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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
ในการกระจายอานาจการบริห ารของรัฐไปสู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากาลังของราชการส่วนกลางและราชการ
ส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกาหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ใน
อนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตรากาลังมาก
ขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามกันไปด้วย
จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทุก
แห่งจะต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตรากาลังจาก
หน่วยงานส่ว นกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งกาหนดจุดหมายหรือ
ทิศทางในการพัฒนาของตนให้ ชัดเจน มีการกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ส อดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการ
แสดงให้เห็ นถึงความพร้ อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่ จะสามารถบริหารงานในความ
รับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อนาไปสู่การกาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การ
กาหนดภารกิจ และแนวทางการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การ
กาหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะทา
ให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย
หลักการสาคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การกาหนด
จุดมุ่งหมายการพัฒนาและการกาหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนาไปสู่ การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
ทั้งนี้เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ไปเรื่อยๆ เมื่อมีปัญหาอย่างซ้าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจทาให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกิน
ศักยภาพและแก้ไขได้ ดังนั้น การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กาหนด
จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ
ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดแล้ว ยังเป็น
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย
1.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑-25๘๐)
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
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1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข
๑.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๑.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
1.
๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ
๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
๔.๓ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ในการพั ฒ นา การพึ่ ง ตนเองและการจั ด
การตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล
๕.๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
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1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 256๑-2564)
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๑.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑
๑.๓ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
๑.๔ เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
๒.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุด
๒.๒ เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
๒.๓ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูาหมายการเพิ่ม
รายได้ตอ่ หัว
- เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่
- เพื่ อ สนั บ สนุ น การกระจายการขยายตั ว ของกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ และการแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงินการคลัง
และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
3.2 สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ เศรษฐกิ จ รายสาขาเพื่ อ ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการ
แข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตของ
สินค้าและบริการ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สาคัญ พัฒนาระบบ ก า ร
บริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ ภูมิอากาศ
เพื่อให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง
- เพื่ อ เร่ ง ผลั ก ดั น ให้ สิ น ค้ า เกษตรและอาหารของไทยมี ค วามโดดเด่ น ในด้ า นคุ ณ ภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก
- เพื่อ เพิ่ ม ศัก ยภาพของอุต สาหกรรมส าคั ญ เดิ ม ให้ ส ามารถต่ อ ยอดสู่ อุ ตสาหกรรมแห่ ง
อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่
บนฐานของความเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของฐานบริ ก ารเดิ ม และขยายฐานบริ ก ารใหม่ ใ นการปรั บ ตั ว สู่
เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืน
- เพื่ อ พั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น และอ านวยความสะดวกทางการค้ า และการลงทุ น ให้
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคม
ผู้ประกอบการ
- เพื่ อ พั ฒ นาระบบการเงิ น ของประเทศให้ ส นั บ สนุ น การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน
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- เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้ส นับสนุนบริการ
ทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
๔.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ
๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ
5. ด้านความมั่นคง
๕.๑ เพื่อปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน
ปัญหา ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
๕.๒ เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกาลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัย
คุกคามทั้งภัยทาง ทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
๕.๓ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ
๕.๔ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่ นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ
6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
๑.๑ เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
๑.๒ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้
๑.๓ เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
๑.๔ เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอานวยความสะดวกด้วย
ความ รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน ๒
7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๑.๑ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมี
กลไก กากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถ
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้แก่ประชาชน
๑.๒ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
๑.๓ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง
ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้ง
พัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุ คคลให้แก่
ผู้ใช้บริการ
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๑.๔ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้าประปาทั้งใน
เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพให้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ประเทศ ลดอั ต ราน้ าสู ญ เสี ย ในระบบประปา
และสร้างกลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้าประปาในภาพรวมของประเทศ
๑.๕ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดการ
นาเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๘.๑ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ขั้น
ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย
๘.๒ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและนาเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๘.๓ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม
๘.๔ เพื่ อ บู ร ณาการระบบบริ ห ารจั ด การวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม
ให้สามารถ ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
๙.๑ เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น
๙.๒ เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม
๙.๓ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และ เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
๙.๔ เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
๑๐.๑ เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทาเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงสาคัญ
ของแนวระเบียงเศรษฐกิจตกต่าให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของไทย
๑๐.๒ เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็น
ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น
