื้นที่บริเวณ ชายฝงทะเลตะวันออก เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก ของประเทศที่

ขยายตัวมีสมดุล 
(7) พัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน เปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ         

เพ่ือนบาน 
ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
(1) การพัฒนาความเชื่อมโยงในดานตางๆ 
(2) สงเสริมใหไทยเปนฐาน ของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 
(3) การสงเสริมการลงทุน ไทยในตางประเทศ 
(4) การสรางความเปนหุนสวนการ พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
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   1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (พ.ศ. 2562 – 2565)ฉบับทบทวน 
จุดมุงเนน 
(1)  การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย (ขาว พืชผัก ผลไม ปศุสัตว และการประมง)         

(2)  การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตรและเชิงศิลปวัฒนธรรม ภายใตอัตลักษณ                       

ที่มีคุณภาพ 

(3)  การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการคาชายแดน และการคาผานแดนภาคตะวันตก 

วิสัยทัศน 

“ศูนยกลางการผลิตและการตลาดสินคาภาคเกษตร  อุตสาหกรรมปลอดภัย  การทองเท่ียว
คุณภาพ  และการคาภาคตะวันตก” 

พันธกิจ 
(1) ปรับโครงสรางการดาเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ      

และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอม ใหมีความสามารถในการแขงขัน กาวทันเทคโนโลยีรูทัน

บรบิทโลก รอดพนกับดักรายไดปานกลางสูการมีรายไดที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน   

(2) สรางและประสานความรวมมือในการพัฒนาเครือขายระหวางภาคเอกชน ชุมชนประชาคม 

และภาครัฐรวมถึงเครือขายภายใน ในการพัฒนาสงเสริมระบบดําเนินงานทางเศรษฐกิจและ

ความมั่นคงในกลุมจังหวัด        

(3) ปรับปรุง สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และกิจกรรมอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ  

ที่มีการเชื่อมโยงกัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมกันของกลุมจังหวัด       

(4) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของ  

กลุมจังหวัดใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค 

เปาประสงครวม 
“เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง  และความสุขที่ยั่งยืน  โดย 

(1) เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัด รอยละ 3.5       

(2) ประชาชนม่ังคั่ง ประเมินจากมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัว เพ่ิมข้ึนรอยละ 5       

(3) ความสุขที่ ย่ังยืน ประเมินจากคาดัชนีความกาวหนาของคน(HAI) เฉลี่ยของกลุมจังหวัด        

ตองไมนอยกวาคาเฉลี่ยของป 2559– 2560 (หรือไมนอยกวา 0.6229) 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี  1  พัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม  และบริการดวยนวัตกรรม  

สูมาตรฐานสากล 

เปาประสงค 
1. พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการใหไดคุณภาพสูมาตรฐานสากล 

2. เพิ่มศักยภาพผูผลิตและตลาดสินคาภาคการเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมสูประเทศไทย 4.0 
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กลยุทธ 

1. เพ่ิมพ้ืนที่การทาเกษตร GAP และเตรียมความพรอมเพื่อการทาเกษตรอินทรีย          

2. สงเสริมผูผลิต ผูประกอบการแรงงานภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรมใหมี

ศักยภาพในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตการบริหารจัดการตลาด และบริการโดยใชนวัตกรรม              

3. สงเสรมิและสนับสนุนการตลาดประชาสัมพันธ สินคาและบริการ           

4. ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและบริหารจัดการแหลงน้ําเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาสินคา เกษตรอุตสาหกรรม และบริการ 

ยุทธศาสตรท่ี  2  ศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษประวัติศาสตรภาคตะวันตก              
และอารยธรรมทวารวดี 

เปาประสงค : เพ่ิมรายไดและจํานวนนักทองเที่ยว 

กลยุทธ 
1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวของกลุม

จังหวัด          

2. สนับสนุนกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวของกลุม

จังหวัด           

3. พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเติบโตอยางยั่งยืนดวยการยกระดับการทองเท่ียวเชิงคุณภาพ          

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว ทั้งผูประกอบการ ดานการทองเที่ยว และผูที่มีสวน

เก่ียวของกับชุมชนในแหลงทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่   3  พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดนและการคาผานแดนใหมีศักยภาพ  
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  นาํไปสูการกระตุนใหเกิดการคา  การลงทุนระหวางประเทศ 

เปาประสงค : รายไดจากการจําหนายสินคาและบริการเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ 

1. พัฒนาระบบอํานวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส และเครือขายคมนาคม เพ่ือกระตุนใหเกิด

การคา การลงทุน เชื่อมโยงการคาสูเอเชีย 

2. พัฒนาดานชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

3. สงเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ ทั้งในประเทศ                     

และตางประเทศ 

4. พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑ และบรกิารเพ่ือการสงออก 

5. ยกระดับผูประกอบการและแรงงานของกลุมจังหวัดใหมีความสามารถในการแขงขัน  และ

สามารถประกอบธุรกิจระหวางประเทศได 

6. พัฒนาระบบสงเสริม และกระตุนใหเกิดการคา การลงทุนในกลุมจังหวัด และผลักดันใหมีการ

ลงทุนในตางประเทศ 
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แผนพฒันาจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนใหม รอบป พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศนกาญจนบุรี 

“เมืองนาอยู เกษตรปลอดภัย การทองเที่ยวคณุภาพ เปนระเบียงเศรษฐกจิตะวันตก” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาทุนมนุษย ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิต อยางทั่วถึง  

2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการระบบสังคม เศรษฐกิจ 

สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต  

3. เสรมิสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ในพื้นที่ตอนในและพื้นที่ชายแดน  

4. สนับสนุนการจัดทาแผนแมบทผังชมุชน และผังเมืองรวม  

5. พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหาร จัดการทองเที่ยว ปลอดภัย  

6. จัดตั้งการรวมกลุมการเกษตร พัฒนาศักยภาพระบบการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตร  เกษตร

อุตสาหกรรมปลอดภัยใหมีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือการบริโภคและสงออก  

7. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สงเสรมิอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

8. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสใหมี มาตรฐานสากล เพิ่มชองทางการคาภายใน 

การคาชายแดน สงเสรมิความสัมพันธและการคากับตางประเทศ 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด 
1. ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความสุขในการดารง ชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและสงเสริม 

พัฒนาคุณภาพชีวิต อยางเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

2. จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองนาอยู ประชาชนและธุรกิจรวมกันรักษาสิ่งแวดลอม  

3. จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองเกษตรปลอดภัย  

4. จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองทองเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล ทั้งระบบ และมีความปลอดภัย  

5. จังหวัดกาญจนบุร ีมีประชาชนยากจนลดลง มีการพัฒนา เศรษฐกิจทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการ 

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี    

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  เสริมสรางเมืองนาอยู เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร  

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  สงเสริมการทองเที่ยวตามอัตลักษณ และการทองเท่ียวคุณภาพ  

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕  สงเสริมการพัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ   

การคาชายแดน 
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แผนงานการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 เสริมสรางสังคมเปนสุข สังคมแหงการเรียนรู ปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดี      
เปาหมาย :  ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความสุขในการดารง ชีวิต มีระบบดแูลสวัสดิการ

และสงเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิต อยางเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

 
แนวทางการพัฒนา  
แนวทางที่ 1 สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ICT และการปรับพ้ืนฐานการเรียนรูและทักษะ 

ของประชาชนทุกกลุมใหอยูบนฐานของ ICT  

แนวทางที่ 2  สงเสรมิการสรางพ้ืนที่เพ่ือการมีสวนรวมในการทากิจกรรมเพ่ือการแสดงออกในเชิง 

