
หน้าท่ี 1 
ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า  มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็น
แนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่นด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษาศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการ
ในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลา นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรอื่นๆของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้
บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือ จากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ
ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
จะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนำยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ชาติกำหนดวิสัยทัศน์ ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายและภาพในอนาคตของ
ประเทศที่ชัดเจนและเป็นที ่เข้าใจรับรู ้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน สามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการ
กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างม่ันคง และ
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็น
ปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความ
เจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
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ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที ่อยู ่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง  
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
อนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และ
มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดสำคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได ้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมี
ความสุขอยู ่ดีกินดี สังคมมีความมั ่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบ       
แนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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1.   ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑)  การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒)  การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรัปชั่น  
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓)  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔)  การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕)  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๗)  การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งใน สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ 
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู ้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบน
ของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่ อ
สิ ่งแวดล้อม  โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที ่เข้มข้นเพื ่อสร้างมูลค่าเพิ ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็น แหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

-  ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัย 
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- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบร ิการให ้ม ีภาคบริการ โดยขยายฐานการบร ิการให้ มี            
ความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ ยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น 
การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงิน และธุรกิจ
บริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 

(๓)  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔)  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลาง ความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง  ๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกายใจ สติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมี
เหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคงกรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนบัสนุนการเจรญิเติบโตของประเทศ 
(๒)  การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(๓)  การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔)  การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

เพาะบ่มจิตใจให้เข้มแข็ง 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาส
การพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม  กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑)  การสร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒)  การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓)  การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔)  การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕)  การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสี
เขียวกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑)  การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒)  การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓)  การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔)  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕)  การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖)  การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑)  การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(๓)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖)  การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗)  การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

กลไกการขบัเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
       แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความ
ตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการ
สร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจำเป็นจะต้อง
มีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงาน
ภาครัฐที ่ทำหน้าที ่กำหนดแผนและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที ่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงนำวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมา
เป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และนำยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้านที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติมาเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ให้
ตอบสนองกับบริบทการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติเป็นสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
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       ๑)  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี 
คนเก่ง มีระเบียบวินัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคม
สูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้าง
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื ้อต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกำลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่
กำหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาท
ของสถาบ ันทางส ั งคมและท ุนทางว ัฒนธรรมในการส ่ ง เสร ิมค ุณธรรมจร ิยธรรมในส ั งคม       
       ๒)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในทุก
มิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุน
ในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐ
อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้
เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้
เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จำเป็นและ
เหมาะสมตามกลุ ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่
หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนำไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำอันจะนำไปสู่การลด 
ความขัดแย้งในสังคมไทย 
       ๓)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
บริการ การลงทุน เพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้ง
กฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่
จะเป็นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช ่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบ
ราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
นานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจำภูมิภาค 
       ทั้งนี้ โดยจะให้ความสำคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและ
บริการการพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐานการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออำนวยความสะดวก
ต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 
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       ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง    
ร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่
ร ูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมมากขึ ้น รวมทั ้งยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน 
       ๕) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ      
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคง
เป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพื้นที่ (๔) การบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้าง
ความมั ่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั ่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน
และน้ำ โดยการกำหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การ
รักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ    
(๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (๑๑) การบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษาวิจัยพัฒนาด้านความม่ันคง 