๑๐.๓ เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน
กรอบ ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม ๑ ประกอบด้ว ย นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และ
สุ พ รรณบุ รี เน้ น พั ฒ นาการผลิ ต และส่ ง ออกสิ น ค้ า เกษตรอุ ต สาหกรรมด้ ว ยระบบการผลิ ต ที่ ป ลอดภั ย ต่ อ
สิ่งแวดล้อม จัดตั้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและสนับสนุนสถาบันการศึกษา ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริเวณชายแดน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
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วิสัยทัศน์
“มุ่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม สู่ชายแดนด้านตะวันตกและนานาชาติ
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์”
เป้าประสงค์
1. พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยและยั่งยืนเพื่อการบริโภคและส่งออก
2. เพิ่มรายได้และจานวนนักท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : มุ่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการ
ผลิตที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสู่ชายแดนตะวันตกและนานาชาติ โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย
1. พัฒนาระบบการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของ
สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
2. ศู น ย์ เ ครื อ ข่ า ยการศึ ก ษาและประสานการพั ฒ นาเทคโนโลยี ท างการเกษตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
3. เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนด้านตะวันตกและนานาชาติ
4. เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย
1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การบริการ และความปลอดภัย
3) แผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์
“เมืองแห่งการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการค้าภาคตะวันตกสู่สากล สังคมอยู่เย็นเป็นสุข”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี
พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม
1. พัฒ นาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อให้
ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นสุขอย่างยั่งยืน
2. พัฒนาฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
ยั่งยืน สอดคล้องกับวิถีชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล สามารถรองรับการท่องเที่ยวการ
ผลิต ด้านเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการค้าผ่านแดน
4. เสริมสร้างศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้า เกษตร เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยให้มีคุณภาพ และ
ได้มาตรฐานเพื่อการบริโภคและการส่งออก
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการค้าภายในและต่างประเทศ
6. เสริมสร้างความมั่นคงภายในและบริเวณชายแดน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
เป้าประสงค์
1.1 ชาวกาญจนบุ รี มีส่ ว นร่ ว มในวิ ถีและวัฒ นธรรมชุ มชนที่ส อดคล้ องกับการอนุรั กษ์ทรั พยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและโบราณสถานต่างๆ
1.2 แหล่งท่องเที่ยวได้มาตรฐานสากล และนักท่องเที่ยวประทับใจในงานบริการ
1.3 มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว
กลยุทธ์
1. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานสากล
2. พัฒนาระบบบริการและสาธารณูปโภคพื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยว
3. เสริมสร้างศักยภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้า บริการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล
เป้าประสงค์
ยกระดับภาคเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในตลาดทุกระดับ
กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน
2. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงานวิชาชีพ
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์และการค้ากับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้าโขง (GMS) และประเทศอื่นๆ
5. เพิ่มมูลค่าและขยายตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน
6. ยกระดับผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่
เป้าประสงค์
1.1 ชาวกาญจนบุรีมีสุขภาวะที่ดีและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม
1.2 ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ก้าวสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกภาคส่วน
3. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4. ส่งเสริมการผลิต จาหน่าย และบริโภคอาหารปลอดภัยในทุกระดับ
5. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย
6. ส่งเสริมพฤติกรรมดูแลสุขภาพและการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
7. เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
8. พัฒนาระบบงานบริการภาครัฐที่เอื้อต่อประโยชน์ของประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
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9. ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
วิสัยทัศน์
"เศรษฐกิจดี ชีวิตมีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. 2560 -2562)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสาคัญกับ
1.๑ การสร้ างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสั งคมให้ ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความ
สามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
1.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้าง การมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนา
1.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
1.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วม และตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และ
เสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสมีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
2.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสาคัญกับ
๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
๓.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
๓.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร
๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม
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๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ความสาคัญกับ
๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ
๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์เป็นทางเลือก ใน
การดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
๕.๕ การสร้ างความเป็ น หุ้ น ส่ ว นทางเศรษฐกิจ ในภูมิภ าคด้านการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่ อนย้า ย
แรงงานและการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ
๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิตปูองกันภัยจากการก่อการร้าย และ
อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติและการแพร่ระบาดของโรคภัย
๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
จริ ยธรรมและไม่ส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อมพร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่
แสวงหากาไร
๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือ
ในการพัฒนาภูมิภาค
๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
๖.๑ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและ สังคม
คาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้ สังคม
มีภูมิคุ้มกัน
๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๖.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี ด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ
๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส และเป็น
ธรรมอย่างบูรณาการ
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2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“ประชาชนร่วมคิด ผูกมิตรเพื่อนบ้าน เจือจานทั่วถึง
เน้นซึ่งพัฒนา แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ทุกประเภทต้องเท่าเทียม”
2.2 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้า
3. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ
4. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม
5. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข
6. เพื่อพัฒนาด้านส่งเสริมด้านสังคม คุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์
7. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว
8. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2.4 ตัวชี้วัด
1. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับ
งานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
2. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในโครงการทุกประการ
2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