สรางสรรคของประชาชนทุกกลุม ทุกวัย  

แนวทางที่ 3  สรางเครือขายการมีสวนรวมดานสังคมของหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และ

ชุมชน  อยางเขมแข็งและยั่งยืน  

แนวทางที่ 4  สงเสรมิการพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสูงอายุในระยะยาว และพัฒนาผูสูงอายุใหสามารถ

ผลิต สินคาและบรกิารที่มีคุณภาพตามความตองการของตลาด เพ่ือใหผูสูงอายุมีความภูมิใจ และมีความสุขในคุณคา      

ของตน  

แนวทางที่ 5 พัฒนาการจัดการดานแรงงานสัมพันธ สงเสริมการมีงานทา สวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบ ใหมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี งานประกันสังคมมุงใหผลสัมฤทธิ์  

แนวทางที่ 6 สงเสริมและตอยอดโครงการตามพระราชดาริ  

แนวทางที่ 7  พัฒนาการใหบรกิารสาธารณะและสาธารณสุขอยางครบวงจรและทั่วถึง  

แนวทางที่ 8 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนทุกกลุมเปาหมาย  

แนวทางที่ 9 ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือเพิ่มคะแนน O-net ใหกับนักเรียนมัธยมตน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี  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 เกิดความตระหนักและปรบัเปลี่ยนมาใชเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในการผลิตและ

บรกิาร โดยมีการดาเนินการตามกระบวนการ EIA อยางถูกตอง  

แนวทางที่ 3  สงเสริมใหกับนักทองเท่ียวทั้งในประเทศและตางประเทศทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และมี

การวาง  มาตรการการทองเท่ียวที่ไมสงผลกระทบสิ่งแวดลอม  

แนวทางที่ 4  สงเสริมใหเกิดผูประกอบการและผูลงทุนรายใหมดานการจัดการขยะขนาดเล็ก โดย

ใช   เทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

แนวทางที่ 5  สงเสริมใหมีการบังคับใชกฎหมายสิ่งแวดลอมและกฎหมายผังเมืองอยางเครงครดั  
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แนวทางที่ 6  สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความพรอมรองรับการเกิด              

ภัยพิบัติทั้งจาก  ธรรมชาติและมนุษย  

แนวทางที่ 7  สงเสริมการจัดการดานสิ่งแวดลอมของหนวยงานภาครัฐอยางบูรณาการ  

ประเด็นการพัฒนาท่ี  3  สงเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอยางครบวงจร    
เปาหมาย :  จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองเกษตรครบวงจร  

แนวทางการพัฒนา  
แนวทางที่ 1  สงเสรมิการเพ่ิมศักยภาพดานการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ ดวย

เทคโนโลยี และนวัตกรรม และสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  

แนวทางที่ 2  สงเสรมิการพัฒนาแหลงนาและบริหารจัดการนาใหมีความเพียงพอตามความ

ตองการของพ้ืนที่ขาดแคลนน้ําและความเหมาะสมกับน้ําตนทุน  

แนวทางที่ 3  สงเสรมิพัฒนาสินคาเกษตรท้ังที่เปนความตองการของตลาด เกษตรปลอดภัย และ

สินคา ที่เปนอัตลักษณของจังหวัด โดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

แนวทางที่ 4  สงเสรมิใหมีการเพิ่มจํานวนผูประกอบการธุรกิจการเกษตร และพัฒนา

ผูประกอบการในดาน การตลาดและการใชเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อประโยชนตอการตลาดและการพัฒนา

เกษตรกรเครือขาย  

แนวทางที่ 5  สงเสรมิใหเกษตรกรและผูประกอบการธุรกิจการเกษตร SMEs เขาถึงแหลงเงินทุน

และความชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 สงเสริมการทองเที่ยวตามอัตลักษณ และการทองเที่ยวคุณภาพ   
เปาหมาย : จังหวัดกาญจนบุรีเปนเมืองทองเท่ียวที่มีมาตรฐานสากล ทั้งระบบ และมีความปลอดภัย  

แนวทางการพัฒนา  
แนวทางที่ 1  สงเสรมิการเพ่ิมจานวนและพัฒนาขีดความสามารถผูประกอบการและผูใหบริการ

ดานการ  ทองเที่ยวในการใหบรกิารแกนักทองเท่ียวใหไดมาตรฐานระดับสากล  

แนวทางที่ 2  สงเสรมิการพัฒนาทักษะในการบริการและความสามารถดานภาษาตางประเทศของ

แรงงาน ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวใหมีขีดความสามารถตามมาตรฐานและเพียงพอกับความ ตองการของ

ผูประกอบการและเปนที่ยอมรับของนักทองเที่ยวตางชาติ  

แนวทางที่ 3  สงเสรมิการสรางศักยภาพชุมชนใหมีการพัฒนาทั้งดานการผลิตสินคา บริการ

กิจกรรม และ  การบริหารจัดการเพ่ือรองรับการทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยืน  

แนวทางที่ 4  สงเสรมิการใหความรูดานการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวอยางครบถวนท้ังในมิติของ

รายได  มิติของวัย มิติของความสนใจ และมิติดานความปลอดภัย  

แนวทางที่ 5  สงเสรมิการทาตลาดและการจัดการทองเท่ียวโดยมีเอกชนเปนผูนาและภาครัฐเปน 

ผูสนับสนุนสงเสริม  

แนวทางที่ 6 ปรับปรุงฟนฟู และจัดระเบียบแหลงทองเที่ยวเดิม และพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมที่

โดดเดน  ทั้งดานธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และวิถีชีวิต  



หนา 39 | 
 

แนวทางที่ 7  สงเสรมิการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทั้งดานกายภาพและดานดิจิทัลเพ่ืออานวยความ

สะดวก  แกนักทองเท่ียวทุกกลุม  

แนวทางที่ 8  สงเสรมิการสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน ในการ

พัฒนา   ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการการทองเท่ียวจังหวัดกาญจนบุรีแบบบูรณา  

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ สงเสริมการพัฒนาการคา การลงทุน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
การคาชายแดน  

เปาหมาย :  จังหวัดกาญจนบุรี มีประชาชนยากจนลดลง มีการพัฒนา เศรษฐกิจทั้งระบบท่ี
เช่ือมโยงกับการพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ  

แนวทางการพัฒนา  
แนวทางที่ 1  สงเสรมิและพัฒนาความพรอมในทุกดานเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษและ การคาชายแดน  

แนวทางที่ 2  สงเสรมิการสรางผูประกอบการใหเขมแข็งดานการผลิตและพัฒนาศักยภาพดานการ

ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในดานการผลิตใหกับผูประกอบการทุกระดับ  

แนวทางที่ 3  สงเสรมิการสรางผูประกอบการใหเขมแข็งดานการตลาดและพัฒนาศักยภาพดาน

การทําธุรกิจออนไลนใหกับผูประกอบการทุกระดับ 

แนวทางที่ 4  สงเสรมิการพัฒนาตลาดแรงงานใหมีปรมิาณและคุณภาพตามความตองการของ

ผูประกอบการ ปจจุบันและนักลงทุนเปาหมาย   

แนวทางที่ 5  สงเสรมิการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการคา การทองเท่ียว 

และการขยายตัวของเมือง  

แนวทางที่ 6  สงเสรมิการพัฒนาศกัยภาพและทักษะของบุคลากรภาครัฐใหสามารถสนับสนุนการ

พัฒนา ของผูประกอบการและเอื้อตอการเติบโตของเศรษฐกิจการคาและการลงทุน  

แนวทางที่ 7 สงเสริมการออมของครัวเรือน 
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   1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี              
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

