
ส่วนท่ี 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

...................................................... 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
  วิสัยทัศน์ 

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”   
  ยุทธศาสตร์ชาติ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้ำหมำยท้ังในกำรสร้ำงเสถียรภำพภำยในประเทศและช่วยลด

และป้องกันภัยคุกคำมจำกภำยนอก รวมท้ังสร้ำงควำมเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชำคมโลกท่ีมีต่อ

ประเทศไทย โดยมีกรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ คือ 

1) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2) ปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้ำง

ควำมเช่ือมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม  

3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำร

ควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝ่ังทะเล  

4) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำ

ดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่  

5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

ภำยในประเทศ สร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ  

6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ  รักษำควำม

มั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม  

7) กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น  

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสำมำรถพัฒนำ
ไปสู่กำรเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ซึ่งจ ำเป็นต้องยกระดับผลิตภำพกำรผลิตและกำรใช้นวัตกรรมในกำรเพิ่มควำม 
สำมำรถในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนท้ังในสำขำอุตสำหกรรม เกษตรและบริกำร กำรสร้ำงควำมมั่นคง
และปลอดภัยด้ำนอำหำร กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรค้ำและกำรเป็นผู้ประกอบกำร รวมท้ังกำรพัฒนำ
ฐำนเศรษฐกิจแห่งอนำคต ท้ังนี้ ภำยใต้กรอบกำรปฏิรูปและพัฒนำปัจจัยเชิงยุทธศำสตร์ทุกด้ำน ได้แก่ โครงสร้ำง
พื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กำรพัฒนำทุนมนุษย์ และกำรบริหำรจัดกำร
ท้ังในภำครัฐและภำคธุรกิจเอกชน โดยมีกรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ 



1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุน พัฒนำสู่ชำติกำรค้ำ  

2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร เสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรำยย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
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3) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิต

ภำพแรงงำนและพัฒนำ (SMEs) สู่สำกล  

4) กำรพัฒนำพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และพัฒนำ

ระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ  

5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน  ด้ำนกำรขนส่ง ควำมมั่นคงและพลังงำน  ระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรวิจัยและพัฒนำ  

6) กำรเช่ือมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำ

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ ฯลฯ  

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนำคนและสังคมไทยให้เป็น
รำกฐำนท่ีแข็งแกร่งของประเทศ มีควำมพร้อมทำงกำย ใจ สติปัญญำ มีควำมเป็นสำกล มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์
อย่ำงมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่ำควำมเป็นไทย มีครอบครัวท่ีมั่นคง 
โดยมีกรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ 

1) พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ  

2) กำรยกระดับกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพเท่ำเทียมและท่ัวถึง  

3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์  

4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะท่ีดี  

5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้ำงบทบำทของสถำบันครอบครัวในกำร 

บ่มเพำะจิตใจให้เข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่ง
กระจำยโอกำสกำรพัฒนำ และสร้ำงควำมมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดควำมเหล่ือมล้ ำไปสู่สังคมท่ีเสมอภำคและเป็นธรรม 
โดยมีกรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ 

1) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงเศรษฐกิจและสังคม  

2) กำรพัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ  

3) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  

4) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม ทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของ

ชุมชน  



5) กำรพัฒนำกำรส่ือสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ และมีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ รวมทั้งมีควำมสำมำรถใน
กำรป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อกำรเปล่ียนแปลง สภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติธรรมชำติและพัฒนำสู่กำรเป็น
สังคมสีเขียว โดยมีกรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ 

1) กำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ  

2) กำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพท้ัง  25 ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับระบบกำร

บริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร  
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3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  

6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงำน
ภำครัฐมีขนำดท่ีเหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล กระจำยบทบำท
ภำรกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม มีธรรมำภิบำล โดยมีกรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ 

1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดท่ีเหมำะสม  

2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร  

3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ  

4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  

5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล  

6) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ  

7) กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ  

 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภำวะแวดล้อมและบริบทของกำรเปล่ียนแปลงต่ำงๆ ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมเส่ียงท้ังจำกภำย ในและ
ภำยนอกประเทศ อำทิ กระแสกำรเปิดเศรษฐกิจเสรี ควำมท้ำทำยของเทคโนโลยีใหม่ๆ กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 



กำรเกิดภัยธรรมชำติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภำวกำรณ์ด้ำนต่ำงๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกร ธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหำในหลำยด้ำน เช่น ปัญหำผลิตภำพกำรผลิตควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน คุณภำพกำรศึกษำ ควำมเหล่ือมล้ ำทำงสังคม เป็นต้น ท ำให้กำรพัฒนำในช่วงแผน พัฒนำฯ ฉบับท่ี 
12 จึงจ ำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักกำรในกำรวำงแผนท่ีส ำคัญ  ดังนี้ (1) กำรน้อมน ำและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม (3) กำรสนับสนุนและส่งเสริม
แนวคิดกำรปฏิรูปประเทศ และ (4) กำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำในแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 

ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำท่ีมุ่งสู่กำรเปล่ียนผ่ำนประเทศไทย จำกประเทศท่ีมีรำยได้ปำน
กลำงไปสู่ประเทศท่ีมีรำยได้สูง มีควำมมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และน ำไปสู่กำรบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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เป้าหมาย 
1. กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
2. กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำงสังคมสูงวัย

อย่ำงมีคุณภำพ 
3. กำรลดควำมเหล่ือมล้ ำในสังคม 
4. กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
5. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภำพ 

แนวทางการพัฒนา 
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ท้ังด้ำนกำรลงทุนในกำรวิจัยและพัฒนำ ด้ำนบุคลำกรวิจัย ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบกำรมีบทบำทหลักด้ำนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงำนวิจัยและพัฒนำให้ใช้ประโยชน์อย่ำงแท้จริงท้ังเชิงพำณิชย์และสำธำรณะโดยให้
ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำร
พัฒนำก ำลังคนและแรงงำน ให้มีทักษะควำมรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและรองรับ
กำรเปิดเสรีของประชำคมอำเซียน  