เป้าหมาย
การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ
คสล. หอกระจายข่าว อาคารต่างๆ ปูองกันอุบัติเหตุ
ไฟกระพริบ ฯลฯ
การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน สระน้า บ่อ
บาดาล ฝาย ลาห้วย ลาตะเพิน รางระบายน้า ท่อลอด
เหลี่ยม ท่อ คสล.
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ยุทธศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและ
การรวมกลุ่มอาชีพ

เป้าหมาย
- การส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ และยกระดั บ
รายได้
- สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ
- ส่ งเสริมเยาวชน สตรี อุด หนุน อปท.อื่น ส่ ว น

ราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน
องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย
4. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา ศาสนาและ - พั ฒ นา ส่ งเสริม สนับสนุน ศูน ย์ พัฒ นาเด็ กเล็ ก
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
ประเพณีวัฒนธรรม
- อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม
เช่น
- โครงการรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
- โครงการสวดมนต์ข้ามปี
- โครงการทาบุญวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
ฯลฯ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุม
ปูองกันโรคระบาดในพื้นที่
- การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุม
ปูองกันโรคระบาดในพื้นที่
- สร้างเสริมสุ ขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการ
แข่ ง ขั น กี ฬ า การส่ ง นั ก กี ฬ าเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น
ฯลฯ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการ โครงการพั ฒ นาสั ง คมและส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
สังคมสงเคราะห์
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวย
เอดส์ ผู้ ย ากไร้ ผู้ ด้ อ ยโอกาส โครงการพั ฒ นา
หมู่ บ้ า นในด้ า นสั ง คมและส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการ
หรือหน่ ว ยอื่น ของรัฐ องค์กรประชาชน องค์ กรการ
กุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดาเนินโครงการ
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม

คุณภาพชีวิต ฯลฯ
- ดาเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดาเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ให้แก่ อปพร.ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้
ปลูกจิตสานึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง
ส ม า น ฉั น ท์ เ พื่ อ ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ช า ติ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
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ยุทธศาสตร์
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว

เป้าหมาย
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้
ในปุ า ชุ ม ชนปุ า ต้ น น้ า ปุ า สาธารณะ ปลู กหญ้ า แฝก
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้า
ตามพระราชดาริฯ เป็นต้น

8. ยุท ธศาสตร์ การบริ หารราชการให้มีประสิทธิ ภ าพ -เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
-เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
- เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ประชาชน รวมทั้งการ