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐมี
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มี
การกระจายอำนาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง  ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมี
ประเด็นการพัฒนาสำคัญ ประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การปรับปรุงการ
ให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นโดย
การปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอื ้อต่อการกระจายอำนาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  และการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อให้ประเทศไทยปราศจากการคอรัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่   
วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย     
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       ๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้ าระหว่างประเทศที่ได้
มาตรฐาน การพัฒนาความม่ันคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยใน
การสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบรหิาร
จัดการ กฎหมายและระเบียบที ่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ ่งอำนวยความสะดวกเพื ่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 
        ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุน
วิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะ
ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนำไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้ าง
สังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพื่อเป็นรากฐานการดำรงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน 
รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุน
ให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การ
แข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง  และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงใน
อนาคต    
       ๙)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดของพื้นที่ 
รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี ่ยวข้อง เพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือ
กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่และ
สร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนา
เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ 
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและ
บริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวาย  
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      ๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื ่อนบ้าน และภูมิภาค กำหนดยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งใน
เชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ ่งเน้นการดูแลการดำเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจน
มาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุ
ภูมิภาค อาทิ การดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอื่นๆ ให้เข้าสู่
มาตรฐานสากลและเป็นที ่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและ
ดำเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การ
ปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการดำเนินงานตาม
พันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) 
เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน 
การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง 
เป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
    

1.3   แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
●แผนพัฒนาภาค 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
(1)  พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อรักษาเสถียรภาพพัฒนา

อุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
พัฒนาการเกษตร ฟ้ืนฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 

(2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนสังคมให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล เพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่นส่งเสริมการเรียนการสอนนอก
ระบบ การอาชีวศึกษา ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมบทบาท
ของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 

(3) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศ เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั ่งทะเล ป้องกันปัญหา
สิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(4) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งแนว
เหนือ-ใต้  และแนวตะวันออก-ตะวันตก เพ่ือเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ 

(5) บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพื่อให้มีการจัดระเบียบรูปแบบ
การพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการของชุมชน 
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● แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ แหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากลเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาค

ตะวันออกไปสู่อินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต ระบบการตลาด และโครงสร้างพื้นฐานทาง

การเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ (ZONING) เพื่อให้สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 

3. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศสุขภาพ และวัฒนธรรม 

4. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและนวัตกรรมเกษตรแปรรูปและสมุนไพร พลังงานทดแทน 
และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและกลุ่มเกษตรกร สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่  

5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

● แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 
วิสัยทัศน์ “ เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่” 
ภายใต้ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ (Area Vision) “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัยแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสมดุลกับการ
พัฒนาเมือง ประชาชนมีคุณภาพที่ดี สังคมม่ันคงปลอดภัย” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนาการ

ผลิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียมและท่ัวถึง ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการด้านโลจิสติกส์ 

3. ส่งเสริม Logistic สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุงโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน   เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 

4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้า การบริการ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว 

5. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยพัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามความมั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
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1.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ 
 “วิสัยทัศน์ ท้องถิ่นเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รองรับอุตสาหกรรมสะอาดและท่องเที่ยวเชิง
นิเวศสู่ประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาด สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้

นำไปสู่การรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของระดับภูมิภาคสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุขพื้นที่นันทนาการและการกีฬา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงทางสังคม 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม 
4. ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ บำบัดและฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. การวางผังเมืองกระชับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการจัดการกับ

ภัยพิบัต ิ
2. การพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมและภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล 
4. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
6. การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

2.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า 
2.1   วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)  
        “พัฒนาต่อเนื่อง มุ่งสู่ท้องถิ่นเข้มแข็ง น่าอยู่ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
2.2   ยุทธศาสตร์เทศบาล ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.  ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา  

และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   
3.  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน    
4.  ด้านการพัฒนาการเมืองและระบบการบริหารจัดการที่ดี    
5.  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     

2.3   เป้าประสงค์ 
1.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการพ้ืนฐานภายในท้องถิ่น 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ     
     ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
3.  ส่งเสริมสวสัดิการและนันทนาการให้กับประชาชนภายในท้องถิ่น  
4.  เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ และกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดคล้อง

กับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
5.  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่ดี 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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2.4 ตัวช้ีวัด 
 