1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนำขีดควำมสำมำรถของ
ผู้ประกอบกำรให้มีควำมยืดหยุ่น สำมำรถปรับตัวและด ำเนินธุรกิจท่ำมกลำงกำรด ำเนินนโยบำยและมำตรกำรกำร
กีดกันทำงกำรค้ำในรูปแบบต่ำงๆ  

1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เร่งลงทุนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคม
ขนส่งเพื่อเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจในประเทศและต่ำงประเทศ ท้ังกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงข่ำยรถไฟให้เป็น
โครงข่ำยหลักในกำรเดินทำงและขนส่งของประเทศ พัฒนำโครงข่ำยระบบขนส่งสำธำรณะและโครงข่ำยทำงหลวง
พิเศษระหว่ำงเมือง ขยำยขีดควำมสำมำรถของท่ำอำกำศยำนหลักของประเทศ พัฒนำท่ำเรือท่ีมีศักยภำพให้เป็น
ท่ำเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ เพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศในกำรเป็นฐำนกำรผลิตในภูมิภำค
อำเซียน 

1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต  โดยกำรปรับเปล่ียนจำกกำรผลิตสินค้ำเกษตรขั้นปฐม เป็น
สินค้ำเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่ำสูงมีคุณภำพและมำตรฐำนสำกล  

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วง
วัยเด็ก ต้ังแต่แรกเกิดให้มีพัฒนำกำรท่ีสมวัยในทุกด้ำน วัยเรียน วัยรุ่น ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะชีวิตสำมำรถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นภำยใต้บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงาน ให้มีกำรพัฒนำยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงำน
เพื่อสร้ำงผลิตภำพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุ ให้มีกำรท ำงำนท่ีเหมำะสมตำมศักยภำพและประสบกำรณ์ มี
รำยได้ในกำรด ำรงชีวิต มีกำรสร้ำงเสริมและฟื้นฟูสุขภำพเพื่อป้องกันหรือชะลอควำมทุพพลภำพและโรคเรื้อรัง
ต่ำงๆ ท่ีจะก่อให้เกิดภำระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริกำรสุขภำพ 
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2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรทำงกำรศึกษำ โดยปรับระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำใหม่เพื่อสร้ำงควำมรับผิดชอบ
ต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบกำรคลังด้ำนกำรศึกษำ เพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิ- ภำพกำรจัด
กำรศึกษำโดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ (3) 
พัฒนำคุณภำพครู ท้ังระบบ ต้ังแต่กระบวนกำรผลิต สรรหำ และกำรคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมท้ังระบบกำร
ประเมินและรับรองคุณภำพท่ีเน้นผลลัพธ์จำกตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบกำรเรียนรู้ โดยมุ่งจัดกำรเรียนรู้เพื่อ
สร้ำงสมรรถนะก ำลังคนท้ังระบบกำรศึกษำต้ังแต่ระดับปฐมศึกษำจนถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรแพทย์
เพื่อรองรับกำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุท้ังในด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและท่ีอยู่อำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ ยกระดับกำรบริหำร
จัดกำรระบบสุขภำพเพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำและสร้ำงควำมยั่งยืนในระยะยำว   



2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยกำร
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและควำมจ ำเป็นทำงกำยภำพให้เหมำะกับวัย  และกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุใน
รูปแบบท่ีหลำกหลำยท้ังในด้ำนกำรจัดบริกำรสุขภำพและสวัสดิกำรสังคมอย่ำงบูรณำกำร  

3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นกำรเพิ่มผลิตภำพ

แรงงำน โดยสนับสนุนให้แรงงำนมีโอกำสเข้ำถึงกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนอย่ำงมีมำตรฐำน  ปรับ
โครงสร้ำงค่ำจ้ำงแรงงำนให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงำนอย่ำงแท้จริง  

3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (1) พัฒนำระบบบริกำรสำธำรณะให้มีคุณภำพและมีช่องทำงกำรเข้ำถึงอย่ำงหลำกหลำย  (2) 
สนับสนุนกำรจัดหำท่ีอยู่อำศัยของผู้มีรำยได้น้อยและกำรเข้ำถึงระบบสำธำรณูปโภค  และ (3) กำรจัดรูปแบบ
สวัสดิกำรพื้นฐำนท่ีจ ำเป็นและเหมำะสมตำมกลุ่มเป้ำหมำย 

3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อกำรเกษตร
สนับสนุนให้เกษตรกรรำยย่อยท่ีไร้ท่ีดินท ำกินและยำกจนได้มีท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ำกินในท่ีดิน  ปฏิรูป
ระบบกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบและเข้ำถึงพื้นท่ีเป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริง 

3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค กำรคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำน และกำร
เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเท่ำเทียมโดยกำรเสริมศักยภำพและควำมเข้มแข็งด้ำนกฎหมำยให้แก่ประชำชน  
รวมทั้งกำรปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมำยเพื่อลดปัญหำควำมเหล่ือมล้ำ  

4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมควำม

พร้อมรองรับควำมเป็นเมือง ท้ังด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนผังเมือง ด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบ
คมนำคมขนส่ง ระบบบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม ระบบกำรศึกษำและระบบสำธำรณสุขท่ีได้มำตรฐำน  

4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศท้ังด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรบริกำร โดยค ำนึงถึงกำรเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(Green Logistics)   
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4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้
ควำมส ำคัญกับนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนและกำรค้ำชำยแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภำคเข้ำมำลงทุนในไทย
และประเทศเพื่อนบ้ำน รวมท้ังส่งเสริมกำรจัดต้ังเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชำยแดนโดยให้ควำม ส ำคัญกับ



กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรส่งเสริมกำรลงทุนและสิทธิประโยชน์ กำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว และกำร
ให้บริกำรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำชำยแดนและกำรผ่ำนแดนระหว่ำงไทยกับ
ประเทศในภูมิภำคมำกขึ้น 

5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จำกทุนธรรมชำติโดย

ค ำนึงถึงขีดจ ำกัดและศักยภำพในกำรฟื้นตัว ปกป้องรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ โดยสนธิก ำลังของทุกภำคส่วนน ำระบบ
สำรสนเทศมำใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นท่ีป่ำไม้โดย
ส่งเสริมกำรปลูกไม้มีค่ำทำงเศรษฐกิจระยะยำว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม  

5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้ำงระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช้แล้วท่ี
มีประสิทธิภำพ  ขับเคล่ือนสู่ Zero Waste Society ผ่ำนมำตรกำรต่ำงๆ  เช่น  กำรปฏิรูประบบภำษีและ
ค่ำธรรมเนียมเพื่อส่ิงแวดล้อม กำรศึกษำเพื่อส่ิงแวดล้อม มำตรฐำนและฉลำกสินค้ำ เป็นต้น 

5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้
สำมำรถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทำนหรือห่วงโซ่คุณค่ำท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมกำรท้ำกำรเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริมภำคบริกำรท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย 
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภำพให้มีบทบำทมำกขึ้นในกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรเร่งรัดกำรควบคุมมลพิษท้ัง
ทำงอำกำศ ขยะ น้ ำเสีย และของเสียอันตรำย ท่ีเกิดจำกกำรผลิตและบริโภค เพื่อสร้ำงคุณภำพส่ิงแวดล้อมท่ีดี
ให้กับประชำชน เร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะเป็นล ำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกกำรคัดแยกขยะเพื่อน ำ
กลับมำใช้ใหม่ให้มำกท่ีสุด  

5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันกำรจัดท ำแผน
แม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมของอำเซียน หำแนวทำงควำมร่วมมือกับอำเซียนและ
อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงในประเด็นกำรขนส่งข้ำมพรมแดน  กำรเคล่ือนย้ำยแรงงำน กำรบริหำรจัดกำรพลังงำนและ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 

5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือและปรับตัวต่อกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพิ่มศักยภำพในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้กับทุกภำคส่วนส่งเสริมกำรวิจัย
และพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อกำรเปล่ียนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและระบบกำรเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ  
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6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทำงให้ทุกภำค
ส่วนสำมำรถเข้ำถึง เข้ำตรวจสอบข้อมูลของภำครำชกำรและร้องเรียนได้  

6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบรำชกำรเล็กกะทัดรัด 
แต่มีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพสูง 

6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สำมำรถรับมือกำรเปล่ียนแปลง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในกำรประสำนเครือข่ำยและเช่ือมโยงภำคส่วนต่ำงๆ 
ในระดับพื้นท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้ำงผลงำนท่ีมี
คุณภำพ รวดเร็วและน่ำเช่ือถือ สำมำรถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบกำรตัดสินใจในเชิงนโยบำยได้ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรใหญ่ๆ ท่ีมีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นจ ำนวนมำก และเป็น
โครงกำรท่ีมีผลกระทบในวงกว้ำง 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี ๑๐ ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 
1.ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
2.ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหล่ือมล้ ำในสังคม 
3.ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
4.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
5.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งค่ังและ

ยั่งยืน 
6.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้ องกันกำรทุจริต ประพฤติมิชอบและ     

ธรรมำภิบำลในสังคมไทย 
7.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน และระบบโลจิสติกส์ 
8.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
10. ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ 

 
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก (2561 - 2564) ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
วิสัยทัศน์ : ฐำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมสีเขียวชั้นน ำในอำเซียน ฐำนกำรผลิตและจ ำหน่ำย

ผลไม้ ปศุสัตว์ และประมง เพื่อกำรส่งออก แหล่งท่องเท่ียวชำยทะเลนำนำชำติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภำพ 
และกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน พื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ชำยแดนเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน และประตูสู่เศรษฐกิจโลก 

เป้าประสงค์รวม                                                           



1. เป็นแหล่งท่องเท่ียวระดับสำกลท่ีมีสภำพแวดล้อม สะอำด สวยงำม สะดวก และ
ปลอดภัย   

2. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีควำมหลำกหลำย ให้อุดม
สมบูรณ์ และสมดุลต่อระบบนิเวศ ท่ีเอื้อต่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  
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3. เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรคุณภำพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค และ
สำมำรถแข่งขันได้ท้ังตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศ      
 4. เป็นเขตอุตสำหกรรมเชิงนิเวศท่ีมีกระบวนกำรผลิตได้มำตรฐำนสำกล ไม่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อส่ิงแวดล้อม และชุมชน          
 5. เป็นเมืองศูนย์กลำงธุรกิจและบริกำรนำนำชำติ ท้ังด้ำนกำรพัฒนำเมือง กำรค้ำ กำร
ลงทุน และระบบโลจิสติกส์ มีควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์                                                
 1. ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกร  แหล่งท่องเท่ียว 
และเช่ือมโยงกำรท่องเท่ียวให้มีคุณภำพ และมีควำมยั่งยืน       
 2. ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงยั่งยืน   
 3. ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้
มำตรฐำนสอดคล้องกับควำมต้องกำรท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ                                  
 4. ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำระบบกำรผลิตและก ำลังคนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน         
 5. ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมกำรค้ำกำรลงทุน กำรบริกำร และระบบโลจิสติกส์ให้
ได้มำตรฐำนเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2560 
วิสัยทัศน์ : ฐำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมสะอำด แหล่งท่องเท่ียวนำนำชำติ แหล่งผลิตสินค้ำ

