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สวนท่ี 2 
 

 

 

 

 

 1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 

วิสัยทัศน 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

 ๑. ความม่ันคง 

๑.๑ การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก 

ประเทศในทุกระดับท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล 

๑.๒ ความม่ันคงในทุกมิติท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง 

๑.๓ ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริยท่ี

เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 

๑.๔ ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลัก

ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมี

ความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 

๑.๕ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ี 

ม่ันคง พอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

 ๒. ความม่ังคั่ง 

๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความ

เหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน 

๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอก 

ประเทศสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการ

คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจมีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับ

โลกเกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 

๒.๓ ความสมบูรณในทุน ท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา 

ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๓. ความย่ังยืน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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๓.๑ การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยาง 

ตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ

สิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 

 ๓.๒ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคม

โลกซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีคุณภาพดีข้ึน 

คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม 

๓.๓ มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 

ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

กรอบแนวทางท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

ยุทธศาสตร กรอบแนวทางท่ีสําคัญ 

๑. ดานความม่ันคง 

 (๑) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข 

(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่นสราง

ความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอย ตลอดจนการบริหารจัดการความม่ันคง

ชายแดนและชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย

ภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความม่ันคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 

๒. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริม

เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงาน และพัฒนา SMEs สูสากล 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
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(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา

ประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

๓. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 

(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยพัฒนาเริ่ม

ตั้งแตในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต 

(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง 

(๓) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 

(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 

(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอ้ือตอการพัฒนาคน 

๔. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

(๑) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเขมแข็งของชุมชน 

(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(๑) จัดระบบอนุรักษฟนฟูและปองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

(๒) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ 

บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

๖. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรม และเปนสากล 

(๖) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 

(๗) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
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* ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand ๔.๐) 

ประเทศไทย ๔.๐ คือ การพัฒนาประเทศจากเดิมท่ีเปนประเทศผูผลิตท่ีเนนเกษตรกรรม 

มาสูการพัฒนาท่ีเนนอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนัก ใหกลายเปนประเทศผูผลิตท่ี 

- มีความคิดสรางสรรค 

- มีนวัตกรรมท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดในระดับสูง 

- มีการวิจัยและพัฒนาท่ีมีคุณภาพนาเชื่อถือ 

- มีความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 

- สามารถชวยลดความเหลื่อมล้ําในดานรายไดของประชากร 

โดยมีเปาหมาย ๕ กลุม ท่ีประเทศไทยมีองคความรู และศักยภาพท่ีจะพัฒนาตอยอดได 

ประกอบดวย 

๑. กลุมอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 

๒. กลุมสาธารณสุข และเทคโนโลยีการแพทย 

๓. กลุมหุนยนตอัจฉริยะ และระบบเครื่องกล อิเล็กทรอนิสควบคุม 

๔. กลุมอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยี และอินเทอรเน็ตเชื่อมตอ 

๕. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการ ท่ีมีมูลคาสูง 

๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เพ่ือใหเกิด 

บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการ

บริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี 

๒. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทย 

พัฒนาคนใหมีความเปนท่ีสมบูรณ มีวินัย มีความรู มีความคิดสรางสรรคมีทัศนคติท่ีดีรับผิดชอบตอสังคม 

มีจริยธรรมและคุณธรรม 

๓. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป” เปนกรอบ โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

วิสัยทัศนคือ“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

๔. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙” ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป มา

เปนกรอบในการกําหนดเปาหมาย โดยตัวชี้วัดในดานตาง ๆ มีความสอดคลองกับกรอบเปาหมายท่ียั่งยืน 

(SDGs) 

๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต

จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” 

๖. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ป ท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์

ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว” 
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เปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ 

๒. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง 

๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได 

๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมมีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา 

๕. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสรางภาพลักษณดีและเพ่ิมความ 

เชื่อม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย 

๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบไดกระจายอํานาจ 

และมีสวนรวมจากประชาชน 

 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แนวทางการพัฒนา 

๑.๑ ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค 

๑.๒ พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา 

๑.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

๑.๔ ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 

๑.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ และปรับระบบการเงินการคลัง

ดานสุขภาพ 

๑.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

๑.๗ ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต่ําสุดใหสามารถเขาถึง

บริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 

๒.๒ กระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให

ครอบคลุมและท่ัวถึง 

๒.๓ เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงิน

ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิในการจัดการ

ทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 

๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 
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- การพัฒนาดานการคลัง 

- การพัฒนาดานการเงิน 

๓.๒ การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 

- การพัฒนาภาคการเกษตร 

- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

- การพัฒนาภาคบริการและการทองเท่ียว 

- การพัฒนาภาคการคาและการลงทุน 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 

๔.๑ การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน

และเปนธรรม 

๔.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือใหเกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน 

๔.๓ แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 

๔.๔ สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๔.๕ สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔.๖ บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 

๔.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

๔.๘ การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและธํารงไวซ่ึงสถาบันหลักของ

