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แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)     องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 
 

 

ส่วนที่ 2 
 

 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

 ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการ
ส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ใน
อนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตราก าลังมาก
ขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

 จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งจะต้องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณและอัตราก าลังจาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนด  เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือ
ทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ จะสามารถบริหารงานในความ
รับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การ
ก าหนดภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะช่วยให้การ
ก าหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางท่ีสอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท า
ให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

 หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ  การก าหนด
จุดมุ่งหมายการพัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
ทั้งนี้เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ไปเรื่อยๆ เมื่อมีปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกิน
ศักยภาพและแก้ไขได้ ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว  ยังเป็น
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 

1.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑-25๘๐)  

วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
 ๑.๒ บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๑.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ 
 พร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 1.  
 ๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 
 ระหว่างประเทศ 
 ๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ                     

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
           ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 
          ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น                                                     

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

      ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
      ๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ
          ๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา 

  เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
  ๔.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัด       

  การตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       ๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 

    อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
     ๕.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 

  จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 

  ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  
 ๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

  และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง  

  ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 ๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 ๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
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1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 256๑-2564) 
       1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

       2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
๒.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด  
๒.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   
๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

      3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
3.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูาหมายการเพ่ิม
รายได้ตอ่หัว     
-   เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่  
-   เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน 
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
-   เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงินการคลัง 
และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ    
3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ

 แข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 
-  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ 

 สินค้าและบริการ  
-  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญ พัฒนาระบบ  ก า ร
บริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ ภูมิอากาศ
เพ่ือให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง  
-  เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ 
 มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   
-   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่ง 
 อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่
 บนฐานของความเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
-   เ พ่ือเ พ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่ 
 เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุล
 และยั่งยืน    
-   เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้ 
 สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคม
 ผู้ประกอบการ   
-   เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
 แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   
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-   เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุนบริการ
ทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 

 

      4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  ๔.๒ สร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี      
       ประสิทธิภาพ  
  ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน  
  ๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก 
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
 

     5. ด้านความม่ันคง 
  ๕.๑ เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน
  ปัญหา ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  ๕.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 
  จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัย 
  คุกคามทั้งภัยทาง ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ   
  ๕.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา 
  ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   
  ๕.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ 
  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

 

    6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  ๑.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
  ๑.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน
  ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
  ๑.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  ๑.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย 
  ความ รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน ๒ 

 

   7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ๑.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมี
  กลไก ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถ    
                     สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิต
  ให้แก่ประชาชน   
  ๑.๒ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้ 
  พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  ๑.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง 
  ทั้งประเทศ ในราคาท่ีเหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้ง
  พัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่
  ผู้ใช้บริการ  
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  ๑.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาทั้งใน
  เชิง ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา     
  และสร้างกลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
  ๑.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการ 
  น าเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

 

    8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ๘.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้น
  ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย  
   ๘.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ 
  ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
  ๘.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
  ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
  ๘.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม         
  ให้สามารถ ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  

 

   9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
  ๙.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
  ๙.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
  ๙.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  และ เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
  ๙.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ 
  การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

 

 10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
  ๑๐.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญ
  ของแนวระเบียงเศรษฐกิจตกต่ าให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
  และสังคมของไทย  
  ๑๐.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็น
  ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   
  ๑๐.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน
  กรอบ ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ 
  เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   
 

2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม ๑ ประกอบด้วย นครปฐม ราชบุรี  กาญจนบุรี และ
สุพรรณบุรี เน้นพัฒนาการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อม จัดตั้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและสนับสนุนสถาบันการศึกษา  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริเวณชายแดน 
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วิสัยทัศน์ 
 “มุ่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร  อุตสาหกรรม  สู่ชายแดนด้านตะวันตกและนานาชาติ  
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์” 
 

เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยและยั่งยืนเพื่อการบริโภคและส่งออก 
2. เพ่ิมรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : มุ่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการ
ผลิตที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสู่ชายแดนตะวันตกและนานาชาติ โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

1. พัฒนาระบบการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ  โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม  และความปลอดภัยของ
สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 

2. ศูนย์เครือข่ายการศึกษาและประสานการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 

3. เพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนด้านตะวันตกและนานาชาติ 
4. เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกลุ่มจังหวัด 

  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  การบริการ  และความปลอดภัย 
 
 

3) แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ 

“เมืองแห่งการท่องเที่ยว ศูนย์กลางการค้าภาคตะวันตกสู่สากล สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี   

พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม 
1. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนเพ่ือให้

ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นสุขอย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้

ยั่งยืน สอดคล้องกับวิถีชุมชน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล สามารถรองรับการท่องเที่ยวการ

ผลิต ด้านเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการค้าผ่านแดน 
4. เสริมสร้างศักยภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยให้มีคุณภาพ และ

ได้มาตรฐานเพ่ือการบริโภคและการส่งออก 

5. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมช่องทางการค้าภายในและต่างประเทศ 
6. เสริมสร้างความมั่นคงภายในและบริเวณชายแดน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่าง
  ยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ 
1.1 ชาวกาญจนบุรีมีส่วนร่วมในวิถีและวัฒนธรรมชุมชนที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

สิ่งแวดล้อมและโบราณสถานต่างๆ 

1.2 แหล่งท่องเที่ยวได้มาตรฐานสากล และนักท่องเที่ยวประทับใจในงานบริการ 

1.3 มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการท่องเที่ยว 

 กลยุทธ์ 
1. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานสากล 

2. พัฒนาระบบบริการและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานในแหล่งท่องเที่ยว 