จุดยืน 
พัฒนาคณุภาพชีวิตใหม่ันคงมีมาตรฐาน  สงเสริมประชาชนใหมีอาชีพและรายไดเพ่ิมขึ้น   โดย

คํานึงถึงการใชทรัพยากรที่มีคุณคาและยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิสัยทัศน  
“เมืองการคาชายแดน  ดินแดนแหงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ  คุณภาพชีวิต

ไดมาตรฐานการใหบริการครบถวน  กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล  โครงสรางพื้นฐานครบครัน          

กาวทัน AEC” 

พันธกิจ 
1. สงเสรมิอาชีพใหประชาชน       

2. พัฒนาและปรับปรุงสถานท่ีทองเท่ียวใหไดมาตรฐานและปลอดภัย    

3. สนับสนุนประชาชน องคกร หนวยงาน ในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว   

4. สรางจิตสาํนึกของประชาชนในการดูแลจัดการสถานที่ทองเที่ยว 

5. พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม  

6. สนับสนุนและสรางแหลงกระจายสินคาเกษตรและสินคาพื้นเมือง   

7. สงเสรมิการศึกษาใหไดมาตรฐาน   

8. สนับสนุน สงเสริมการดูแลสุขภาพใหประชาชน   

9. พัฒนาสถานที่พักผอนใหมีมาตรฐานและปลอดภัย   

10. สงเสรมิการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดลอม 

11. สรางความปลอดภัยใหกับประชาชน   

12. สงเสรมิและอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี   

13. สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชน 

14. สงเสรมิกระบวนการประชาธิปไตย 

15. สงเสรมิ สนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

16. สงเสรมิความรูของบุคลากรใหไดมาตรฐาน 

17. สงเสรมิสนับสนุนและพัฒนาขอมูลในการพัฒนา 

18. ปรบัปรุง พัฒนาเสนทางการคมนาคมขนสงไดมาตรฐาน   

19. สงเสรมิสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   

20. ปรับปรุง  พัฒนาระบบเครอืขายคมนาคมใหครอบคลุม   

21. การจัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม   

22.  ปรับปรุง  จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค   
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เปาประสงค 
๑. ประชาชนมีอาชีพ  

๒. สถานท่ีทองเท่ียวไดรับการปรับปรงุใหไดมาตรฐาน 

๓. ประชาชน องคกรเอกชนใหความรวมมือในการดูแลสถานที่ทองเท่ียวมากข้ึน   

๔. ประชาชนมีจิตสํานึกในการรวมดูแลสถานท่ีทองเท่ียวใหมีความปลอดภัย  

๕. สินคาเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานที่จําหนายสินคา   

๖. สินคาเกษตรมีการพัฒนาคุณภาพ  

๗. การศกึษามีคุณภาพทั้งในระบบและนอกระบบ   

๘. สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น   

๙. มีสถานท่ีออกกําลังกายและสถานท่ีพักผอนเพียงพอ ปลอดภัย  และไดมาตรฐาน   

๑๐. ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน   

๑๑. วัฒนธรรม ประเพณีของทองถ่ินดํารงอยู   

๑๒. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย   

๑๓. ประชาชนมีสวนรวมในการวางแผน วิเคราะห และตรวจสอบ 

๑๔. ประชาชนมีความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   

๑๕. การบริหารมีความโปรงใส ยุติธรรม  

๑๖. บุคลากรในหนวยงานมีความรูในการปฏิบัติงานตามความรูความสามารถ 

๑๗. มีขอมลูสําหรับใชในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของทองถ่ิน   

๑๘. เสนทางคมนาคมขนสงมีมาตรฐานและปลอดภัย   

๑๙. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดรับการพัฒนาใหครอบคลุมครบถวน   

๒๐. เสนทางคมนาคมครอบคลุมเสนทางหลัก   

๒๑. การผังเมืองและผังเมืองรวมเปนระเบียบ  

๒๒. มีน้ําสําหรบัใชในการอุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ   
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 1.1 การสงเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
1.2 การสงเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการคาสูสากล 
1.3 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง 
    พื้นฐาน 

2.1 การคมนาคมและการขนสง 
2.2 การสงเสริมสนับสนุนและบํารุงรักษาสาธารณปูโภคขั้นพื้นฐาน 
2.3 การผังเมือง 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 3.1 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห 
3.2 การพัฒนาและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
3.3 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา 
3.4 การสาธารณสุข 
3.5 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
3.6 การรักษาความสงบเรยีบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ 
      ทรัพยสิน 
3.7 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.1 การอนุรักษ ฟนฟูและสงเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดลอม 
4.2 การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ 
4.3 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
4.4 การสงเสริมใหประชาชนใชพลังงานสะอาดและพลังงาน 
      จากการเกษตร 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนา  
    ศิลปะ และวัฒนธรรม 

5.1 การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
      และประเพณีทองถ่ิน 
5.2 การสงเสริมอนุรักษโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
      พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และพิพิธภัณฑพ้ืนบาน 
5.3 การสงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ 
    บริหารจัดการ 

6.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 
6.2 การปรบัปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพยสินสําหรับการ 
      ปฏิบัติงาน 
6.3 การสงเสริมความรูและสรางจิตสํานึกในการทํางาน 
6.4 การสงเสริมการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
6.5 การสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวม 

  
มีมติ  ณ วันที่  25 มิถุนายน  2562 

 
 



หนา 43 | 
 

 2. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ  
   2.1 วิสัยทัศน  

“เศรษฐกิจดี  ชีวิตมีคุณภาพ  สิ่งแวดลอมสมบูรณ  การบริหารจัดการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล” 

 
   2.2 ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานสังคม  

ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี  4  การสงเสริมสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย ศิลปะ ประเพณี               

และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

 

   2.3 เปาประสงค 
(1) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภค  สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและ

เพียงพอ ทั้งปจจุบันและในอนาคต 

(2) สงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคน สังคม และคุณภาพชีวิต   

(3) จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

(4) วางแผน การสงเสริมการลงทุน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

(5) บํารุงรักษาบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 

(6) สงเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

(7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร          

การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม 

   2.4 ตัวช้ีวัด  
     รอยละของความสําเร็จของเปาหมาย/ผลผลิตโครงการ 

   2.5 คาเปาหมาย 
(1) ระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณปูการ มีอยางเพียงพอ และได

มาตรฐาน 

(2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเขมแข็ง 

(3)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และมีความสงบเรียบรอยในชุมชน 

(4) การวางแผน การสงเสริมการลงทุน เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการทองเที่ยวไดรับการ

สงเสรมิเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

(5) ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเกิดความสมดลุ 

(6) อนุรักษ ฟนฟูศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน อีกทั้งสงเสริมให

ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

(7) การบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
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   2.6 กลยุทธ 
     เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ  จําเปนอยางย่ิงที่จะตองให

ความสําคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาตําบลดานแมแฉลบในอนาคต  อยางเหมาะสมสอดคลองกับปญหาความ

ตองการของประชาชน  รวมท้ังสอดคลองกับศักยภาพและบทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือที่จะให

ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  ดังนั้น  จึงไดกําหนดกลยุทธ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 

 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณปูโภค  

สาธารณปูการใหไดมาตรฐานและเพียงพอ พัฒนาแหลงนํ้า 

สงเสริมอาชีพ และสงเสริมการทองเท่ียวทั้งปจจุบันและ  

ในอนาคต 

2. ยุทธศาสตรพัฒนาดานสังคม  1. สงเสรมิการพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริม

สวัสดิการสังคม เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส

พัฒนาและสงเสริมกีฬานันทนาการ การศึกษา สาธารณสุข 

เครือขายทางสังคมและสถาบันครอบครัว รักษาความสงบ

เรยีบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 

2. สงเสรมิประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาทองถ่ิน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

1. ปองกันและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

สงเสรมิใหเกิดการผลิต  การบริการ  การบรโิภคที่เปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมและบริหารจัดการขยะในชุมชน   

4. ยุทธศาสตรการสงเสริมสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม 

1. สงเสรมิและเผยแพรศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน อนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ วันสําคัญของชาติ สงเสริมและปกปองสถาบัน

ชาติและพระมหากษัตรยิ 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 1. การพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ สรางระบบบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีด ี พัฒนาความรูใหบุคลากร 
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   2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

     องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ  ใหความสําคัญตอการดําเนินการแกไขปญหาความ

เดือดรอน  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในดานตาง ๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุง  ฟนฟู  พัฒนาการ

จัดบริการสาธารณะ  หรือโครงสรางพ้ืนฐาน  ซึ่งถือเปนภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตลอดจนการพัฒนา

ดานการศึกษา  อันเปนรากฐานสําคัญตอการพัฒนาคน  พัฒนาประเทศ  ใหมีคุณภาพสูง  การพัฒนาที่ยั่งยืนควบคูกับ

การพัฒนาดานสังคม  เศรษฐกิจ  สภาพแวดลอมตางๆ ที่เก่ียวของโดยตรงกับชีวิตความเปนอยูของประชาชน  โดยยึด

หลักการมีสวนรวม  ความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  และแผนพัฒนาระดับตาง ๆ  รวมถึงพิจารณา  วิเคราะหสภาพ

ปญหา  ความตองการของประชาชน  และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการพัฒนา  องคการบริหารสวนตําบลดาน

แมแฉลบ  จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรการพัฒนาไว  5  ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

2. ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานสังคม  

3. ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. ยุทธศาสตรที่  4  การสงเสริมสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตรยิ ศิลปะ ประเพณี               

และวัฒนธรรม 

5. ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 

 

   2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

     ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ  มุงพัฒนา  5  

ดาน  ไดแก  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ,  การพัฒนาดานสังคม,  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,   

การสงเสรมิสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม  และการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
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  3. การวิเคราะหเพื่อพฒันาทองถิ่น 

   3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ  ไดจัดใหมีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในการ

พัฒนาทองถ่ิน  ในการนี้จึงไดนําขอมูลตางๆ  ซึ่งผานการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน  การดําเนินงานที่ผานมา   
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. งบประมาณไมเพียงพอตอการดูแลสภาพพ้ืนที่ 

 
2. ดานการพัฒนาสังคม  1. ปญหายาเสพติดในพื้นที่ 

2. การดแูลคนพิการ  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.  แนวทางการดําเนนิงานไมสอดคลองกับการดําเนนิการ
อนุรักษศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม 
 

5. ดานการพฒันาการบริหารจัดการ 1.  บุคลากรไมเพียงพอตอภารกิจหนาที่ 
2.  งบประมาณในการบรหิารจัดการไมเพียงพอ 
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   3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ  

การประเมิน สถานการณการพัฒนา เปนการวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด  

อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถ่ิน รวมทั้งการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของ

ทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในทองถ่ิน ซึ่งท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบัน โดยเปนการ

ตอบคําถามวา  “ปจจุบันทองถิ่นมีสถานการณการพัฒนาอยูจุดไหน”  สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการ

ดําเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ โดยใชเทคนิค SWOT Analysis  การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (Strengths–S)  

จุดออน (Weaknes–W)  และปจจัยภายนอก ไดแก  โอกาส (Opportunities–O) และอุปสรรค  (Treats–T) 

จุดแข็ง (Strengths – S)   เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานวามีสวนดี ความเขมแข็ง 

ความสามารถ ศักยภาพ สวนที่สงเสรมิความสําเร็จซึ่งจะพิจารณาในดานตาง ๆ 

จุดออน (Weaknes – W)  เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานวามีสวนเสีย  ความออนแอ  

ขอจํากัด ความไมพรอม  ซึ่งจะพิจารณาในดานตาง ๆ  เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง 

ปจจัยภายใน  ประกอบดวยปจจัยดานตาง ๆ ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

1. พื ้นที ่อ งค ก ารบร ิห ารส วนตําบลด านแม แฉลบ          
มีความอุดมสมบูรณ เปนแหลงผลิตผลผลิตทางการ
เกษตร 

2. มีสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญในจังหวัดกาญจนบุรี 
3. สถานที่สวยงาม เนื ่องจากมีอางเก็บน้ําขนาดใหญ 

เปนที่ตั ้งของแพพักมากมาย นํามาซึ่งรายได  เขาสู
ทองถ่ิน 

4. ผู บริหารใหความสําคัญในการดําเน ินการพัฒนา
องคกร  คุณภาพชีวิตของประชาชนและพื้นที่ 

5. ม ีชนชาต ิหลากหลาย และมีว ัฒนธรรม อ ัน เป น              
เอกลักษณเฉพาะของทองถ่ิน 
 

 

1. มีงบประมาณในการพัฒนาไมเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน 

2. ปญหาการใชที่ดินที่อาจสงผลตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ 

3. ปญหาสิ่งแวดลอมที่ขาดการควบคุมอยางเครงครัด 
เชน ปญหาขยะ 

4. สภาพภูมิประเทศ และพ้ืนที่รับผิดชอบ มีขนาดใหญ
และแบงออกเปนสามสวน ทาํใหการดําเนินการ
ใหบริการตางๆ ไมทั่วถึง 

5.  บุคลากรไมเพียงพอ 
6.  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก 

อปท. ไมเอ้ือตอการดาํเนินงาน 
7.  ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารมี

จํานวนมาก และมีการปรับเปลี่ยนบอยครั้ง  ทําใหการ
ปฏิบัติงานยุงยากข้ึน 

8.  ปญหาความตองการที่หลากหลายของประชาชน 
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โอกาส (Opportunities – O)  เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของวามีสภาพเปน

เชนไร  เหตุการณสถานการณของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอําเภอ ที่เกิดข้ึน จะสงผลตอทองถ่ินอยางไร     

มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เปนประโยชน หรือเปนโอกาสอันดีตอทองถ่ิน  โดยจะตองพิจารณาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี 

อุปสรรค  (Treats – T)  เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม 

กอใหเกิดผลเสียหรือเปนขอจํากัดตอทองถ่ิน โดยจะตองพิจารณาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และ

เทคโนโลยี เชนเดียวกับการวิเคราะหโอกาส 

 

โอกาส (Opportunities)   อุปสรรค  (Treats)   

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ให

การสนับสนุนการดําเนินงานของทองถ่ินไมวาจะเปน

การพัฒนาดานเศรษฐกิจทองถ่ิน ระบบสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ 

2. พระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. 2537 กําหนดหนาที่ในการบริการ

สาธารณะ 

3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    พ.ศ. 2542 

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่

ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ิน โดยที่หนวยงานราชการ

สวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการ

ถายโอนภารกิจ 

4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

ใหความสําคัญกับการพัฒนาทองถ่ิน 

5.  เปนพ้ืนท่ีมีทรพัยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ 

6.  มีโรงเรียนในเขตพื้นท่ี 

 

1. การรับวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที ่ทันสมัย เขามา

มาก จนทําให ว ัฒนธรรมม ีการเปลี ่ยนแปลงไป

รวดเร็ว 

2. ภาวะเศรษฐกิจมีการถดถอยลงเนื ่องจากความไม

ม่ันคงทางการเมือง และปญหาเศรษฐกิจโลก 

3. ประชาชนบางสวนวางงาน ติดยาเสพติด 

4. โรคติดตอตามฤดูกาล เชนไขเลือดออก 

5. ประชาชนยังขาดความเขาใจในการทํางานของภาค

ราชการ  และยังไมใหความรวมมือดานการมีสวนรวม

ในการพัฒนาทองถิ่น 

6. ภาวะทางเศรษฐกิจทําใหวิถีชีวิตของประชาชน

เปลี่ยนแปลง 
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จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบสูการเชื่อมโยงยุทธศาสตรที่

สําคัญในทุกระดับ 

ประเทศชาติจะไดรับการพัฒนาโดยรวมกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนในชาติ การพัฒนาใน

ระดับภูมิภาค  ระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ โดยเฉพาะการพัฒนาในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนตองมีความ

เชื่อมโยงกันท้ังในระดับชุมชน ทองถ่ิน อําเภอ จังหวัด  ภูมิภาค และประเทศตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีความ

ตอเนื่องเชื่อมโยงกัน ไมเปนการดําเนินการที่ตางคนตางคิด ตางทํา  แตอยางไรก็ดีทางองคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมี

ความอิสระในการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณแตควรคํานึงถึงบริบท และทิศทางการพัฒนาของคนทั้งชาติเปนสําคัญ

ดวย     

การจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งใน

ระดับอําเภอ จังหวัด ภูมิภาค และประเทศชาติ  จะตองอาศัยขอมูลในการวิเคราะหและจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใน   

สองระดับคือ ระดับที่  1 ขอมูลจากบนลงลาง (top down) คือเกิดความเชื่อมโยงตั้งแต ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1  ยุทธศาสตรจังหวัดกาญจนบุรี  

กรอบยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  นโยบายผูบริหารทองถ่ิน และอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  

ระดับที่ 2 ขอมูลจากลางขึ้นบน (bottom up)  โดยมีการเก็บขอมูลจากแผนชุมชน ปญหาความตองการของประชาชนใน

การประชาคมทองถ่ิน ระดับหมูบาน  ระดับตําบล  ความเห็นจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ขอมูลพ้ืนฐานตางๆ เปนตน ความเชื่อมโยงในภาพรวมของในระดับชาติ ภูมิภาค จังหวัด และทองถ่ิน  

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรที่สําคัญของแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป เชื่อมโยงกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 และยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจน

ในการนํามาเปนแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งการกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา  เปนการนําภูมิคุมกันท่ีมีอยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันใน

ทองถ่ินใหเขมแข็งข้ึน เพ่ือเตรยีมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ

จากการสภาวการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนใหมี

คุณภาพ ใชทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวย

ฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุข ที่มั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

องคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ จึงไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดี มีความเขมแข็ง  ยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการศึกษา อนุรักษประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมของ

ทองถิ่น   

จะเห็นไดวาแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะมุงเนนดานการบริการ

สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนสูงสุดตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดแจงวิสัยทัศนและแสดงความ

เช่ือมโยงมาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อการนาํไปสูการปฏิบัติ 
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วิสัยทัศนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ไดแจงวิสัยทัศน “องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดบริการ

สาธารณะตามมาตรฐานไมนอยกวารอยละ  70  ไดอยางทั่วถึง  เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีภายในป  2565” 

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินแจงวา  ไดจัดทําขอมูลแสดงความเชื่อมโยงมาตรฐานการ

บริหารและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กับยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  12  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผน

แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 23  ประเด็น  และยุทธศาสตรชาติ  20 ป  สําหรับใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปน

แนวทางการดําเนินการบริหารและการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชน  และรายงานการดําเนินการตามมาตรฐาน

การบริหารและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือสํารวจวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการ

ดําเนินการในมาตรฐานใดบาง  รวมท้ังมีปญหาและความตองการของประชาชนในเร่ืองใดท่ีไมไดดําเนินการจัดทํา

มาตรฐาน  สําหรับเปนขอมูลนํามาจัดทํามาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เพ่ิมเติม  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



หนา 51 | 
 



หนา 52 | 
 

 



หนา 53 | 
 

  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โครงสรางความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลดานแมแฉลบ พ.ศ. 2561-2565 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรเสริมสรางสังคมเปนสุข        
และสังคมแหงการเรียนรู 

 

ยุทธศาสตรสงเสรมิความ
เปนเมืองม่ันคงปลอดภัย 

ยุทธศาสตรสงเสริมการ
ทองเท่ียวตามอัตลักษณ และ

การทองเท่ียวปลอดภัย 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของอปท. 

ในเขตจังหวัด 

การพัฒนา                  
ดานเศรษฐกิจ 

การพัฒนาดาน          
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร

กลุมจังหวัด 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯ 

ฉบบัที่ 12 

ยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป 

ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและ            
เสริมสรางศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรท่ีดานการสรางการเติบโตบน           
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 1                     
การเสริมสรางและพัฒนา        

ศักยภาพทุนมนุษย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3    การสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ

แขงขันไดอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานและ

ระบบโลจิสติกส 

ยุทธศาสตรท่ี 8  การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลย ี      

วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรพัฒนาสินคาเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการใหได

คุณภาพ  มาตรฐานยกระดับสูการ
เปนศูนยกลางสุขภาพครบวงจร 

ยุทธศาสตรท่ี 9            
การพัฒนาภาค เมือง 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตรสงเสริมอัตลักษณการ
ทองเท่ียว  เชื่อมโยงกลุมจังหวัด          

อารยธรรมทวารวดีไปยังแหลงทองเท่ียว
ในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการ

ทองเท่ียวใหมีชื่อเสียง 

ยุทธศาสตรพัฒนาและสงเสริมการคา
ชายแดนและการคาผานแดนใหมีศักยภาพ 
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นําไปสู

การกระตุนใหเกิดการคา  การลงทุน  
เช่ือมโยงการคาสูเอเชีย 

ยุทธศาสตรยกระดับการผลิตภาคเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม อุตสาห กรรม สินคาชุมชนและ

ภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต       
โดยเนนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สูประเทศไทย 4.0 

ยุทธศาสตรสงเสรมิการ
พัฒนาระบบเกษตรกรรม

อยางครบวงจร 

ยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และการคาชายแดน 

การพัฒนา          
ดานสังคม 

การพัฒนาดานทรพัยากร       
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

การพัฒนาดานศาสนา
ศิลปะและวฒันธรรม 

การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตร

การพัฒนา

อปท. 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานเศรษฐกิจ 

๑. ปรับปรุงและพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการใหได

มาตรฐานและเพียงพอ 

พัฒนาแหลงนํ้า สงเสริม

อาชีพ และสงเสริมการ

ทองเท่ียวท้ังปจจุบัน

และ  ในอนาคต 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสังคม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา          
ดานทรัพยากร ธรรมชาติ         

และส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรการสงเสริมสถาบันชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย ศิลปะ 

ประเพณี และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการบริหารจัดการ 

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

2. สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 

๑. ปองกันและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม  

สงเสริมใหเกิดการผลิต  

การบริการ  การบริโภค

ท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมและบริหาร

จัดการขยะในชุมชน   

1. สงเสริมและเผยแพร
ศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน อนุรักษ
ศิลปวฒันธรรม 
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ วันสําคัญ
ของชาติ สงเสริมและ
ปกปองสถาบันชาติและ
พระมหากษัตริย 

 

1. การพัฒนาองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ สราง
ระบบบรหิารกิจการ
บานเมืองท่ีดี  พัฒนา
ความรูใหบุคลากร 

 

ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน  
สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการใหได
มาตรฐานและเพียงพอ ทั้ง

ปจจุบันและในอนาคต 

สงเสริมการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจ

พอเพียง การพัฒนา

คน สังคม และ

คุณภาพชีวิต 

จัดระเบียบชุมชน 

สังคม และการ

รักษาความสงบ

เรียบรอย 

 

วางแผนการ

สงเสริมการลงทุน

เกษตรกรรม    

พาณิชยกรรม 

และการทองเท่ียว 

บํารุงรักษาบริหาร

จัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมใหเกิด

ความสมดุล 

 

สงเสริมศิลปะ 

ศาสนา วัฒนธรรม 

จารีตประเพณ ีและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน 

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีดี เพ่ิม

ประสิทธิภาพการเมือง การ

บริหารการพัฒนาบุคลากร 

และกระบวนการประชาคม 

 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของอปท. 