ชาติ 

๕.๒ การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือภัย

คุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 

๕.๓ การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับมิตร 

ประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ 

๕.๔ การรักษาความม่ันคง และผลประโยชนของชาติทางทะเล เพ่ือคงไวซ่ึงอํานาจอธิปไตยและ

สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 

๕.๕ การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงาน

ท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย 
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แนวทางการพัฒนา 

๖.๑ ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความ

โปรงใสทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 

๖.๒ ปรับปรุงกระบวกการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง

ภาครัฐ 

๖.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 

๖.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๖.๕ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๖.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับ

ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี ๗ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

แนวทางการพัฒนา 

๗.๑ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานขนสง 

- พัฒนาระบบขนสงทางราง 

- พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง 

- พัฒนาโครงขายทางถนน 

- พัฒนาระบบขนสงทางอากาศ 

- พัฒนาระบบขนสงทางน้ํา 

๗.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง 

๗.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส 

๗.๔ การพัฒนาดานพลังงาน 

๗.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

๗.๖ การพัฒนาระบบน้ําประปา 

ยุทธศาสตรท่ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนา 

๘.๑ เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิง

สังคม 

๘.๒ พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี 

๘.๓ พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 

- ดานบุคลากรวิจัย 

- ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- ดานการบริหารจัดการ 
ยุทธศาสตรท่ี ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
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๙.๑ การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางท่ัวถึง 

- ภาคเหนือ : พัฒนาใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรค มูลคาสูง 

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการพ่ึงตนเอง 

- ภาคกลาง : พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนํา 

- ภาคใต : พัฒนาเปนฐานการสรางรายไดท่ีหลากหลาย 

๙.๒ การพัฒนาเมือง 

๙.๒.๑ แนวทางการพัฒนาหลัก 

๑) พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู เพ่ือการใชงาน 

ของคนทุกกลุมในสังคมอยางเทาเทียม เอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล 

๒) สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของ 

สวนกลาง สวนทองถ่ิน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 

๓) พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง 

๔) รักษาอัตลักษณของเมืองและสรางคุณคาของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายไดให 

คนในทองถ่ิน 

๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 

๙.๒.๑ แนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ 

๑) สงเสริมกรุงเทพฯ ใหเปนเมืองศูนยกลางการติดตอธุรกิจระหวางประเทศ รวมท้ัง 

เปนศูนยกลางการศึกษา การบริการดานการแพทยและสุขภาพระดับนานาชาติ ท่ีพรอมดวยสิ่ง

อํานวยความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง 

๒) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ใหเปน

เมืองศูนยกลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย ศูนยกลางการขนสงและโลจิสติกสศูนยบริการดาน

สุขภาพและการศึกษาและเมืองท่ีอยูอาศัย 

๓) พัฒนาเมืองเชียงใหมและเมืองพิษณุโลกใหเปนศูนยกลางการคา การบริการธุรกิจสุขภาพ 

การศึกษา และธุรกิจดานดิจิทัล 

๔) พัฒนาเมืองขอนแกนและเมืองนครราชสีมา ใหเปนเมืองศูนยกลางการคา การลงทุน การ

บริการสุขภาพและศูนยกลางการศึกษา 

๕) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญใหเปนเมืองนาอยูและเอ้ือตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม 

๖) พัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนสงระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีสําคัญ 

๙.๓ การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

๑) เรงรัดการแกปญหามลพิษและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักใหเกิดผลใน 

ทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

๒) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

และสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 
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๓) สงเสริมใหภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวม 

๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

๕) บริหารจัดการดานสาธารณสุข แรงงาน และความม่ันคง 

ยุทธศาสตรท่ี ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

๑๐.๑ ขยายความรวมมือทางการคา และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม 

สําหรับสินคาและบริการของไทย 

๑๐.๒ พัฒนาความเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความ

รวมมือ 

อนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน 

เพ่ืออํานวย 

ความสะดวกและลดตนทุนดานโลจิสติกส 

๑๐.๓ พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ีโดด

เดนในภูมิภาค 

๑๐.๔ สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) ของผูประกอบการไทย 

๑๐.๕ เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทาง

ยุทธศาสตรท้ังในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 

๑๐.๖ สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา

ประเทศ 

๑๐.๗ เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศ โดยมีบทบาทท่ีสรางสรรค 

๑๐.๘ สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคง 

๑๐.๙ บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ 

๑๐.๑๐ สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสําคัญ 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมภาคกลางปริมณฑล              

 (จ.นครปฐม  จ.นนทบุรี  จ.ปทุมธานี จ.สุมทรปราการ)  

วิสัยทัศนกลุมจังหวัด 

               เปนศูนยกลางการคาการลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย การผลิตอุตสาหกรรม

ระดับประเทศ ศูนยกลางโลจิสติกส ศูนยบริการดานสุขภาพ (Medical Hub) แหลงผลิตอาหารปลอดภัย  

การศึกษาระดับมาตรฐานสากลทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม สูการเปนเมืองนาอยู 

พันธกิจ 
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๑. ปรับโครงสรางการดําเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณและวิสาหกิจ

ขนาดยอมใหมีความสามารถในการแขงขัน กาวทันเทคโนโลยีรูทันบริบทโลก รอดพนกับดักรายไดปาน