เกษตรปลอดภัย ประตูสู่เศรษฐกิจโลก สังคมแห่งกำรเรียนรู้และมีภูมิคุ้มกัน ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

เป็นฐำนกำรพัฒนำท่ีมีคุณภำพและยั่งยืน 

 เป้าประสงค์รวม        

 1. ฐำนเศรษฐกิจหลักของจังหวัด (อุตสำหกรรม กำรท่องเท่ียว เกษตร เมืองศูนย์กลำง

ธุรกิจ) มีกำรเติบโตอย่ำงมั่นคงและมีเสถียรภำพ (มีคุณภำพ มำตรฐำน และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจำกกำรมี

ส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และให้เกิดควำมยั่งยืน) มีแหล่งงำนในพื้นท่ี ประชำชนมีงำนท ำท่ีมั่นคง และมีรำยได้

เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต          



 2. ประชำชนและสังคมมีศักยภำพและคุณภำพชีวิตท่ีดี สำมำรถรองรับกำรเจริญเติบโต

ทำงเศรษฐกิจและกำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดล้อม 

 3. ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมมีควำมอุดมสมบูรณ์และปรำศจำกมลภำวะ รวมทั้ง
มีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและสมดุลต่อระบบนิเวศ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์                                                    
 1. ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมอุตสำหกรรมให้มีกำรใช้เทคโนโลยีสะอำดในกำรผลิต 
และค ำนึงถึงผลกระทบทำงสังคมและส่ิงแวดล้อม เพื่ อเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ภำคอุตสำหกรรม 
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 2. ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2  ปรับปรุงและพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมกำรท่องเท่ียว 

สินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเท่ียว ให้มีควำมหลำกหลำยได้มำตรฐำนสำกล และเป็นท่ีประทับใจของนักท่องเท่ียว

ระดับนำนำชำติ 

    3. ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี  3 พัฒนำกระบวนกำรผลิตสินค้ำเกษตรสู่ระบบกำรผลิต
คุณภำพสูง เพี่อให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรมีคุณภำพและมูลค่ำเพิ่มขึ้น สำมำรถแข่งขันได้ท้ังตลำดภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ 
 4. ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 พัฒนำระบบผังเมือง ระบบ Logistics โครงสร้ำงพื้นฐำน และ

แหล่งน้ ำ เพื่อรองรับกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

 5. ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5  บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมด้วย

กระบวนกำรมีส่วนร่วม ให้เกิดควำมสมดุลในระบบนิเวศน์และกำรใช้ประโยชน์ 

 6. ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 6 พัฒนำคนและชุมชนให้มีคุณภำพ โดยกำรจัดบริกำรสังคมให้มี

คุณภำพและมำตรฐำน รองรับกำรเจริญเติบโตด้ำนเศรษฐกิจและสังคมได้อย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 – 
2564) 

วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
“ชลบุรีน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมสีเขียว วัฒนธรรมและท่องเท่ียวยั่งยืน ฟื้นฟูเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีวินัย ใส่ใจส่ิงแวดล้อมพร้อมพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 



ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน/สำธำรณูปโภค 
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรส่งเสริมวัฒนธรรมและกำรท่องเท่ียวอย่ำงยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำเกษตร / อุตสำหกรรมให้ได้มำตรฐำน 
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรอนุรักษ์ / ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม และพลังงำน 
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
ยุทธศำสตร์ท่ี 7 ด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

“มีน ้าท้านา  ประชาร่วมใจ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้
การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี” 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 

ระบบผังเมืองและแหล่งน้ า 
เป้าประสงค ์
เพื่อก่อสร้ำง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ โครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

วัดโบสถ์ เช่น แหล่งน้ ำ ประปำ ไฟฟ้ำ โทรศัพท์ เส้นทำงคมนำคมให้ได้มำตรฐำน มีควำมสะดวกปลอดภัยในกำร
สัญจรไปมำ มีแหล่งน้ ำเพื่อกำรบริโภค อุปโภค และท ำกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอตลอดปี  

แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อหรือรำงระบำยน้ ำ ประตูระบำยน้ ำ และฝำยกั้นน้ ำ 
1.2 พัฒนำระบบจรำจร และควำมปลอดภัยบนท้องถนน 

  1.3 พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค (ประปำ ไฟฟ้ำ โทรศัพท์ และระบบเทคโนโลยีต่ำงๆ) 
  1.4 พัฒนำแหล่งน้ ำ กำรใช้ท่ีดินสำธำรณะประโยชน์ และระบบผังเมือง 

ตัวชี้วัด 



  1. จ ำนวนเส้นทำงท่ีได้รับกำรซ่อมแซมและปรับปรุงให้มีสภำพกำรใช้งำนสะดวกและปลอดภัย 
  2. จ ำนวนครัวเรือนท่ีได้รับกำรซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้ำให้สำมำรถใช้ได้และแสงไฟส่องสว่ำงท่ัวถึง 
  3. จ ำนวนครัวเรือนในต ำบลวัดโบสถ์มีน้ ำประปำใช้ในกำรอุปโภค บริโภค อย่ำงท่ัวถึง สะอำด 
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านการศึกษา การเรียนรู้เพื่อการด ารงชีวิตให้ทันสถานการณ์
ปัจจุบัน 

เป้าประสงค ์
เพื่อส่งเสริมกำรศึกษำของประชำชน มีสถำนท่ีแสวงหำควำมเพื่อรู้พัฒนำตนเอง มีแหล่งข้อมูล

ข่ำวสำรให้ประชำชนสำมำรถรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรท่ีถูกต้อง  รวดเร็ว ทันเวลำ ก้ำวทันยุคของควำมเจริญด้ำน
เทคโนโลยีท่ีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ กำรเรียนรู้เพื่อกำรด ำรงชีวิตให้ทันสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 