ในเขตจังหวัด 

การพัฒนา                  
ดานเศรษฐกิจ 

การพัฒนาดาน          
โครงสรางพ้ืนฐาน 

การพัฒนา          
ดานสังคม 

การพัฒนาดานทรัพยากร       
ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

การพัฒนาดานศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม 

การพัฒนาดานการ
บริหารจัดการ 
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แผนงาน 

ผลผลิต/

โครงการ 

แผนงาน          
งบกลาง 

 

แผนงาน
บริหารงาน 

ท่ัวไป 
 

แผนงาน 

การศึกษา 

 

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

 

แผนงาน

การเกษตร 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงาน     
สังคม

สงเคราะห 
 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน 

 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

รายละเอียดโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
จํานวน     โครงการ 

รายละเอียดโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสังคม
จํานวน     โครงการ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา    
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา          
ดานทรัพยากรธรรมชาต ิ        

และสิ่งแวดลอม 
จํานวน     โครงการ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรการสงเสริมสถาบันชาติ  

ศาสนา พระมหากษัตริย ศิลปะ 
ประเพณี และวัฒนธรรม 

จํานวน     โครงการ 
 

รายละเอียดโครงการ

พัฒนาตามยุทธศาสตร

การพัฒนาดานการ 

บริหารจัดการ 

จํานวน     โครงการ 

๑. ปรับปรุงและพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการใหได

มาตรฐานและเพียงพอ 

พัฒนาแหลงนํ้า สงเสริม

อาชีพ และสงเสริมการ

ทองเท่ียวท้ังปจจุบัน

และ  ในอนาคต 

1. สงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
พอเพียง สงเสริมสวัสดิการสังคม 
เด็ก สตร ีผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูดอยโอกาสพัฒนาและสงเสริม
กีฬานันทนาการ การศึกษา 
สาธารณสุข เครือขายทางสังคม
และสถาบันครอบครัว รักษาความ
สงบเรียบรอยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

2. สงเสริมประชาธิปไตยและการมี
สวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาทองถิ่น 

1. ปองกันและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม  

สงเสริมใหเกิดการผลิต  

การบริการ  การบริโภค

ท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมและบริหาร

จัดการขยะในชุมชน   

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

 

1. การพัฒนาองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ สราง
ระบบบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี พัฒนา
ความรูใหบุคลากร 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร(strategic  map) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

แบบ ยท. 02 

วิสัยทัศน  “เศรษฐกิจดี  ชีวิตมีคุณภาพ  สิ่งแวดลอมสมบูรณ  การบริหารจัดการที่ดีดวยหลักธรรมาภิบาล” 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานสังคม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา          
ดานทรัพยากร ธรรมชาติ         

และส่ิงแวดลอม 

ยุทธศาสตรการสงเสริมสถาบันชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย ศิลปะ 

ประเพณี และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานการบริหารจัดการ 

ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน  
สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการใหได
มาตรฐานและเพียงพอ 

ท้ังปจจุบันและใน
อนาคต 

สงเสริมการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจ

พอเพียง การ

พัฒนาคน สังคม 

และคุณภาพชีวิต 

จัดระเบียบชุมชน 

สังคม และการ

รักษาความสงบ

เรียบรอย 

 

วางแผนการ

สงเสริมการลงทุน

เกษตรกรรม    

พาณิชยกรรม 

และการทองเท่ียว 

บํารุงรักษาบริหาร

จัดการและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมใหเกิด

ความสมดุล 

 

สงเสริมศิลปะ 

ศาสนา วัฒนธรรม 

จารีตประเพณ ี

และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการบานเมืองท่ีดี เพ่ิม

ประสิทธิภาพการเมือง 

การบริหารการพัฒนา

บุคลากร และ

กระบวนการประชาคม 

 

ระบบโครงสราง

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ มีอยาง

เพียงพอและได 

มาตรฐาน 

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี ชุมชนมี

ความเขมแข็ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

และมีความสงบ

เรียบรอยในชุมชน 

การวางแผน การ

สงเสริมการลงทุน 

เกษตรกรรม พาณิชยก

รรม และการทองเท่ียว

ไดรับการสงเสริมเพ่ือ

เตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม     

เกิดความสมดุล 

 

อนุรักษ ฟนฟูศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ินอีกทั้งสงเสรมิให

ประชาชนมีความ

ตระหนักในสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย 

การบริหารงานท่ีดี  

มีประสิทธิภาพ         

เกิดความโปรงใส 

สามารถตรวจสอบได 
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กลยุทธ 

แผนงาน 

๒. ปรับปรุงและพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน

สาธารณูปโภค  

สาธารณูปการใหได

มาตรฐานและเพียงพอ 

พัฒนาแหลงนํ้า สงเสริม

อาชีพ และสงเสริมการ

ทองเท่ียวท้ังปจจุบัน

และ  ในอนาคต 

3. สงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
พอเพียง สงเสริมสวัสดิการสังคม เด็ก 
สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอย โอกาส
พัฒนาและสงเสริมกีฬานันทนาการ 
การศึกษา สาธารณสุข เครือขายทาง
สังคมและสถาบันครอบครัว รักษา
ความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวน
รวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถ่ิน 

๒. ปองกันและอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม  

สงเสริมใหเกิดการผลิต  

การบริการ  การบรโิภค

ท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอมและบริหาร

จัดการขยะในชุมชน   

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

 

2. การพัฒนาองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ สราง
ระบบบรหิารกิจการ
บานเมืองท่ีดี  พัฒนา
ความรูใหบุคลากร 

 

แผนงาน          
งบกลาง 

 

แผนงาน
บริหารงาน 

ท่ัวไป 
 

แผนงาน 

การศึกษา 

 

แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

 

แผนงาน

การเกษตร 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงาน     
สังคม

สงเคราะห 
 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

 

แผนงานสราง
ความเขมแข็ง
ของชุมชน 

 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

คาเปาหมาย ระบบโครงสราง

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ มีอยาง

เพียงพอและได 

มาตรฐาน 

ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี ชุมชนมี

ความเขมแข็ง 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

และมีความสงบ

เรียบรอยในชุมชน 

การวางแผน การสงเสริม

การลงทุน เกษตรกรรม 

พาณิชยกรรม และการ

ทองเท่ียวไดรับการสงเสริม

เพ่ือเตรียมความพรอม   

เขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ

สิ่งแวดลอม     

เกิดความสมดุล 

 

อนุรักษ ฟนฟูศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถ่ินอีกท้ังสงเสริมให