ยุทธศาสตร ์ ตัวช้ีวัด 

1.  การพัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสรา้ง
พ้ืนฐาน 

- ร้อยละของครัวเรือนที่การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว 
- ร้อยละของถนนซอยไม่มีน้ำท่วมขังในช่วงน้ำทะเลหนุน และช่วง

หน้าฝน 
- ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความสะดวกและความปลอดภัย  

ด้านคมนาคม 
- ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการบริการสาธารณูปโภค 
 

2. การพัฒนาศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของชุมชน  
ด้านคุณภาพชีวิต  ระบบ
การศึกษา  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม   

- ร้อยละของคุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น 
- ร้อยละของนักเรียนในเขตเทศบาลที่มีคุณภาพทางการศึกษา 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมด้านศาสนา  และวัฒนธรรม 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง  
ความเข ้มแข ็ งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน    

- ร้อยละของรายได้ต่อครัวเรือนที่เพ่ิมข้ึน และพ่ึงพาตนเองได้ 
- จำนวนประชากรที่ว่างงานในชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน

และฝึกอบรมอาชีพ 
 

4.  การพัฒนาการเม ืองและ
ระบบการบริหารจัดการที่ดี    

- จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในการ 

พัฒนาท้องถิ่น 
- ร้อยละความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน 
- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจำนวนรายได้ที่จัดเก็บ 
- ร้อยละของประชาชนที่เสียภาษี 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
- จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
 

5.  ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ     

- การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- การเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การบำบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2.5   ค่าเป้าหมาย 

 
2.6 กลยุทธ์ 

1.   ดำเนินการให้มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
ต่อความต้องการของประชาชน 

 2.   ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
3.   ดำเนินการให้ประชาชนมีสวัสดิการและนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ 
4.   ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และการสร้างงานเพ่ิมขึ้น 
5.   พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่องและสามารถตอบสนองความต้องการของ 

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.   จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 

1.  การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการและไฟฟ้า 

2. พัฒนาระบบจราจร 
2.  การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็ง

ของชุมชน  ด้านคุณภาพชีวิต  ระบบ
การศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   

1. ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสขุภาพอนามัยของประชาชน  
2. ปรับปรุงสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีภายในชุมชน 
4. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 

3. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจชุมชน    

1. ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
2.  ส่งเสริมชุมชนในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

4. การพัฒนาการเมืองและระบบการบริหาร
จัดการที่ดี    

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
พัฒนาชุมชนของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการเทศบาล 
3. การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
4. การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล 
5. การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และ 

สถานที่ปฏิบัติงาน 
6. การปรับปรุงระบบทะเบียนและเอกสารของเทศบาล 
7. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5.  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     1. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. การเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3. การบำบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Strategic Positioning) 
 เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เน้นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
โดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 
และแผนระดับต่างๆ  รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความ   
พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา โดยกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1.  การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.  การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้านคุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา และ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   
3.  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน    
4.  การพัฒนาการเมืองและระบบการบริหารจัดการที่ดี    
5.  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้เชื ่อมโยงตั ้งแต่แผนระดับมหภาค         

แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ ที่สามารถส่งผลให้การพัฒนาสามารถ
ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการที ่จะพัฒนาประเทศและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื ่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า ได้จัดให้มีการทำประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน

โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเสนอปัญหาความต้องการ และนำข้อมูล
ที่ได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาวิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการตามประเด็นการ
พัฒนา 6 ด้าน ดังนี้  

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
1. ปัญหาด้านการคมนาคม 

สภาพปัญหา  การคมนาคมขนส่งทางบก และสาธารณูปโภคภายในเขตพื้นที ่ที ่รับผิดชอบ          
ในภาพรวมแล้วยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้การสัญจรและขนส่งยังไม่สะดวกขาดความคล่องตัว 
นอกจากนี้ยังมีอีกหลายชุมชนอยู่ในพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน  

2. ปัญหาน้ำท่วม 
สภาพปัญหา พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำทะเลท่วมถึงในฤดูน้ำหลาก และน้ำทะเลหนุน น้ำจะไหล