กลางสูการมีรายไดท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน 

๒. สรางและประสานความรวมมือในการพัฒนาเครือขายระหวางภาคเอกชน ชุมชนประชาสังคม 

และภาครัฐ รวมถึงเครือขายภายใน ในการพัฒนาสงเสริมระบบดําเนินงานทางเศรษฐกิจและความม่ันคง

ในกลุมจังหวัด 

๓. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการดาน Logistic ระบบ

การคาออนไลน(E-Commerce) เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การ

บริการและการทองเท่ียว 

๔. สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองท่ีเปนมิตรกับชุมชน และ

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

๕. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตปริมณฑล เพ่ือไปสูการเปนเมืองท่ีนาอยู 

๖. พัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม 

เปาประสงครวม 

เศรษฐกิจม่ันคง ประชาชนม่ังค่ัง และความสุขท่ียั่งยืน (ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน) 

เศรษฐกิจม่ันคง ประเมินอัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัด รอยละ ๓.๕ 

ประชาชนม่ังค่ัง ประเมินจากมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัว เพ่ิมข้ึนรอยละ ๕ 

ความสุขท่ียั่งยืน ประเมินจากคาดัชนีความกาวหนาของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุมจังหวัดตองไมนอยกวา 

คาเฉลี่ยของป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (หรือไมนอยกวา ๐.๖๒๒๙) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค และกลยุทธ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

๔ ประเด็นยุทธศาสตร ๘ เปาประสงค ๑๔ กลยุทธ 

๑. พัฒนานวัตกรรมดานการ

ผลิต และยกระดับ

อุตสาหกรรมเกษตร

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

ท่ีไดมาตรฐาน รองรับการ

เติบโตระดับโลกของ

กรุงเทพมหานคร 

๑. พัฒนาอุตสาหกรรมใหได 

มาตรฐาน เพ่ือรองรับการ 

เติบโตระดับโลก 

๒. ยกระดับอุตสาหกรรม 

เกษตรอุตสาหกรรมและ 

พาณิชยกรรมใหไดมาตรฐาน 

๑. สงเสริมใหสถานประกอบการเขาสู

ระบบธรรมาภิบาลทางธุรกิจ และการมี

สวนรวมของชุมชน 

๒. พัฒนายกระดับทักษะฝมือแรงงาน 

และเสริมสรางความรูความสามารถแก

แรงงานในภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 

และอุตสาหกรรม 

๓. พัฒนาผลิตผลทางการเกษตร สินคา 

และบริการใหไดคุณภาพและมาตรฐาน 
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๒. พัฒนาโครงสราง 

พ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส 

เมือง ชุมชนอยางเปนระบบ 

พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

และยั่งยืน 

๓. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

และขนสงสาธารณะเพ่ือ

รองรับ 

การเติบโตของเมืองและบริการ 

ประชาชนอยางท่ัวถึง 

๔. พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา 

ทรัพยากรธรรมชิตและ 

สิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ 

ยั่งยืน 

๔. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานรองรับ

การขยายตัวของเมือง/ชุมชนและเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบโครงขายการ 

คมนาคมขนสง และระบบโลจิสติกส 

๕. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการน้ําและระบบปองกันน้ําทวมเขต

เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

๖. อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอมใหสมดุลและยั่งยืน 

๓. การพัฒนาเมืองและ 

ยกระดับคุณภาพชีวิต 

และความปลอดภัยของ 

ประชาชน สงเสริมการ 

บริการทางการแพทยและ 

การศึกษา สูการเปน 

สังคมเมืองนาอยู 

๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ข้ึน โดยการสรางกระบวนการ

มีสวนรวม เพ่ือใหเกิดความ

เสมอภาคและความเทาเทียม

กันในสังคม 

๖. เสริมสรางอาชีพสรางรายได

ใหประชาชนผูสูงอายุ

ผูดอยโอกาส และคนพิการ 

๗. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ

ใหบริการทางการแพทยและสาธารณสุข 

๘. พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

การศึกษาสูนานาชาติ 

๙. พัฒนาและสงเสริมอาชีพ เพ่ือยกระดับ

รายไดและสรางโอกาสการมีงานทําแก

ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ 

๔. พัฒนาการทองเท่ียว 

เชิงอนุรักษและ 

วัฒนธรรมอยางครบวงจร 

๗. แหลงทองเท่ียวไดรับการ 

พัฒนาใหมีความสอดคลองกับ 

สภาพแวดลอมและมีความ 

ปลอดภัยตอนักทองเท่ียว 

ตามมาตรฐานสากล 

๘. เพ่ิมรายไดและจํานวน 

นักทองเท่ียว 

๑๐.พัฒนาแหลงทองเท่ียวในกลุมจังหวัด 

๑๑.พัฒนาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมการ

ทองเท่ียวและธุรกิจท่ี 

เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

๑๒.การประชาสัมพันธและตลาดการ

ทองเท่ียวกลุมจังหวัด 

๑๓.พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวใน

อุตสาหกรรมทองเท่ียว และเครือขายทาง

ธุรกิจของผูประกอบการใหมีความ

เขมแข็ง 

๑๔.สงเสริมการจัดกิจกรรมการทองเท่ียว

กลุมจังหวัด 

 

แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
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คําขวัญจังหวัด 

จังหวัดนครปฐม คําขวัญของจังหวัดนครปฐม “สมโอหวาน ขาวสารขาว ลูกสาวงาม ขามหลามหวานมัน 

สนามจันทรงามลน พุทธมณฑลคูธานี พระปฐมเจดียเสียดฟา” 

 

วิสัยทัศน 

“เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา วัฒนธรรม  

ศูนยกลางการศึกษา และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี" 

แผนงาน ประเด็นการพัฒนา เปาหมายการพัฒนา และตัวช้ีวัด  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

๓ แผนงาน  ๓ ประเด็นการพัฒนา ๓ เปาหมายการพัฒนา ๓ ตัวชี วัดการพัฒนา 

๑. เมืองอัจฉริยะและ 

เมืองหลวงแหงอาหาร 

ปลอดภัย/สุขภาพ 

๑. พัฒนานครปฐมใหเปนเมือง

อัจฉริยะ (Smart City) โดย

เนนดานการขนสง 

(Transport),เมืองหลวงแหง

อาหารและการทองเท่ียว 

(Food Metropolis) 

(Healthy City) รองรับสังคม

ผูสูงอายุ (Aging) และบริบท

โลก 

(Global Content) 

๑. ยกระดับรายไดของ 

ประชาชนในจังหวัด ใหมี 

ความม่ันคง ม่ังค่ัง และ

ยั่งยืน 

๑. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 

ของจังหวัดตอหัว (Per 

Capita GPP) ป ๒๕๖๔ 

เทากับ ๓๒๓,๘๒๔ บาท 

๒. อําเภอม่ันคง ม่ังค่ัง 

และยั่งยืน 

๒. สรางความแข็งแกรงระดับ 

พ้ืนท่ีใหสามารถรองรับการ 

ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ 

กระจายความเจริญ สราง 

ความสุขใหกับประชาชนใน 

ทุกระดับ 

๒. การพัฒนาระดับพ้ืนท่ี

เพ่ือ 

กระจายความเจริญและ 

รองรับการขยายตัว และ 

สนับสนุนการขยาย 

ความเจริญของเมืองหลวง 

๒. ดัชนีความกาวหนาของคน 

(Human Achievement 

Index - HAI) จังหวัด 

นครปฐม (ดานการคมนาคม 

และการสื่อสาร) มีคาสูงกวา 

คาเฉลี่ยภาคกลาง 

๓. ศูนยกลางเมือง

ศาสตรพระราชา สู

ภูมิคุมกันกาวทันการ

เปลี่ยนแปลง 

๓. เพ่ิมรายได ลดรายจาย 

ลดปญหาครัวเรือนและ 

สิ่งแวดลอม สรางความเสมอ

ภาคและความเทาเทียม โดยนํา 

ศาสตรพระราชามาเปน

แนวทางหลัก 

๓. ศาสตรพระราชาเพื่อ 

สรางภูมิคุมกันทางสังคม 

ชุมชน ครอบครัว บุคคล 

ใหกาวทันกับการ 

เปลี่ยนแปลง มีจิตอาสา 

เทิดทูนสถาบัน 

๓. ดัชนีความกาวหนาของคน 

(Human Achievement 

Index - HAI) จังหวัด 

นครปฐม อยูใน ๑๐ ลําดบั 

แรกของประเทศ 
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1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดนครปฐม 

๑.ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๑.๑ พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษา และสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม 

 ทางการศึกษา เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตสูประเทศไทย ๔.๐ และการเปนเมืองอัจฉริยะ 

๑.๒ สงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ งานราชพิธี และงานรัฐพิธี 

๑.๓ สงเสริม สนับสนุน แหลงการเรียนรูตาง ๆ และศาสตรพระราชา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

๑.๔ สงเสริม สนับสนุนการเผยแพร และการปฏิบัติดานคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม 

 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

๑.๕ อนุรักษศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑทองถ่ิน และศาสนสถาน 

๒. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

๒.๑ พัฒนา สงเสริม และฝกอบรมอาชีพใหประชาชน 

๒.๒ สงเสริม และสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ สูการเปน 

 เมืองแหงอาหาร ผลิตภัณฑชุมชน และอุตสาหกรรม SME 

๒.๓ สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒.๔ สงเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 

๒.๕ สงเสริม สนับสนุนการกระจายสินคา พัฒนาเสนทางการขนสงผลิตผลทางการเกษตร 

 เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม 

๓. ยุทธศาสตรดานสังคม 

๓.๑ สงเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 

๓.๒ สงเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 

๓.๓ ปองกัน ตอตาน และแกไขปญหายาเสพติด 

๓.๔ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 

๓.๕ การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยในบานเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

๓.๖ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย 

๓.๗ เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 

๓.๘ การเสริมสรางความสมานฉันทในสังคม และความสามัคคี 

๔. ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว 

๔.๑ พัฒนา สงเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

 การจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ 
๔.๒ บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําตาง ๆ และการปองกันน้ําทวม และน้ําเสีย 
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๔.๓ การดูแลรักษา และพัฒนาท่ีสาธารณะ 