2.6 กลยุทธ์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปูองกันและระงับโรคติดต่อ
5.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว
7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
8.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
8.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลช่องด่าน
การกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน
กาหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนา จานวน 8 ยุทธศาสตร์ และ 12 กลยุทธ์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา
4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปูองกันและระงับโรคติดต่อ
5.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว
7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว
8. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
8.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
8.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน มุ่งพัฒนา 8 ด้าน ได้แก่
การพัฒ นาด้านโครงสร้างพื้น ฐาน การพัฒนาด้านแหล่งน้า การพัฒนาส่ งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการ
รวมกลุ่มอาชีพ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม การพัฒนาด้านสาธารณสุข การ
พัฒนาด้านสังคม การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยวการพัฒนา การพัฒนา
ด้านการเมืองและการบริหาร
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man)
จุดแข็ง (Strengths)
๑. คณะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
๒. ทาเลที่ตั้งเป็นทางผ่านของทางหลวงแผ่นดิน
๓. มีพื้นที่เพียงพอสาหรับรองรับการขยายตัว
๔. มีพื้นที่เหมาะสาหรับทาการเกษตร
๕. มี แหล่ งท่ องเที่ ย วที่ ส าคัญ ในชุ มชน สามารถ
เสริมสร้างรายได้และรองรับการว่างงาน

จุดอ่อน (Wesknesses)
๑. ปัญหาด้านที่ดินทากินและที่อยู่อาศั ย ประชาชนไม่มี
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
๒. ปัญหาประชาชนขาดจิตสานึก ศีลธรรม คุณธรรมและ
จริยธรรม
๓. ปัญหาสังคม เช่นยาเสพติด ตลอดจนประชากร แอบแฝง
๔. ปัญหาความสนใจของประชากรกับ การเมืองท้องถิ่น
๕. อบต. ไม่มีงบประมาณเพียงพอ ในการดาเนินโครงการ
ขนาดใหญ่
โอกาส ( Opportunities)
อุปสรรค / ข้อจ้ากัด ( Threats)
๑. นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมคือเปูาหมาย
๑. องค์กรภาคเอกชนไม่เข้มแข็งพอ
ของรั ฐ บาล ด้านเกษตร ท่องเที่ย ว อุตสาหกรรม ๒. ขาดความต่อเนื่องในการดาเนินการตามแผน
การค้าและ OTOP
๓. ขาดความร่วมมือจากประชาชน
๒. นโยบายรั ฐ บาลเอื้อ อ านวยต่ อ การพัฒ นา ๔. พื้นที่มีจานวนมากและอยู่ห่างไกล การพัฒนาไปยังไม่
เศรษฐกิจฐานราก
ทั่วถึง
๓. กฎหมายให้อานาจการบริหารจัดการชัดเจน
๕. กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาให้เกิด
๔. รัฐบาลกระจายอานาจให้ ท้องถิ่นมากขึ้น และ ปัญหาต่อการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
๖. ขาดแหล่งเงินทุนให้แก่การขยายงานของกลุ่มอาชีพ