ท่วมขังพื้นที่อยู่อาศัย และถนนหนทาง  ระบบระบายน้ำเข้าออกไม่สามารถรองรับน้ำได้ดี  และยังไม่มีเขื่อน
กั้นน้ำ  

3. ปัญหาระบบน้ำประปาไม่เพียงพอ 
สภาพปัญหา  ระบบน้ำประปาภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบของเทศบาลยังไม่สามารถให้บริการ       

ได้ทั่วถึง เนื่องจากบ้านเรือนของประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากถนนสายหลักทำให้ยากลำบากต่อการ
ให้บริการเป็นอย่างยิ่ง 

4. ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
สภาพปัญหา  พื้นที่บางชุมชนยังไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าส่องสว่างบนท้องถนนหรือ

ทางเดินในเวลาค่ำคืน ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรเป็นเหตุให้ไม่ได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งอุบัติเหตุต่าง ๆ  

ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน  
1. ปัญหาขาดสถานที่ออกกำลังกายและสันทนาการในชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 
สภาพปัญหา พื้นที่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ มีพื้นที่และงบประมาณค่อนข้างจำกัดใน

การพัฒนาเป็นสถานที่ออกกำลังกายและสนามกีฬา และยังไม่มีสวนสาธารณะอย่างเพียงพอ 
2. ปัญหาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เพียงพอ 

สภาพปัญหา  เทศบาลฯ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบอยู่เพียง 1 แห่ง     
ซึ่งยังไม่สามารถรองรับจำนวนเด็กเล็กได้อย่างเพียงพอ   

3. ปัญหาการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการพัฒนารายได้ 
สภาพปัญหา เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพหลัก ยังประสบปัญหาต่อการยังชีพ

ในภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน 
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ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

1. ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร 
สภาพปัญหา  ประชาชนยังไม่ให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจาก

ต้องดำเนินชีวิตอยู่ท่างกลางภาวะปัญหาเศรษฐกิจ จึงไม่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมเท่าที่ควร 
2. ปัญหาการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 สภาพปัญหา   ประชาชนได้ร ับร ู ้ข ้อม ูลข ่าวสารเก ี ่ยวก ับภารกิจหน้าที ่ของเทศบาล              
ค่อนข้างน้อย และช่องทางในการให้บริการข่าวสารยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการ 

3. ปัญหาเครื่องมือเครื่องใช้ 
สภาพปัญหา จากการที่ได้มีการปรับปรุงระบบโครงสร้างขององค์กร และการรับภารกิจถ่ายโอน

ต่าง ๆ ทำให้ต้องมีการจัดหาสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้สอดรับกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 

ดา้นการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.  ปัญหามลภาวะเป็นพิษ 

มลพิษทางน้ำ 
สภาพปัญหา  เนื่องจากเทศบาลฯ เป็นเขตพื้นที่อุตสาหกรรม จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียจาก

โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการซึ่งไม่ดำเนินการบำบัดก่อนทิ้งลงสู่แม่น้ำลำคลอง และน้ำทิ้ง จาก
บ้านเรือน ท่อระบายน้ำยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ขาดความร่วมมือจากประชาชน ผู้ประกอบการกิจการ
ร้านค้า  ประกอบกับเป็นปลายของแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยจึงเป็นแหล่งรวมมลภาวะ ซึ่งมี
การทิ้งน้ำเสีย ขยะ สิ่งปฏิกูล  ที่ไหลมาจากต้นน้ำทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน หากไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดสายแม่น้ำเจ้าพระยา 

มลพิษทางอากาศ 
สภาพปัญหา  ส่วนใหญ่เกิดจากฝุ ่นละออง เขม่าควัน ก๊าซ และกลิ ่นรบกวน จากโรงงาน