แนวทางการพัฒนา 
2.1 พัฒนำส่งเสริมกำรบริหำร และกำรจัดกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน กำรศึกษำ 

สอดคล้องกับควำมต้องกำรท้องถิ่น 
2.2 พัฒนำส่งเสริมบุคลำกร อำคำร สถำนศึกษำ กำรจัดหำ วัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องมือ เครื่ องใช้ 

และอื่นๆ เพื่อพัฒนำกำรศึกษำ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ ควำมรู้ นวัตกรรม ส่ือ 
ตัวชี้วัด 

  1. จ ำนวนเด็กนักเรียนท่ีได้รับกำรส่งเสริมและเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำเรียน 
2. ควำมพร้อมของบุคลำกร สถำนศึกษำ วัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ และอื่นๆ เพื่อพัฒนำ

กำรศึกษำ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค ์
เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชำชนมีรำยได้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีวิต มีกำรสร้ำงงำน สร้ำง

อำชีพในชุมชน ให้ชุมชนสำมำรถด ำรงอยู่ได้ด้วยควำมเข้มแข็งและพึ่งพำตนเองได้ ประชำชนมีคุณภำพชีวิต และ
อนำมัยชุมชนท่ีดี โดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง  รวมท้ังให้ประชำชนเล่นกีฬำห่ำงไกลยำเสพติด มีกำรรวมตัว
กันท ำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 

แนวทางการพัฒนา 
3.1 พัฒนำ ส่งเสริม กำรป้องกัน ปรำบปรำม และแก้ไข ปัญหำยำเสพติด 
3.2 พัฒนำ ส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภำพ

ชีวิตของประชำชน 
3.3 พัฒนำ ส่งเสริมกิจกำรสำธำรณสุข สุขภำพพลำนำมัย กำรกีฬำและนันทนำกำร 



3.4 พัฒนำ ส่งเสริมสวัสดิกำรส ำหรับเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกำส 
และผู้ประสบสำธำรณภัย 

3.5 พัฒนำ ส่งเสริมอำชีพ เพิ่มโอกำสกำรมีงำนท ำและมีรำยได้ รวมถึงตลำดกำรจัดจ ำหน่ำย
สินค้ำ แหล่งเงินทุน ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัด 
1. จ ำนวนประชำชนในต ำบลวัดโบสถ์มีสุขภำพอนำมัยแข็งแรงสมบูรณ์ ได้รับกำรบริกำรด้ำน

สำธำรณสุขอย่ำงท่ัวถึง 
2. จ ำนวนประชำชนในต ำบลวัดโบสถ์ห่ำงไกลยำเสพติดและมีควำมปลอดภัยในชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค ์
ส่งเสริมให้เกษตรกรในต ำบลท ำกำร เกษตรอินทรีย์แทนกำรใช้สำรเคมีและปุ๋ยวิทยำศำสตร์ ลด

ต้นทุนกำรผลิต เพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภำพเป็นท่ีต้องกำรของตลำด จ ำหน่ำยได้รำคำดี 
ช่วยเพิ่มรำยได้ของเกษตรกร เกษตรกร/ผู้ท ำกิจกำรอุตสำหกรรม ได้รับกำรพัฒนำส่งเสริม 

แนวทางการพัฒนา 
4.1 พัฒนำ ส่งเสริม กำรยกระดับควำมรู้ ทักษะ ด้ำนกำรเกษตร กำรอุตสำหกรรม และประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม 
4.2 พัฒนำ ส่งเสริม กำรเกษตรให้เข้มแข็งยั่งยืน กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ กำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำกำรเกษตร

และกำรอุตสำหกรรมให้ได้มำตรฐำน 
ตัวชี้วัด 
1. จ ำนวนครัวเรือนในต ำบลวัดโบสถม์ีอำชีพและรำยได้ขั้นต่ ำผ่ำนเกณฑ์ จปฐ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
เป้าประสงค ์
เพื่อส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น ของต ำบลวัดโบสถ์

คงอยู่สืบไป 
แนวทางการพัฒนา 
5.1 พัฒนำ ส่งเสริม กำรจัดกิจกรรมทำงศำสนำ งำนรัฐพิธี ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และ

ภูมิปัญญำท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
/ตัวชี้วัด... 
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ตัวชี้วัด 
1. จ ำนวนประชำชนในต ำบลวัดโบสถ์เข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำ สืบสำนอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณี  วัฒนธรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนา ส่งเสริม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน 
และมลภาวะในชุมชน 



เป้าประสงค ์
เพื่อให้ต ำบลวัดโบสถ์มีสภำพแวดล้อมท่ีดี มีทรัพยำกรธรรมชำติท่ีอุดมสมบูรณ์ ประชำชน

สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่ำงมีควำมสุข 
แนวทางการพัฒนา 
6.1 พัฒนำ ส่งเสริม ระบบกำรบริหำรจัดกำรขยะ น้ ำเสีย และมลภำวะอื่นๆ รวมถึงกำรป้องกัน

และบรรเทำสำธำรณภัยจำกภัยพิบัติต่ำงๆ 
6.2 พัฒนำ ส่งเสริม กำรอนุรักษ์/ฟื้นฟู ทรัพยำกรท่ีดิน ป่ำไม้ แหล่งน้ ำ ให้คงควำมอุดมสมบูรณ์ 

กำรใช้พลังงำนท่ีเหมำะสม กำรปลูกจิตส ำนึกในกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมหรือมีเครือข่ำยเฝ้ำระวังท่ีดี 
ตัวชี้วัด 
1. จ ำนวนกิจกรรมท่ีปลูกจิตส ำนึกและตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม   

ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาคน พัฒนางาน สถานที่ท างาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อมูล
ข่าวสาร และการให้บริการประชาชนแบบครบวงจร 