2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money)
จุดแข็ง(Strengths)
จุดอ่อน(Weaknesses)
1. ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบ e-LASS
1. มีการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลมาโดยตลอด ทา
ให้ ก ารบริ ห ารงบประมาณขาดประสิ ทธิ ภ าพและมี
ปัญหา
2. ปัญหาด้านระบบบัญชี การเงิน คดีความต่างๆใน
อดี ต มี จ านวนมาก จนท าให้ ห น่ ว ยตรวจสอบ เช่ น
สตง.มองว่าเป็นองค์กรที่มีความเสี่ยงด้านการเงิน
3. วัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณแบบเอาหมู่บ้าน
เป็นเกณฑ์ ไม่ได้นาเอาปัญหาและความต้องการเป็น
เกณฑ์
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โอกาส(Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. ได้ รั บ สนั บ สนุ น งบประมาณจากกระทรวงการ 1. รั ฐ จั ด สรรงบประมาณให้ ท้ อ งถิ่ น ค่ อ นข้ า งน้ อ ย
พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ใ นการเป็ น เมื่อเทียบกับภารกิจ และส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน เช่น
อบต.ต้นแบบ ด้านสวัสดิการสังคม
งบอาหารกลางวั น เบี้ ย ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร เอดส์
งบสาธารณสุขมูลฐาน
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1. การด าเนิ น งานด้ านสั งคม สวั ส ดิก าร และสั ง คม 1. จะมี วิ ธี ก ารใดที่ จ ะสามารถปรั บ งบประมาณสู่
สงเคราะห์ ไ ด้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จากหลาย ระบบงบประมาณสมดุล
หน่ ว ยงานของกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความ 2. จะมี วิ ธี ก ารเปลี่ ย นแปลงวั ฒ นธรรมการจั ด สรร
มั่นคงของมนุษย์ ทาให้ประหยัดงบประมาณในด้านนี้
งบประมาณเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นงบประมาณได้
สามารถนางบประมาณไปเสริ มในด้านอื่นๆที่ยังเป็น
อย่างไร
จุดอ่อน
3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material)
จุดแข็ง(Strengths)
จุดอ่อน(Weaknesses)
1. มี ร ถบรรทุ ก น้ าไว้ ค อยช่ ว ยเหลื อ ประชาชน เช่ น 1. ที่ทางานคับแคบ ไม่มีที่จอดรถพนักงานและผู้มา
บรรทุกน้า หรือ ดับเพลิง เป็นต้น
ติดต่อราชการ
โอกาส(Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. สามารถประสานยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีราคา 1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เริ่มชารุดและล้าสมัย
แพงจาก อปท.ข้างเคียง เช่น รถกระเช้าของเทศบาล
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1. การมี ร ถบรรทุกน้ าทาให้ ประหยั ดงบประมาณใน 1. จะมีวิธีการปรับปรุงที่ทาการให้ทัดเทียมกับ อปท.
การจ้างเหมาเอกชน
อื่นๆ ได้อย่างไรภายใต้งบประมาณที่จากัด
4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management)
จุดแข็ง(Strengths)
จุดอ่อน(Weaknesses)
1. การถ่ า ยโอนโรงเรี ย นท าให้ อปท.ใกล้ ชิ ด กั บ 1. การถ่ า ยโอนโรงเรี ย นท าให้ มี ภ าระในการ
การศึกษามากขึ้น มีองค์ความรู้ด้านการศึกษามากขึ้น บริห ารงานและการปฏิบั ติงานมากกว่าองค์กรที่ไ ม่
ถ่ายโอนโรงเรียน
โอกาส(Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์รวม 1. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุ ม
หนังสือสั่งการต่างๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบ ความต้องการของประชาชน เช่น ไฟไหม้บ้านหลั ง
สารสนเทศต่างๆ
เดียว รัฐให้การช่วยเหลือไม่ได้ เป็นต้น
2. ปั ญ หาข้ อ ระเบี ย บกฎหมายที่ ไ ม่ ชั ด เจนของ
ส่ ว นกลางในด้ า นการบริ ห ารการศึ ก ษา เช่ น เด็ ก
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
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ปฐมวัยที่ไร้สั ญชาติจะมีสิ ทธิได้รับสวัส ดิการอาหาร
กลางวัน อาหารเสริมนมหรือไม่ เป็นต้น
3.สานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ อปท.อย่าง
เข้มข้น บางครั้งปัญหาไม่ได้เกิดที่ อปท.แต่เป็นปัญหา
ระเบี ย บกฎหมายที่ ส่ ว นกลางก าหนดมามี ปั ญ หา
ในทางปฏิบัติ เช่น ปัญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้
หรือไม่ ฯลฯ
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1.มีองค์ความรู้ด้านการจัด การและบริหารการศึกษา 1. จะทาให้บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายให้
มากกว่า อปท.อื่นๆ
ถ่ อ ง แ ท้ เ พื่ อ กา ร ป รั บ ใ ช้ ใ น พื้ น ที่ ใ ห้ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพได้อย่างไร
6. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพื้นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง(Strengths)