๔.๔ พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

๔.๕ พัฒนา สงเสริม พ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานการทองเท่ียวใหเปนแหลงทองเท่ียวใหม 

๔.๖ การเตรียมความพรอมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

๕. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี 

๕.๑ พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 (Good Governance) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน และสงเสริมการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

๕.๒ สงเสริมธรรมาภิบาล การปองกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในการ 

 ปฏิบัติราชการ 

๕.๓ สงเสริมสวัสดิการแกผูบริหาร และผูชวยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. ขาราชการ 

 ลูกจาง พนักงานจาง 

๕.๔ ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร 

๕.๕ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือเครื่องใช 

และอาคารสถานท่ี 

๕.๖ สงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจการทองถ่ิน 

๕.๗ สนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ กระบวนการ-ยุติธรรม 

และการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี 

๖. ยุทธศาสตรดานการบริการสาธารณะ 

๖.๑ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา เสนทางจักรยาน ทอระบายน้ํา 

ทาเทียบเรือระบบการจัดการขยะ ระบบบําบัดน้ําเสียและซอมแซมปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคท่ีไดรับ

ความเสียหาย 

๖.๒ พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนสง 

๖.๓ พัฒนาระบบไฟฟา ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเปนเมืองอัจฉริยะ 

๖.๔ สงเสริม สนับสนุน การจัดทําผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และปองกันการบุกรุกท่ี

สาธารณประโยชน 

๖.๕ พัฒนาแหลงน้ําคูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือการอุปโภค- บริโภคการเกษตรและอ่ืน ๆ 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการทองเท่ียว 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
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๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริการสาธารณะ 

เปาประสงคหลัก ดังนี้ 

๑. การพัฒนาดานการศึกษามีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรูเพ่ือ

ประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

๒. การทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

  ๓. การสงเสริม สนับสนุน จัดสรางแหลงการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

๔. เศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน

รวมท้ังการสงเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการบริโภค 

๕. การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนสงมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความ

ตองการของประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน 

๖. การจัดการดานสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม / การสังคมสงเคราะหมี

ประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๗. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุมครองทางสังคม การคุมครองพิทักษสิทธิสวัสดิการชุมชน

ชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรี เด็ก และกลุมชาติพันธุ 

๘. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษาใหเกิดความสมดุลอยางมีคุณภาพ 

ประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู ใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๙. แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ/เชิงสุขภาพ มีศักยภาพ และ 

สรางรายไดใหแกทองถ่ิน 

๑๐. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของทองถ่ินมีประสิทธิภาพ สงเสริมกระบวนการ 

มีสวนรวม และความรวมมือของทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถ่ิน 

 2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน 

“เศรษฐกิจกาวหนา   การศึกษากาวไกล   บริหารงานโปรงใส ใสใจสิ่งแวดลอม   และสงเสริม

สุขภาพของชุมชนตําบลคลองใหม” 

2.2 ยุทธศาสตร 
2.2.1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2.2.2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
2.2.3 การพัฒนาดานสังคม 
2.2.4 การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
2.2.5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
2.2.6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 

2.3 เปาประสงค 
2.3.1. ประชาชนมีสาธารณูปโภคอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2.3.2. .สินคาเกษตรปลอดภัย 
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2.3.3 .ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

2.3.4.เพ่ิมคุณภาพชีวิตท่ีดีแกผูดอยโอกาส สรางความเขมแข็งของชุมชน 
2.3.5.เพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
2.3.6.เยาวชนมีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.3.7.ประชาชนรักษาอัตลักษณของชุมชน และสืบสานขนบธรรมเนียมทองถ่ิน 
2.3.8.สิ่งแวดลอมไดรับการดูแลรักษา ใหเกิดความสมดุลธรรมชาติ 
2.3.9.การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
2.3.10.ชุมชนเขมแข็ง มีศักยภาพเพ่ิมความม่ันคงการการบริหาร 

2.4 ตัวชี้วัด 
2.4.1. รอยละของประชาชนไดรับสาธารณูปโภคอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2.4.2. รอยละของสินคาเกษตรปลอดภัย 
2.4.3 .รอยละของประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการจําหนายสินคาชุมชน 
2.4.4.รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนดานคุณภาพชีวิตท่ีดีแกผูดอยโอกาส  
2.4.5.รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
2.4.6.รอยละของเยาวชนมีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.4.7.รอยละของประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึนในการรวมงานสืบสานขนบธรรมเนียมทองถ่ิน 
2.4.8.รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 

2.4.9.รอยละของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
2.4.10.รอยละของท่ีชุมชนเขมแข็ง สามารถเพ่ิมความม่ันคงการการบริหาร 