เป้าประสงค ์
เพื่อส่งเสริมศักยภำพของบุคลำกรในกำรบริหำรจัดกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล สนับสนุนบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะกำรปฏิบัติ งำนท่ีมีประสิทธิภำพ รวดเร็วทันต่อ
เหตุกำรณ์ และประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 

แนวทางการพัฒนา 
7.1 พัฒนำ ส่งเสริม ศักยภำพคณะผู้บริหำร บุคลำกร สมำชิกสภำ อบต. ผู้น ำชุมชน อปพร.ฯ 

กำรบริหำรจัดกำรร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ 
7.2 พัฒนำ อำคำร สถำนท่ีท ำงำน หน่วยงำน/ส ำนักงำน เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำนกำร

ให้บริกำรประชำชน กำรจัดเก็บหรือกำรช ำระภำษี 
7.3 พัฒนำ ส่งเสริมระบอบประชำธิปไตย กำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร 

หรือกำรเพิ่มช่องทำงในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร 
ตัวชีวั้ด 
1. จ ำนวนกิจกรรมส่งเสริมระบอบประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
2. จ ำนวนกิจกรรมส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม 
3. อบต.วัดโบสถ์ มีเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เพียงพอและทันสมัย 
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2.3 ค่าเป้าหมาย 

  กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดโบสถ์ มีจุดมุ่งหมำยมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
และยกระดับคุณภำพชีวิตของคนส่วนใหญ่ของต ำบลวัดโบสถ ์ให้เกิดกำรพัฒนำท่ียั่งยืนและควำมอยู่ดีมีสุขโดยยึด
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญำน ำทำง  ควำมพอเพียงในกำรด ำรงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐำนท่ีท ำ
ให้คนไทยสำมำรถพึ่งตนเอง และด ำเนินชีวิตไปได้อย่ำงมีศักด์ิศรีภำยใต้อ ำนำจและควำมมีอิสระในกำรก ำหนด 
ชะตำชีวิตของตนเอง ควำมสำมำรถในกำรควบคุมและจัดกำรเพื่อให้ตนเองได้รับกำรสนองตอบต่อควำมต้อง กำร
ต่ำงๆ รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรจัดกำรปัญหำต่ำงๆ ได้ด้วยตนเอง 
  เพื่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงและสร้ำงคุณค่ำท่ีดีในสังคมไทยบนพื้นฐำนของกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ของควำมเป็นท้องถิ่น จึงได้ก ำหนดสภำพสังคมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดโบสถท่ี์พึงประสงค์ 
โดยมุ่งสู่สังคมท่ีเข้มแข็งและมีดุลยภำพใน 3 ด้ำน คือ 
   1. สังคมคุณภำพ ท่ียึดหลักควำมสมดุล ควำมพอดี และสำมำรถสร้ำงคนทุกคนให้เป็นคนดี คน
เก่ง พร้อมด้วยมีคุณธรรม มีจริยธรรม มีวินัย มีควำมรับผิดชอบ มีจิตส ำนึกสำธำรณะ และพึ่งตนเองได้ มีคุณภำพ
ชีวิตท่ีดี มีควำมสุข อยู่ในสภำพแวดล้อมท่ีดี มีเมืองและชุมชนท่ีน่ำอยู่และมีประสิทธิภำพ ระบบเศรษฐกิจมี
เสถียรภำพ มีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ และได้รับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและสมดุลกับทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม ระบบกำรเมืองกำรปกครองโปร่งใสเป็นประชำธิปไตยตรวจสอบได้มีควำมเป็นธรรมในสังคม 
  2. สังคมแห่งกำรเรียนรู้ ท่ีเปิดโอกำสให้คนในต ำบลวัดโบสถ์คิดเป็นท ำเป็น เกิดกำรเรียนรู้โดย
ผ่ำนส่ือ เทคโนโลยี สำรสนเทศ แหล่งกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้ต่ำง ๆ จนสำมำรถสร้ำงควำมรู้ สร้ำงทักษะ มีระบบ
กำรจัดกำรควำมรู้และระบบกำรเรียนรู้ท่ีดี มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันทุกภำคส่วนใน
สังคมท ำให้เกิดพลังสร้ำงสรรค์ และใช้ควำมรู้เป็นเครื่องมือในกำรเลือกและตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำอย่ำง
เหมำะสมท้ังด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง 
   3. สังคมสมำนฉันท์ ควำมสมำนฉันท์ต้องต้ังอยู่บนควำมดี ใช้ควำมดีให้มำกพอจะหนุนเสริมให้
เกิดควำมสมำนฉันท์ ด ำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและคุณค่ำเอกลักษณ์ของท้องถิ่นท่ีพึ่งพำเกื้อกูลกัน รู้รัก สำมัคคี มีจำรีต
ประเพณีดีงำม มีควำมเอื้ออำทร รักภูมิใจในท้องถิ่น ท่ีมีสถำบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ตลอดจนเครือข่ำยชุมชนใน
อ ำเภอใกล้เคียง 

 

2.4 กลยุทธ์/พันธกิจ 
1. กำรพัฒนำ กำรก่อสร้ำง บูรณะซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อ รำงระบำยน้ ำ 

ประตูระบำยน้ ำ และฝำยกั้นน้ ำหรือทดน้ ำ 
2. กำรพัฒนำกำรคมนำคมขนส่ง 
3. กำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค  
4. กำรพัฒนำแหล่งน้ ำอุปโภค-บริโภค และกำรเกษตร กำรใช้ท่ีดินสำธำรณะประโยชน์ และ

ระบบผังเมือง 
5. กำรพัฒนำระบบจรำจร และควำมปลอดภัยบนท้องถนน 
6. กำรพัฒนำส่งเสริมควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