จุดอ่อน(Weaknesses)
1. มี ฟาร์ มสุ ก รและโรงรั บซื้อ มัน ส าปะหลั งในพื้น ที่
1. มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้แก่
อาจทาให้เกิดโรคทางเดินทางหายใจในคน
- สนามกอล์ ฟบลู แซฟไฟร์ แ ละรี ส อร์ท (Blue
2. มี ข นาดพื้ น ที่ ป ระมาณ 223 ตารางกิ โ ลเมตร
Sapphire Golf & Resort)
มีขนาดใหญ่เกินไป ทาให้การบริการสาธารณะเป็นไป
- สนามกอล์ฟกรังปรีซ์ กอล์ฟ คลับ (Grand Prix
ไม่อย่างทั่วถึง
Golf Club)
3. พื้นที่บางหมู่บ้านเป็นพื้นที่บริหารจัดการลาบาก
2. มี ห มู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย งดี เ ด่ น ระดั บ อ าเภอ
มีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิในที่อยู่อาศัยและที่ทากิน
จังหวัด คือ หมู่บ้านเขาพุ หมู่ที่ 14
4. ในพื้ น ที่ มี ปั ญ หายาเสพติ ด เด็ ก ไม่ เ ข้ า ศึ ก ษาใน
สถานศึกษา ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ
โอกาส(Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. การเข้าสู่ AEC จะทาให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวใน 1.มี ถ นนหลายสายในพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของ
พื้นที่มากขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่
หน่ ว ยงานอื่ น เช่ น กรมทางหลวงชนบท องค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นจัง หวั ด ซึ่ ง เมื่ อ มี ปัญ หาเกิ ด ขึ้ นกั บ ถนน
ได้รับการแก้ไขที่ล่าช้า
2. ราชการส่ว นกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้
ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพื่อเป็น
ค่าบริหารจัดการ เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่น
แต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณเพื่อบารุงรักษาซ่อมแซม
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ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1. ทาเลที่ตั้งของตาบลมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมาก 1. การทาอย่างไรเพื่อบริหารจัดการกับปัญหาคนไร้
สถานะทางทะเบียน ยาเสพติด โสเภณีเด็ก เด็กไม่เข้า
ศึกษาในสถานศึกษา ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิ
2. วางนโยบายไม่รับถ่ายโอนภารกิจที่ไม่พร้อมจะ
ดาเนินการ
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตาบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย
มี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทาให้มีผลประโยชน์อานาจต่อรองต่างๆ
กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนาเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศ
อาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนาเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
มีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะทาให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC
Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
จากการที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลช่ อ งด่ า น ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ไว้ จ านวน 8
ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึง วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
การเข้าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทางาน หรือ
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การอื่นใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่
จาเป็น เป็นต้น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านแหล่งน้า เพื่อรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทางาน หรือการอื่นใด
การพัฒนาแหล่งน้า ที่สาคัญ เช่น การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้า เพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อ
การเกษตร เป็นต้น
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่ ในการส่งเสริม
การประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้ สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน
อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย

รวมทั้งร่วมบูรณาการพื้นที่ เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของดังกล่าว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การศึกษา
ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆใน
อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน เห็นควรให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมการนาครูชาวต่างชาติ
สอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อนาร่องไปสู่โครงการอื่ นๆในการเร่งรัด
พัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
ศาสนา
อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น
เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น
วัฒนธรรม
ประชาสั งคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี
แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเมียนมาร์ที่สาคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมี
อาหารที่เป็ นข้อห้าม ตามธรรมเนีย มบรู ไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่ง ของหรือ
นามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ปั ญ หาด้ า นสาธารณสุ ข ที่ ส าคั ญ คงหนี ไ ม่ พ้ น โรคติ ด ต่ อ ที่ ส าคั ญ ไม่ ว่ า จะเป็ น โรคเอดส์
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และ
การท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ปั ญหาสั งคมจะรุ น แรงถ้า ไม่ไ ด้รับการวางแผนที่ดี เนื่ องจากจะมีขยะจานวนมากมากขึ้ น
ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทางานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัม
เกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะ
เพิ่มขึ้นอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหาคนจะทาผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ต้องให้ความสาคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น
อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในไทยมากขึ้น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว
การบุกรุกพื้นที่ปุาอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด
จากคนไทยคือการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรทาให้ที่ทากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทากินจึงต้องไปเปิดปุาใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญอื่นๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน
องค์การบริหารส่วนตาบลช่องด่าน ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งร่ว ม
บูรณาการการทางานกับโรงแรม รีสอร์ท ที่พักในพื้นที่ เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง
รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลาพัง
การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริก ารในด้านการ
อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทานิติกรรม
ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจาต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ
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