อุตสาหกรรม รวมถึงก๊าซพิษจากรถยนต์และรถบรรทุกท่ีสัญจรผ่านไปมาในเขตเทศบาล ซึ่งเป็นการก่อให้เกิด
เหตุเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชน รวมทั้งเกิดปัญหาสุขภาพตามมา 

ขยะมูลฝอย  
สภาพปัญหา  เทศบาลฯ ยังไม่มีพ้ืนที ่ในการจัดการขยะมูลฝอย อีกทั ้งประชาชน สถาน

ประกอบการ กิจการ ร้านค้า ยังไม่ให้ความสำคัญกับการลดปริมาณขยะ และการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี   
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3.3   ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า พ.ศ. 2561-2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 
12 
 

ย.ด้านความมั่นคง ย. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 
 

 ย. การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
 

ย. ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม  
 

 ย. การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

ย. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี 
 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.  
ในเขตจังหวัด 
 

ย.การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 
 

ย.ด้านความ
มั่นคง  
 

ย.การสร้างความ
เป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม 
 

ย.สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 

ย.การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 

ย.การ
ต่างประเทศ 
 

ย.ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ 
 

ย.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์
 

ย.วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัย 
และนวัตกรรม 
 

ย.การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ 
 

ย.พัฒนาระบบโลจิสติกส์และ
ความสัมพันธก์ับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน
ภาคตะวันออกไปสู่อินโดจีนและ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
 

ย.ส่งเสริมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมมา
ใช้ในการผลิต ระบบการตลาด และ
โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ (ZONING) เพือ่ให้
สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
เช่ือมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 
 
 

ย.พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว 
และบริการด้านการท่องเท่ียวให้ได้
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศสุขภาพ และ
วัฒนธรรม 
 
 
 

ย.ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศและนวัตกรรมเกษตรแปรรูป
และสมุนไพร พลังงานทดแทน และ
ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและ
กลุ่มเกษตรกร สร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม ่ 
 
 
 

ย.อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอยา่งมีส่วนร่วม เพือ่
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน 
 
 
 

ย.ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้
มีศักยภาพ เพื่อการแข่งขันในภูมิภาค
อาเซียนโดยพัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษแ์ละฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

ย.พัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชน โดยยกระดับรายได้
และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้
เพียงพอ เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการด้านโลจิสติกส ์
 
 
 

ย.ส่งเสริม Logistic สู่ประชาคม
อาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ 
และปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและ 
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน 
 
 

ย.ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ประวัติศาสตร์ และ
ศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้า การบริการ และ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จกัและ
ประทับใจของนักท่องเท่ียว 
 
 
 

ย.เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน โดย
พ ัฒนาระบบป้องก ันและแก ้ ไข
ปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง พร้อม
ทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่
ประชาชน 
 
 
 

ย. การวางผังเมืองกระชับ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาระบบเพื่อ
รองรับการจัดการกบัภยัพิบัต ิ
 
 
 

ย. การพัฒนาระบบสวัสดิการ
และคุณภาพชวีิตของประชาชน 
 
 
 

ย. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาค
เกษตรกรรมและภาคการท่องเท่ียว
แบบสมดุล 
 
 
 

ย. การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

ย. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 
 
 

ย. การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ
เทศบาลตำบล
แหลมฟ้าผ่า 
 
 

ย. ด้านการพัฒนาสาธารณปูโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

ย. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งของชุมชน   
 

ย. ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ     

ย. ด้านการพัฒนาการเมืองและระบบ
การบริหารจัดการที่ดี    
 

ย. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน    
 



 
 

หน้าท่ี 26 
ส่วนท่ี 3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร ์
ย. ด้านการพัฒนาสาธารณปูโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

ย. ด้านการพัฒนาศักยภาพคน
และความเข้มแข็งของชุมชน   
 

ย. ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ     

ย. ด้านการพัฒนาการเมืองและ
ระบบการบริหารจัดการที่ดี    
 

ย. ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบเศรษฐกิจชุมชน    
 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการพื้นฐาน
ภายในท้องถิ่น 
 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การศึกษาและ
สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น 
 