ประชาชนมีความ

ตระหนักในสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย 

การบริหารงานท่ีดี  

มีประสิทธิภาพ         

เกิดความโปรงใส 

สามารถตรวจสอบได 
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สวนที่ 3  
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ

  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงานรับผิดชอบ

หลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด ทุกหนวยงาน 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง ทุกหนวยงาน 
 แผนงานสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สํานักปลัด,กองชาง ทุกหนวยงาน 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด ทุกหนวยงาน 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานรักษาความสงบภายใน สํานักงานปลัด ทุกหนวยงาน 
การดําเนินงานอ่ืนๆ แผนงานการศึกษา สํานักงานปลัด,กองชาง ทุกหนวยงาน 
 แผนงานสาธารณสุข สํานักงานปลัด ทุกหนวยงาน 
 แผนงานสังคมสงเคราะห สํานักงานปลัด ทุกหนวยงาน 
 แผนงานสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สํานักงานปลัด ทุกหนวยงาน 
 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ สํานักงานปลัด,กองชาง ทุกหนวยงาน 
 แผนงานงบกลาง สํานักงานปลัด ทุกหนวยงาน 

3. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ   
และสิ่งแวดลอม 

บริการชุมชนและสังคม แผนงาน สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน สํานักงานปลัด ทุกหนวยงาน 
การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักงานปลัด,กองชาง ทุกหนวยงาน 

4. ยุทธศาสตรการสงเสริมสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย ศลิปะ ประเพณี  และวัฒนธรรม 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด ทุกหนวยงาน 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน สํานักงานปลัด,กองชาง ทุกหนวยงาน 
 แผนงานการศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ สํานักงานปลัด ทุกหนวยงาน 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ บริหารทั่วไป แผนงาน บริหารงานทั่วไป สํานักงานปลัด,กองชาง ทุกหนวยงาน 
  กองคลัง  

รวม 5  ยุทธศาสตร 4 ดาน 9 แผนงาน 3 หนวยงาน ทุกหนวยงาน 
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2. บญัชีโครงการพัฒนาทองถิ่น 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

(ชื่อ อปท.) ................................................................. 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี........(ระบชุื่อยุทธศาสตร)........................................................................................................... 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด......................................................................... 

 1. ยุทธศาสตร............................................................................................................................................................ 

 1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................ 

  

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.01เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง ที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือนําไปจัดทํางบประมาณรายจาย 

 2. แบบ ผ.01 ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.07 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           

           
           
           
รวม ................

โครงการ 
- - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนราชการรัฐวิสาหกิจองคกรประชาชน 

(ชื่อ อปท.) ................................................................. 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี........(ระบุชื่อยุทธศาสตร)........................................................................................................... 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด......................................................................... 

 1. ยุทธศาสตร............................................................................................................................................................ 

 1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................ 

 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02เปนแบบสําหรับอุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนราชการรัฐวิสาหกิจองคกรประชาชนที่ตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อนําไปจัดทํา

งบประมาณรายจาย 

 2. แบบ ผ.02 ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.01 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

            
            

            
            
            
รวม .............โครงการ - - ……… ……… ……… ……… - - -  

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 03 



หนา 61 | 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

 สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 (ชื่อ อปท.) ................................................................. 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี........(ระบุชื่อยุทธศาสตร)........................................................................................................... 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด......................................................................... 

 1. ยุทธศาสตร............................................................................................................................................................ 

 1.1 แผนงาน......................................................................................................................................................... 

 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.03 เปนแบบสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต.,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการกับองคการบริหารสวนจังหวัด) และลงรายละเอียดใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 2. สําหรับ อบต./เทศบาล ใหสงแบบ ผ.03 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564)  สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวน

จังหวัด ใหกับ 

  คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ ตามเวลาที่กําหนด 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           

           
           
รวม ................

โครงการ 
- - …………… …………… …………… …………… - - - 
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 3. สําหรับเมืองพัทยาใหสงแบบ ผ.03 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2564)  สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหกับ

คณะกรรมการ 

  ประสานแผนฯ ระดับจังหวัด ตามเวลาที่กําหนด 

 4. แบบ ผ.03 ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.02 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ 

อําเภอ..................................จังหวัด................................. 
 

 

      ลงช่ือ...........................................................เลขานุการ                                                                                    ลงช่ือ................................................ประธาน 

            (.........................................................)                                                                                                     (...................................................) 

ปลัด............................................... นายก.............................................. 

ตรวจสอบขอมูลแลว สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด และกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 

      ลงช่ือ...............................................................                                                                                           ลงชื่อ.......................................................... 

ท่ี ยุทธศาสตร 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
(อปท.) 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตวัชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
ท่ีขอ 

ประสาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

               
               
รวม     ........โครงการ - - ……… ……… ……… ……… - - - 

แบบ ผ. 03/1 
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            (............................................................)                                                                                                   (.......................................................) 

ทองถ่ินอําเภอ..................................... นายอําเภอ....................................... 

หมายเหตุ 1.  ใหคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ ประชุมพรอมกลั่นกรอง แลวจัดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการลงในแบบ ผ.03/1 พรอมลงลายมือช่ือใหครบตามแบบ 

 2. ใหประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ เปนผูมีหนาที่จัดสงโครงการพัฒนาที่ขอประสาน โดยใชเลขหนังสือของหนวยงานของประธานฯ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

 สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวดั 

องคการบริหารสวนจังหวัด.................. 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี........(ระบุชื่อยุทธศาสตร)........................................................................................................... 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด......................................................................... 

 1. ยุทธศาสตร............................................................................................................................................................ 

 1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา 
จะไดรับ 

หนวยงานท่ี 
ขอประสาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

            
            

            
            
            
รวม .............โครงการ - - ……… ……… ……… ……… - - -  

แบบ ผ. 04 
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หมายเหตุ 1. แบบ ผ.04 เปนแบบสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด นําโครงการที่ อบต.,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ินของ

องคการ 

  บริหารสวนจังหวัด 

 2. แบบ ผ.04 ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.03 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

 สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

 (ชื่อ อปท.) ................................................................. 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี........(ระบุชื่อยุทธศาสตร)........................................................................................................... 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด......................................................................... 

 1. ยุทธศาสตร............................................................................................................................................................ 

 1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           
           
รวม ................

โครงการ 
- - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 05 
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หมายเหตุ 1. แบบ ผ.05 เปนแบบสําหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัดที่ อบต./เทศบาล/อบจ. และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด เพื่อบรรจุไวในแผนพัฒนา

จังหวัด/แผนปฏิบัติ 

  ราชการประจําป 

 2. สําหรับ อบต./เทศบาลตําบล ใหเสนอผานอําเภอ เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง 

 3. สําหรับเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/ อบจ.  และเมืองพัทยา เสนอผานจังหวัด เพื่อพิจารณากลั่นกรอง 

 4. กรณี อปท.ไมมีการประสานแผนฯ กับจังหวัด ก็ไมตองดําเนินการตามแบบนี้ 

 5. แบบ ผ.05 ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.03 หรือ แบบ ผ.04 แลวแตกรณ ี

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

 สําหรับ โครงการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการโดยไมใชงบประมาณ 

 (ชื่อ อปท.) ................................................................. 
 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี........(ระบุชื่อยุทธศาสตร)........................................................................................................... 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด......................................................................... 

 1. ยุทธศาสตร............................................................................................................................................................ 