7. กำรพัฒนำส่งเสริมระบบข้อมูลข่ำวสำรและเพิ่มช่องทำงในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร 
8. กำรพัฒนำส่งเสริมอำชีพ 
9. กำรจัดหำและพัฒนำแหล่งเรียนรู ้
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10. กำรพัฒนำส่งเสริมกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมและลดมลภำวะในชุมชน 
11. กำรพัฒนำส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
12. กำรพัฒนำส่งเสริมสุขภำพ พลำนำมัย กำรกีฬำ และนันทนำกำร 
13. กำรพัฒนำส่งเสริมด้ำนกำรเกษตร 
14. กำรพัฒนำส่งเสริมด้ำนเงินทุนหมุนเวียน และควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
15. กำรพัฒนำส่งเสริมกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ กำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัยหรือ

กำรศึกษำตลอดชีวิต 
16. กำรพัฒนำส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมทำงศำสนำ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น 
17. กำรพัฒนำส่งเสริมกำรปลูกจิตส ำนึกและตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม 
18. กำรพัฒนำส่งเสริมระบอบประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
19. กำรพัฒนำส่งเสริมบุคลำกรให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม 
20. กำรพัฒนำส่งเสริม ด้ำนอำคำรสถำนท่ี เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้เพียงพอและ

ทันสมัย 
21. กำรพัฒนำกำรให้บริกำรประชำชนให้เป็นจุด One Stop Service (จุดเดียวจบ) 

2.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. น้ ำ ไฟฟ้ำ ประปำ โทรศัพท์ คูคลอง ถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อ/รำงระบำยน้ ำ ประตูระบำยน้ ำ 

และฝำยกั้นน้ ำ ได้รับกำรด ำเนินกำรครบทุกหมู่บ้ำน 
2. ประชำชน ได้รับกำรพัฒนำส่งเสริม ด้ำนกำรศึกษำ กำรเรียนรู้เพื่อกำรด ำรงชีวิตให้ทัน

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิต และอนำมัยชุมชนท่ีดี 
4. ประชำชน/เกษตรกร/ผู้ท ำกิจกำรอุตสำหกรรม ได้รับกำรพัฒนำส่งเสริม 
5. ประชำชน เข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำ สืบสำนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญำท้องถิ่น 
6. ประชำชน มีจิตอนุรักษ์ และจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติส่ิงแวดล้อมและมลภำวะในชุมชน 
7. ส ำนักงำน อำคำรได้รับกำรพัฒนำ ให้เป็นสัดส่วน ง่ำยต่อกำรติดต่อประสำนงำนเจ้ำหน้ำท่ีหรือ       



บุคลำกร ผู้น ำชุมชน ผู้น ำท้องถิ่น ได้รับกำรจัดฝึกอบรม ดูงำนนอกสถำนท่ี งำนท่ีแต่ละบุคคลรับผิดชอบต้องได้รับ
กำรฝึกอบรม กำรเรียนรู้ท่ีเป็นปัจจุบัน และพัฒนำกำรให้บริกำรประชำชนแบบครบวงจร 
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2.6 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   เพื่อก้ำวสู่วิสัยทัศน์ร่วมของคนในท้องถิ่น จ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงบทบำทกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นในอนำคตอย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับศักยภำพและบทบำททำงเศรษฐกิจของพื้นท่ี โดยคนในชุมชนมีส่วน
ร่วมท่ีจะวำงรำกฐำนกำรพัฒนำเป็นสังคมและชุมชนท่ีเข้มแข็ง มีระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีในทุกระดับ 
ขณะเดียวกัน มีกำรใช้ศักยภำพด้ำนเอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นท่ีประนีประนอม เปิดกว้ำงในกำรพัฒนำเป็น
แกนประสำนกำรเจรจำเสริมสร้ำงสันติภำพระหว่ำงท้องถิ่นและใช้ศักยภำพด้ำนกำรผลิตและกำรบริกำรเพื่อเตรียม
พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสู่ควำมเป็นฐำนเศรษฐกิจของจังหวัดและภูมิภำค โดยเฉพำะด้ำนกำรเกษตร โดย
อำศัยศักยภำพท่ีได้เปรียบของพื้นท่ีเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
ท้องถิ่นให้ก้ำวตำมประเทศและโลกอย่ำงรู้เท่ำทัน 
  ในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวัดโบสถ์ ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญำน ำ
ทำงให้กำรพัฒนำยึดทำงสำยกลำงอยู่บนพื้นฐำนของควำมสมดุล พอดีและควำมพอประมำณอย่ำงมีเหตุผลน ำไป สู่
สังคมท่ีมีคุณภำพท้ังทำงเศรษฐกิจ สังคมและกำรเมือง สำมำรถพึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่ำทันโลก คนในเขต
ต ำบลส่วนใหญ่มีกำรศึกษำและรู้จักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นคนดีมีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต อยู่ใน
สังคมแห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้ สำมำรถรักษำภูมิปัญญำท้องถิ่นควบคู่ไปกับกำรสืบสำนวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงำม ด ำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและคุณค่ำทำงสังคมในท้องถิ่นท่ีมีควำมสมำนฉันท์และเอื้ออำทรต่อกัน อัน
จะเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลมีคุณธรรมและยั่งยืน 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน  
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จุดแข็ง (Strength-S) 
ด้านการบริหาร มีกำรก ำหนดส่วนรำชกำรในหน่วยงำนให้มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนตำมสำยกำร

บังคับบัญชำ มีกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนตำมระเบียบท่ีก ำหนด มีกำรมอบหมำยให้เกิดกำรตัดสินใจในกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำท่ี และมีหัวหน้ำส่วนรำชกำรคอยดูแลควำมถูกต้อง 

ด้านระเบียบกฎหมาย มีกำรท ำงำนท่ียึดถือกฎระเบียบ บุคลำกรมีควำมรู้ในเรื่องระเบียบกำร
ปฏิบัติงำนพอสมควร 