 

ส่งเสริมสวัสดิการและ
นันทนาการให้กบั
ประชาชนภายใน
ท้องถิ่น 
 
 

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
เศรษฐกิจ และกระบวนการบริหาร
การเงินการคลังให้สอดคล้องกับอำนาจ
หน้าที่และภารกจิที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
การบริหารจัดการ
ที่ด ี
 
 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 

วิสัยทัศน์ 
 

 “พัฒนาต่อเนื่อง มุ่งสู่ท้องถิ่นเข้มแข็ง น่าอยู่ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 

เป้าประสงค ์

 

ค่าเป้าหมาย 
1. การพัฒนาการ

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บำรุงรักษา 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
ไฟฟ้า 

2. พัฒนาระบบจราจร 
 

1. ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพ
อนามยัของประชาชน  

2. ปรับปรุงสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 
3. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภายใน
ชุมชน 

4. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 

1. ส่งเสริมอาชีพ
และเพิ่มรายได้แก่
ประชาชน 
2.  ส่งเสริมชุมชนในการ
ดำเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ส่งเสริมการมีสว่นรว่มของประชาชนในการบริหารพัฒนาชุมชน
ของตนเองตามระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข 

2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับกิจการเทศบาล 
3. การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
4. การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล 
5. การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมอื เครื่องใช้ และ สถานทีป่ฏิบัติงาน 
6. การปรับปรุงระบบทะเบยีนและเอกสารของเทศบาล 
7. การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 
 

1. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนกั
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2. การเฝ้าระวังและป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. การบำบัดและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า (Strategic Map) 
 
 

 

 

กลยุทธ์ 
ดำเนินการให้มีระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

ดำเนินการให้
ประชาชนมีสวัสดิการ
และนันทนาการอยา่ง
มีคุณภาพและ
เพียงพอ 

 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
และการสร้างงานเพิ่มขึ้น 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดี
อย่างต่อเนื่องและ
สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 

แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

 

การศึกษา 
 

สาธารณสุข 
 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

เคหะและชุมชน 
 

การศาสนา วัฒนธรรม และ
วัฒนธรรม 

งบกลาง 



 
 

หน้าท่ี ๒๗ 
ส่วนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. การพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณูปการ
และโครงสร้างพื้นฐาน 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

- เคหะและชุมชน กองช่าง ทุกหน่วยงาน 

2. การพัฒนาศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งของชุมชน  ด้านคุณภาพชีวิต  
ระบบการศึกษา  และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม   
 

บริหารทั่วไป 
บริการชุมชนและ
สังคม 
การดำเนินงานอ่ืน 

- บริหารทั่วไป 
- การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- เคหะและชุมชน 
- รักษาความสงบ
ภายใน 
- การศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

- งบกลาง 

- สำนักปลัดฯ 
- กองวิชาการ 
- กองการศึกษา 
- กอง
สาธารณสุข 
- กองสวัสดิการ
ฯ 

ทุกหน่วยงาน 

3. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชน    

บริการชุมชนและ
สังคม 

- สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

- กองสวัสดิการ
ฯ 

ทุกหน่วยงาน 

4. การพัฒนาการเมืองและ
ระบบการบริหารจัดการที่ดี    

บริหารทั่วไป 
 

- บริหารทั่วไป 
- การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- เคหะและชุมชน 
- รักษาความสงบ
ภายใน 
- การศาสนา 

วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

- สำนักปลัดฯ 
- กองวิชาการ 
- กองคลัง 
- กองการศึกษา 
- กอง
สาธารณสุข 
- กองสวัสดิการ
ฯ 
- กองช่าง 
 

ทุกหน่วยงาน 

5. ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ     

บริการชุมชนและ
สังคม 

- สาธารณสุข 
- เคหะและชุมชน 

- กอง
สาธารณสุข 
- กองช่าง 

ทุกหน่วยงาน 

 
 
 
 
 