2.5 คาเปาหมาย 
2.5.1.รอยละของประชาชนไดรับสาธารณูปโภคอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เพ่ิมข้ึนปละ  2  
โครงการ 
2.5.2.รอยละของสินคาเกษตรปลอดสารพิษ  
2.5.3 .รอยละของประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการจําหนายสินคาชุมชนทุกป 
2.5.4.รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนดานคุณภาพชีวิตท่ีดีแกผูดอยโอกาส  
2.5.5.รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
2.5.6.รอยละของเยาวชนมีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.5.7.รอยละของประชาชนท่ีเพ่ิมข้ึนในการรวมงานสืบสานขนบธรรมเนียมทองถ่ิน 
2.5.8.รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนในการรักษาสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 
2.5.9.รอยละของการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
2.5.10.รอยละของท่ีชุมชนเขมแข็ง สามารถเพ่ิมความม่ันคงการการบริหาร 

2.6 กลยุทธ 
 2.6.1.กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน  คู  คลอง  เข่ือน สะพาน ทางเทาและทอระบายน้ํา 

2.6.2.พัฒนาระบบไฟฟา  ประปาและระบบจราจร      
2.6.3.สงเสริมอาชีพ  และฝกอาชีพใหกับประชาชน 
2.6.4.สงเสริมสนับสนุนการผลิต  ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือบริโภค 
2.6.5.สงเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 

2.6.6.สงเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข 



27 
 

2.6.7.ปองกัน แกไข และตอตานยาเสพติด 
2.6.8.สงเสริม งานสวัสดิการสังคม  การสังคมสงเคราะห 
2.6.9.รักษาความสงบเรียบรอย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและบรรเทาสาธารณภัย 
2.6.10.พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษา 
2.6.11.สนับสนุน  อนุรักษ  เผยแพรศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
2.6.12.สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.6.13.สงเสริมสนับสนุน เฝาระวัง และปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.6.14.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 
2.6.15.ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร  เครื่องมือ เครื่องใช และอาคารสถานท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
  2.7.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2.7.2 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
2.7.3 อนุรักษฟนฟู  สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และทํานุบํารุงศาสนา 
2.7.4 การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของชีวิต 
2.7.5 เพ่ิมรายได  ลดรายจายและขยายโอกาสสูชุมชน 
2.7.6 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและคุณภาพผลผลิต 
2.7.7 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ีและไดมาตรฐาน 
2.7.8 อนุรักษ  ฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2.7.9 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.7.10 สรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและชุมชน 
2.7.11 พัฒนาระบบการบริหารและบริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  

แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม  

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  

แผนพัฒนาทองถ่ิน ๕ ป 
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ใชการวิเคราะห SWOT Analysis Demand (Demand  Analysis) /Global Demand และ Trend ปจจัย
และสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา  อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพ
ดานเศรษฐกิจ,ดานสังคม,ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
ผลการวเิคราะห์ศักยภาพ(SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหม่ 

ปจจัยภายใน                                                                   

จุดแข็ง (Strength : S) จุดออน (Weakness : W) 

1. มีพ้ืนท่ีท่ีเปนชุมชนเมืองใกลกรุงเทพฯ มีเสนทางสาย

หลักผานลงภาคใต 

2. มีพ้ืนท่ีราบลุมอุดมสมบูรณ มีแมน้ํา ลําคลองไหลผาน 

3. มีถนนเพชรเกษมผานกลางในพ้ืนท่ี การคมนาคม

สะดวก และการขนสงสินคาไดรวดเร็ว  

4. ประชาชนมีการตื่นตัวตอขอมูลขาวสารใหมๆ มีความ

สนใจการเมือง การปกครอง 

5. เปนองคกรท่ีมีเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการ

ปฏิบัติงานคอนขางทันสมัย 

6. ผูนําชุมชนใหความรวมมือ และมีสวนรวมดาน

บริหารจัดการชุมชน 

 

1. เปนพ้ืนท่ีท่ีประชากรอยูอาศัยอยางหนาแนน ยากแกการ

บริหารจัดการ เพราะประชากรแฝงอยูจํานวนมาก 

2. งบประมาณในการพัฒนาทองถ่ินมีจํากัด 

3. ระเบียบ กฎหมาย ยังไมครอบคลุม ไมเอ้ือตอการ

ปฏิบัติงาน 

4. บุคลากรในองคกรยังไมไดรับการฝกอบรมอยางท่ัวถึง 

เพ่ือนําองคความรูมาพัฒนาทองถ่ิน 

5. องคกรขาดการประชาสัมพันธ และทําความเขาใจกับ

ประชาชนไมท่ัวถึง 

6. ประชาชนใหความสนใจในการมีสวนรวมนอย 

7. มีพ้ืนท่ีตั้งหนวยงานท่ีคับแคบ โอกาสท่ีจะขยายเปน

เทศบาลตําบล ตองหาพ้ืนท่ีรองรับการขยายองคกรแหงใหม 

ผลการวเิคราะห์ศักยภาพ(SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหม่ 

ปจจัยภายนอก                                                                   

โอกาส (Opportunity : 0) อุปสรรค (Threat : T) 

1. มีเสนทางการคมนาคมในการเดินทางและการ

ขนสงสินคาสะดวก และรวดเร็ว 

2. ถนนเพชรเกษมเปนถนนสายหลักท่ีผานกลาง

พ้ืนท่ี อยูใกลกรุงเทพฯ และเปนเสนทางลงสูภาคใต 

และภาคตะวันตกอีกหลายจังหวัด 

3. ประชาชนมีความรู และตื่นตัวตอขอมูลขาวสาร

ใหมๆ ใหความรวมมือในการเลือกตั้ง 

4.  มีการรวมมือจากองคกรภาครัฐและเอกชนตางๆ 

ในการสงเสริมและสนับสนุนชุมชน 

 

1. เทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีจะนํามาใชประโยชนมีราคาสูง 

2. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการใหบริการ

ประชาชนยังไมเปนไปตามจุดมุงหมาย 

3. นโยบายของรัฐไมตอเนื่อง สงผลกระทบตอการ

บริหารงานในพ้ืนท่ี 

4. เปนพ้ืนท่ีราบลุม มีแมน้ําไหลผาน ฤดูฝนน้ําทวมขังใน

พ้ืนท่ี 

5. สินคา OTOP ในชุมชนมีชองทางจําหนายนอย 

6. ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารไมถ่ัวถึงในบางครั้ง 

7. งบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารทองถ่ิน 
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  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  
             โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคลองใหม  (พ.ศ.2561-2565) 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานความมั่นคง ดานการสรางความสามารถใน

การแขงขัน 

การพัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน 

ดานการสรางโอกาสความเสมอ

ภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 

ดานการสรางการเติบ 

โตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกบั

ส่ิงแวดลอม 

ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

เสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย 

สรางความเปนธรรมลด

ความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
สรางความเขมแข็ง

ทางเศรษฐกิจ 

การเติบโตท่ี

เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 

ความ

ม่ันคง 

เพ่ิมประสิทธิภาพ

และธรรมาภิบาล

ภาครัฐ 

พัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐานและ

ระบบโลจิ

สติกส 

วิทยาศาสตร

เทคโนโลยี

วิจัยและ

นวัตกรรม 

พัฒนาภาค

เมืองและพ้ืนท่ี

การตางประเทศ

ประเทศเพ่ือนบาน

และภูมิภาค 

การเสริมสรางความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิต

และสงออกสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมท่ีได

มาตรฐาน 

การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษอยางสรางสรรค 

สงเสริมการคาผานแดนและพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

การสรางความเขมแข็งใหแกภาคการเกษตรอยาง

ยั่งยืน 

พัฒนาการจัดการหวงโซคุณคาสินคาเกษตร อาหาร

ปลอดภัยและสงเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ยกระดับการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมให

มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการทองเท่ียว 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมเขมแข็ง การศึกษามี

คุณภาพและมีการจัดการส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

พัฒนาการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

พัฒนาดานเศรษฐกิจ พัฒนาดานสังคม พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอม และการทองเท่ียว 

พัฒนาดานการบริหาร

จัดการท่ีดี 

พัฒนาดานบริการ

สาธารณะ 
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การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การพัฒนาดานสังคม 
การพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม 

การพัฒนาดานการบริหาร

จัดการท่ีด ี

1.การกอสรางส่ิง

สาธารณูปโภคตาง ๆ 

2.ปลูกจิตสํานึกในการ

รักษาสมบัติสาธารณะ

ชุมชน 

1.มีการจัดการฝกอบรมแก

ประชาชน 

1.จัดฝกอบรมสงเสริมอาชีพเพ่ิม

คุณภาพชีวิตผูดอยโอกาส 

2 จัดการรักษาความปลอดภัยในชุมชน 

1.สงเสริมการศึกษา

แกนักเรียนในพ้ืนท่ี 

2. สงเสริมการสืบสาน

ประเพณีศาสนาและ

วัฒนธรรมของทองถ่ิน 

1.สรางจิตสํานึกอนุรักษ

ธรรมชาติในชุมชน 

2.สงเสริมใหเยาวชนรูจักคุณคา

่   

1.ฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ี

ของรัฐ 

2. สรางจิตสํานึกรักองคกร 

3.การบริหารงานอยางโปรงใสยดึ

หลักธรรมาภิบาล 

ประชาชนมี

สาธารณูปโภค

อยางทั่วถึงและ

มี คุณภาพชีวิตที่

 

1.สินคาเกษตร

ปลอดภัย 

2.ประชาชนมี

รายได เพิ่มขึ้น  

1.เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก

ผูดอยโอกาส สรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

2.เพิ่มความปลอดภัยในชวีิต

และทรัพยสินของประชาชน 

1.เยาวชนมีการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน 

2.ประชาชนรักษาอัตลักษณของ

ชุมชน และสืบสานขนบธรรมเนียม

ทองถิ่น 

 

ส่ิงแวดลอมไดรับการ

ดูแลรักษา ใหเกิดความ

สมดุลธรรมชาติ 

 

1.การมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนา

ทองถิ่น 

2.ชุมชนเขมแข็ง มี

ศักยภาพเพิ่มความมั่นคง

การการบริหาร 

แผนงาน

เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน

อุตสาหกรรม

และการโยธา 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน

สรางความ

เขมแข็ง

ของชมุชน 

แผนงาน

สาธารณ

สุข 

แผนงาน

รักษา

ความ

สงบ

ภายใน 

แผนงาน 

การศึกษา 

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ 

แผนงาน

การเกษตร แผนงาน

บริหารงาน

ท่ัวไป 

แผนงานงบ

กลาง 

แผนงานการ

พาณิชย ์

พัฒนาการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

พัฒนาดานเศรษฐกิจ พัฒนาดานสังคม พัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่ิงแวดลอม และการทองเท่ียว 