บุคลากร หน่วยงำนมีบุคลำกรท่ีมีประสิทธิภำพ มีควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน มีควำมเสียสละในกำร
ปฏิบติังำนเพื่อส่วนรวม เพื่อพัฒนำต ำบล 

งบประมาณ หน่วยงำนมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณท่ีได้รับตำมควำมเหมำะสม 
ระบบฐานข้อมูล เป็นหน่วยงำนท่ีท ำงำนใกล้ชิดกับประชำชน ท ำให้สำมำรถรับรู้ถึงควำมต้องกำรของ

ประชำชนได้อย่ำงแท้จริง สำมำรถปรับเปล่ียนงำนให้สนองตอบต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
การประสานงาน/การอ านวยการ/ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เก่ียวข้อง มีกำรประสำนงำนและ

ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนอื่นเป็นอย่ำงดี 
               ทรัพยากร มีเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ส ำนักงำนบำงส่วนสำมำรถใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำยได้ดีพอควร 



 

จุดอ่อน (Weak-W) 
ด้านบริหาร บำงส่วนรำชกำรขำดหัวหน้ำส่วนรำชกำรท ำให้เกิดปัญหำในกำรบริหำรงำนเกิดควำม

ล่ำช้ำ 
ด้านระเบียบกฎหมาย ในกำรปฏิบัติงำนบำงเรื่องไม่สำมำรถท ำตำมท่ีระเบียบกฎหมำยออกเพรำะ

ข้อจ ำกัดเรื่องระยะเวลำกับขั้นตอนในกำรปฏิบัติ  ท ำให้เกิดปัญหำในกำรปฏิบัติงำน เจ้ำหน้ำท่ีขำดควำมรู้ในกำร
ประยุกต์ใช้ระเบียบ กฎหมำยในกำรปฏิบัติงำน 

บุคลากร ขำดแคลนบุคลำกรในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในสำยงำนโดยตรง บุคลำกรขำดประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน 

งบประมาณ งบประมำณไม่เพียงพอท่ีจะด ำเนินกำรในทุก ๆ โครงกำรตำมแผน งบประมำณโอนมำ
ล่ำช้ำ บำงครั้งโอนภำรกิจให้แต่ไม่ได้โอนงบประมำณมำให้ 

ระบบฐานข้อมูล กำรท่ีมีงำนท่ีจะต้องปฏิบัติมำกจนบำงครั้งไม่สำมำรถเก็บข้อมูลได้โดยตรง ท ำให้
บำงปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนยังไม่สำมำรถแก้ไขได้ 

การประสานงาน/การอ านวยการ/ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ขำดบุคลำกรท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงในกำรติดตำมกำรประสำนงำน จำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

ทรัพยากร เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ส ำนักงำนในบำงส่วนไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย 
 
 
 

/โอกำส... 
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โอกาส (Opportunity-O) 
หน่วยงานอื่น มีกำรร่วมมือและกำรประสำนงำนร่วมกันในกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรเพื่อแก้ไข

ปัญหำของประชำชนอย่ำงท่ัวถึง 
ด้านเศรษฐกิจ มีกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเพื่อสร้ำงงำนสร้ำงอำชีพในชุมชน 
ด้านสังคม ประชำชนมีกำรยึดถือในหลักประชำธิปไตย 
นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย มีนโยบำยและกฎหมำยท่ีจะแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน 

อุปสรรค (Threat-T) 
หน่วยงานอื่น ไม่บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันท ำให้เกิดปัญหำต่ำงคนต่ำงท ำงำน 
ด้านเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่ขำดควำมรู้ในกำรบริหำรงำนภำยในกลุ่ม กำรรวมกลุ่มมีลักษณะเป็นกลุ่ม

เฉพำะกิจ เพื่อขอรับผลประโยชน์ 
ด้านสังคม ประชำชนยังไม่ให้ควำมส ำคัญในกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ  
นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย นโยบำยบำงอย่ำงไม่สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงในพื้นท่ี 



เทคโนโลยี เทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นเสมอ ท ำให้ผู้ปฏิบัติงำนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น 
3.2.1 ปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- งบประมำณในกำรก่อสร้ำงถนนมีจ ำกัด ไม่เพียงพอปรับปรุงถนนครอบคลุมท้ังต ำบลวัดโบสถ์ 
- ระบบกำรให้บริกำรน้ ำประปำภูมิภำคยังไม่ครบทุกหมู่บ้ำน (มีประปำหมู่บ้ำนครบทุกหมู่บ้ำน) 
3.2.2 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
- เกษตรกรบำงส่วนไม่มีท่ีดินท ำกินเป็นของตนเอง (เช่ำ) 
- ไม่มีกำรสนับสนุนอำชีพเสริมหลังกำรเก็บเกี่ยว 
3.2.3 ปัญหาด้านสังคม 
- ขำดควำมร่วมมือของคนในชุมชน 
- กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดยังไม่หมดไปจำกชุมชน 
- กำรเล่นกำรพนัน 
3.2.4 ปัญหาทางด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
- ไม่มีสถำนท่ีออกก ำลังกำยและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
- ไม่มีแหล่งสันทนำกำรของชุมชน 
3.2.5 ปัญหาทางด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
- บุคลำกรทำงกำรศึกษำไม่เพียงพอ 
- อุปกรณ์กีฬำและนันทนำกำรไม่เพียงพอส ำหรับเด็กปฐม 
3.2.6 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ไม่มีกำรดูแลรักษำและปรับปรุงฟื้นฟูคุณภำพของดินท่ีใช้ท ำกำรเกษตร 
- ไม่มีกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและแหล่งน้ ำเท่ำท่ีควร  
- กำรบุกรุกท่ีสำธำรณะประโยชน์ 
 

……………………………………………………… 