 1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผานมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           

           

แบบ ผ. 06 
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หมายเหตุ 1. การลงงบประมาณเพื่อเปนการประมาณการที่อาจใชจาย ซ่ึงในทางปฏิบัติไมไดใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ในรูปของตัวเงิน) และหนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน 

  อื่นๆ แตอยางใด 

 2. แบบ ผ.06 ไมสามารถนํามาต้ังจายเปนงบประมาณได ไมวากรณีใดๆ 

 3. แบบ ผ.06 ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.05 

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 

(ชื่อ อปท.) ................................................................. 
 

ยุทธศาสตร ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 4 ป 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร 
  1.1 แผนงาน.............. 
  1.2 แผนงาน.............. 
                ฯลฯ 

          

รวม           
2) ยุทธศาสตร 
  2.1 แผนงาน................ 
  2.2 แผนงาน................ 
                ฯลฯ 

          

           
           
รวม ................

โครงการ 
- - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 07 
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รวม           
3) ยุทธศาสตร 
3.1 แผนงาน............... 
3.2 แผนงาน............... 
                ฯลฯ 

          

รวม           
รวมทั้งส้ิน           

 

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

 

 

 

บัญชคีรุภณัฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 

(ชื่อ อปท.) ............................................................ 

 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           
           
           
           
           

แบบ ผ. 08 
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รวม ............... ............... ............... ...............  
 

หมายเหตุ 1. แผนงาน ใหลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย งบประมาณรายจายประจําปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน แผนงานการศึกษา 

แผนงาน 

  แผนงานสังคมสงเคราะห เปนตน 

 2. หมวด ใหลงหมวดครุภัณฑตามชื่อที่ปรากฎตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเปน

วัสดุและครุภัณฑ 

  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน คาครุภัณฑ เปนตน 

 3. ประเภท ใหลงประเภทครุภัณฑตามชื่อที่ปรากฎตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดวนท่ีสุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่

จัดเปนวัสดุและ 

  ครภุัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เชน ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑการศึกษา ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  

เปนตน 

 4. วัตถุประสงค ใหบอกถึงการวางแผนไวเพ่ือตองการทําอะไร ไดอะไรหรือใชอะไร เปนตน 

 5. เปาหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ) แสดงรายละเอียด จํานวน สถานที่ต้ัง ขนาด ปริมาณหรือคุณลักษณะที่จําเปน เปนตน 

 6. แบบ ผ.08 ใหเรียงลําดับตอจากแบบ ผ.06 
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สวนท่ี 5  

การติดตามและประเมินผล 

 1.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคปกครองสวนทองถ่ิน มีฐานคิดวามีระบบติดตาม

และประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นกอนหนาท่ีแผนพัฒนา
จะดําเนินการ จึงเปนเหมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการบริหารแผน และจะสงผลตอการติดตามและประเมินผลดวย
เชนกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯคร้ังนี้ จึงมีกรอบแนวคดิตามแผนภาพ ดังน้ี 

 

 
 
ติดตามวาเริ่มจากการไดรับทรัพยากรไปเพ่ือดําเนินงาน โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากรเมื่อ

เทียบกับเวลา(input monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเปนการสรางระบบเพ่ือที่จะนําไปสูการปรับปรุงแกไข ใน
เชิงการบริหารแผน เพ่ือใหงานดําเนินตอไปจนตามเวลาและยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินวาเมื่อผลที่เกิดข้ึนทั้งใน
สวนของผลผลิต(output) และผลลัพธ(outcome)วาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายหรือเปนไปตามวัตถุประสงคกําหนดไว
ลวงหนาเพียงใด อยางไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะไดรับผลกระทบจากการจัดทําแผนปฏิบัติการนั้น คือ ถาได
แผนปฏิบัติการที่สอดคลอง และเอ้ือตอการติดตามและประเมินผล ก็จะทําใหระบบติดตามและประเมินผลทําหนาที่ของ
ระบบไปได หากแตแผนไม เอื้อตอการติดตาม เชน ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไมไดยึดแผน    
ปฏิบัติการฯลฯ ก็อาจทาใหระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได 
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ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ได
กาหนดอานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไว
คณะกรรมการมีอานาจหนาที่ ดังนี้ 

1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดอืนเมษายน และ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพ่ือชวยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
 
2.  การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถิ่น 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือในปจจุบันเรียกวา                
“แผนยุทธศาสตร” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรท่ีไดกาหนดไวได โดยจะกาหนดในรูปแบบของ
รายงานในทุกชวงของแผนยุทธศาสตร โดยขอมูลท่ีไดจะถูกสงไปยัง “หนวยติดตามและประเมินผล” หรือ M&E Unit 
(Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งไดแก “องคการบริหารสวนจังหวัด” ที่เปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลที่
ไดจากการติดตามและจากการประเมินผลรวม  ตลอดจนเปนศูนยกลางในการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของจังหวัด
นอกจากนี้ยังทาหนาที่เปน “ระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา” (Early Warning System) วาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีแผนยุทธศาสตรที่ดีหรือไมอยางไร องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดาเนินการไดตามแผนที่กาหนดไวเพียงใด การ
ดําเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเปนอยางไร เพ่ือประโยชนตอการปรับปรุงใหบรรลุผลไดในทุกชวงของแผนตอไปในอนาคต
จุดมุงหมายสาคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินนั้นคือ การประเมินวามีการนาแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติอยาง
แทจริงเพียงใด และผลเปนอยางใดเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธ์ิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินได ในขณะเดียวกันก็
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชสมมติฐานในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินฉบับตอไปได ดังนี้ การที่จะประเมินผล
แผนพัฒนาสามปในภาพรวมได จําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน เพื่อนาไปสูการวัด
ความสําเรจ็ของแตละโครงการซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่
ยั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้นในขั้นตนองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
สามปใหไดขอมูลที่เปนจริง อันจะนามาสูบทสรุปที่ไมบิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดข้ึน 

การติดตาม (Monitoring) 
การติดตามนั้นจะทาใหเราทราบไดวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาทองถ่ิน

ในระยะใดแลว ซึ่งเทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเคร่ืองมือในการติดตามได เชน Gant Chart ท่ีจะทําใหหนวยงาน
สามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาทองถ่ินมีการดําเนินการในชวงใด ตรงกําหนด
ระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม แผนการดําเนินงานประจําปก็จะเปนเคร่ืองมือสําคัญในการติดตามผลการดําเนินการดังได
กลาวมาแลว 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จeเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria)และ ตัวชี้วัด 

(Indicators) เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ 
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3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการ เปนหนาที่สําคัญอยางหนึ่งในการดeเนินงานพัฒนาของเทศบาล 

ดังน้ันในการติดตามและประเมินผลการดeเนินงานแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ในปตอ ๆ ไปและเปนการสรางแนวทางการมีสวนรวมในทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพนั้น องคการบริหารสวนตําบลดานแม
แฉลบ ไดกําหนดองคกรในการรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งมีประธานกรรมการมีหนาท่ีในการกํากับดูแล 
การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของ ฝายบริหารและมีคณะกรรมการประกอบจากหลาย ๆ ฝาย ท้ัง ตัวแทนของ
องคการบริหารสวนตําบล ประชาชน หนวยงานที่เก่ียวของ ผูแทนฝายบริหาร รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ิน
คัดเลือก ซึ่งจะทําใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งไดกeหนดวิธีการติดตามและ
ประเมินผลโดยการกําหนด รูปแบบที่จะใชในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมการ
ดําเนินการอยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณที่กําหนดไวหรือไมและผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคที่ 
วางไวหรือไมเพียงใด 
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 4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพฒันาทองถิ่นในอนาคต 
  4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
   (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน) 
   ................................................................................................................................................ 
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