พัฒนาดานการบริหาร

จัดการท่ีดี 

พัฒนาดานบริการ

สาธารณะ 
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 แผนผังยุทธศาสตร  ( Strategic map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

คาเปาหมาย 

เศรษฐกิจกาวหนา   การศึกษากาวไกล   บริหารงานโปรงใส ใสใจสิ่งแวดลอม   และสงเสริมสุขภาพของชุมชนตําบลคลองใหม 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 

ดานการศึกษา

ศาสนา 

ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดานบริหารจัดการท่ีดี  

ประชาชนมี

สาธารณูปโภค

อยางท่ัวถึงและ

มีคุณภาพชีวิตท่ี

ดี 

1.สินคาเกษตร

ปลอดภัย 

2.ประชาชนมี

รายไดเ พ่ิมข้ึน 

1.เพ่ิมคุณภาพชีวิต

ท่ีดีแกผูดอยโอกาส 

สรางความเขมแข็ง

ของชุมชน 

2.เ พ่ิมความ

ปลอดภัยในชีวิต

1.เยาวชนมีการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน  

2.ประชาชนรักษาอัต

ลักษณของชุมชน 

และสืบสาน

สิ่งแวดลอมไดรับ

การดูแลรักษา ให

เกิดความสมดุล

ธรรมชาติ 

1.การมีสวนรวม

ของประชาชนใน

การพัฒนาทองถ่ิน 

2.ชุมชนเขมแข็ง มี

ศักยภาพเพ่ิมความ

มั่นคงการบริหาร 
รอยละของ

ประชาชนไดรับ

สาธารณูปโภค

อยางท่ัวถึงและ

มีคุณภาพชีวิต

่  

1.รอยละ

ของสินคา

เกษตรปลอด

สารพิษ 

2. รอยละ

ประชาชนมี

รายได

1.รอยละท่ี

เพ่ิมข้ึนดาน

คุณภาพชีวิตท่ี

ดีแก

ผูดอยโอกาส 

2.รอยละท่ี

เพ่ิมข้ึนดาน

1.รอยละของ

เยาวชนมี

การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

2.รอยละของ

ประชาชนท่ี

เพ่ิมข้ึนในการ

รวมงานสืบสาน

ขนบธรรมเนียม

รอยละท่ี

เพ่ิมข้ึนใน

การรักษา

สิ่งแวดลอ

ม 

1.รอยละของการ

มีสวนรวมของ

ประชาชนในการ

พัฒนาทองถ่ิน 

2.รอยละของ

ชุมชนเขมแข็ง

สามารถเพ่ิมความ

มั่นคงในการ
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กลยุทธ 

แผนงาน 

1.ก่อสรา้งปรบัปรุง 

บาํรุงรกัษาถนน ค ู

คลอง เขื่อน 

สะพาน ทางเทา้ 

และทอ่ระบายนํา้ 

2.พฒันาระบบ

ไฟฟา้ ประปาและ

ระบบจราจร 

 

1.สง่เสรมิอาชีพ 

และฝึกอาชีพ

ใหก้บัประชาชน 

 

1.สง่เสรมิสนบัสนนุกีฬา

และนนัทนาการ 

2.สง่เสรมิสนบัสนนุ

กิจการสาธารณสขุ 

3.ปอ้งกนั แกไ้ขและ

ตอ่ตา้นยาเสพติด 

4.สง่เสรมิงานสวสัดกิาร

สงัคมการสงัคม

สงเคราะห ์

5.รกัษาความสงบ

เรยีบรอ้ย ความ

ปลอดภยัในชีวิตและ

1.พฒันา

ระบบ

การศกึษา

และสง่เสรมิ

ระบบ

การศกึษา 

2.สนบัสนนุ 

อนรุกัษ์

เผยแพร่

ศิลปวฒันธรร

มจารตี

ประเพณีและ

1.สรา้งจิตสาํนกึและ

ความตระหนกัในการ

จดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

2.สง่เสรมิสนบัสนนุ 

เฝา้ระวงั และปอ้งกนั

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

 

1.สง่เสรมิการมีสว่นรว่ม

ของประชาชนในการ

พฒันาทอ้งถ่ิน 

2.ปรบัปรุง พฒันา 

บคุลากร เครือ่งมือ 

เครือ่งใช ้และอาคาร

สถานท่ีเพ่ิม

ประสทิธิภาพการ

ปฏิบตัิงาน 

 

แผนงาน

เคหะ

และ

ชุมชน  

แผนงาน

อุตสาหกรร

มและการ

โยธา 

แผนงาน

สังคม

สงเคราะห 

แผนงาน

สราง

ความ

เขมแข็ง

 

แผนงาน

สาธาร

ณสุข  

แผนงาน

รักษา

ความ

สงบ

ภายใน 

แผนงาน  

การศึกษา 

แผนงาน

การ

พาณิชย  

แผนงานการ

ศาสนา

วัฒนธรรม

และ

นันทนาการ  

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

บริหารงาน

ทั่วไป  

แผนงาน

งบกลาง 
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