3. เสริมสร้างศักยภาพและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า บริการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

4. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนสู่สากล 
 เป้าประสงค์ 
ยกระดับภาคเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในตลาดทุกระดับ 
 กลยุทธ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงานวิชาชีพ 

4. เสริมสร้างความสัมพันธ์และการค้ากับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขง (GMS)  และประเทศอ่ืนๆ 

5. เพ่ิมมูลค่าและขยายตลาดรองรับสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน 

6. ยกระดับผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมสู่สากล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
 เป้าประสงค์ 
1.1 ชาวกาญจนบุรีมีสุขภาวะที่ดีและคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 

1.2 ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ก้าวสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

 กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกภาคส่วน 

3. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4. ส่งเสริมการผลิต จ าหน่าย และบริโภคอาหารปลอดภัยในทุกระดับ 

5. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลุ่มเปูาหมาย 

6. ส่งเสริมพฤติกรรมดูแลสุขภาพและการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

7. เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

8. พัฒนาระบบงานบริการภาครัฐที่เอ้ือต่อประโยชน์ของประชาชน 
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9. ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
          1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
  

 วิสัยทัศน์ 
 

  "เศรษฐกิจดี ชีวิตมีคุณภาพ ประชาชนมีส่วนร่วม สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. 2560 -2562) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ  
1.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความ  
สามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  
1.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้าง  การมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนา  
1.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  
1.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วม และตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม  และ
เสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสมีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ  
2.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  
๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  
๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ  
๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
๓.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
๓.๓ การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  
๓.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  
๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  
๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร  
๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  
๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม  
๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม  
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๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ความส าคัญกับ  
๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ  
๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค  
๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์เป็นทางเลือก ใน
การด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก  
๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเคลื่อนย้าย  
แรงงานและการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  
๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิตปูองกันภัยจากการก่อการร้าย  และ
อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติและการแพร่ระบาดของโรคภัย  
๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี  
จริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่
แสวงหาก าไร 
๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  
๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือ 
ในการพัฒนาภูมิภาค  
๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ  
๖.๑ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและ สังคม
คาร์บอนต่ าและเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้  สังคม
มีภูมิคุ้มกัน  
๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
๖.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๖.๖ การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี  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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข   
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว   
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

           

 2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน   
2. เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
3. เพ่ือพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ   
4. เพ่ือพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรม 
5. เพื่อพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมด้านสาธารณสุข   
6. เพื่อพัฒนาด้านส่งเสริมด้านสังคม คุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์  
7. เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว 
8. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

           
 

          2.4 ตัวช้ีวัด 
1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับ

งานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 

 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ 
คสล. หอกระจายข่าว อาคารต่างๆ ปูองกันอุบัติเหตุ  
ไฟกระพริบ ฯลฯ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
 

การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน สระน้ า บ่อ
บาดาล ฝาย ล าห้วย ล าตะเพิน รางระบายน้ า ท่อลอด
เหลี่ยม ท่อ คสล.  
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและ 
 การรวมกลุ่มอาชีพ 
 
 

- การส่งเสริมการประกอบอาชีพ และยกระดับ
รายได ้
- สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
- ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วน
ราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน  
องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
ประเพณีวัฒนธรรม 

- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
- อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม 
เช่น  
- โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ 
- โครงการสวดมนต์ข้ามปี   
- โครงการท าบุญวันพระช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
ฯลฯ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข - การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุม
ปูองกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 
- การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุม
ปูองกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 
- สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการ
แข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
ฯลฯ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมคุณภาพชีวิตและการ
สังคมสงเคราะห ์

โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวย
เอดส์  ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนา
หมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการ
หรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการ
กุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อด าเนินโครงการ
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต ฯลฯ  
- ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ด าเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน
ให้แก่ อปพร.ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้
ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สม าน ฉั น ท์  เ พ่ื อ ค ว า มมั่ น ค ง ขอ ง ช า ติ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ    
สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว 
 

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
ในปุาชุมชนปุาต้นน้ า ปุาสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก 
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ า 
ตามพระราชด าริฯ เป็นต้น 

8. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

-เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
-เ พ่ือให้การบริหารงานมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
- เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการ ประชาชน รวมทั้งการ 

 
  2.6 กลยุทธ์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
   2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
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 
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          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลช่องด่าน 
 การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน 

ก าหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนา จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ และ 12 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
   2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
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 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน มุ่งพัฒนา 8 ด้าน ได้แก่ 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านแหล่งน้ า การพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการ
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. ท าเลที่ตั้งเป็นทางผ่านของทางหลวงแผ่นดิน 
๓. มีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับรองรับการขยายตัว  
๔. มีพ้ืนที่เหมาะส าหรับท าการเกษตร 
๕. มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในชุมชน  สามารถ
เสริมสร้างรายได้และรองรับการว่างงาน 
 

จุดอ่อน  (Wesknesses) 
๑. ปัญหาด้านที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย ประชาชนไม่มี
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
๒. ปัญหาประชาชนขาดจิตส านึก ศีลธรรม  คุณธรรมและ
จริยธรรม 
๓. ปัญหาสังคม เช่นยาเสพติด ตลอดจนประชากร แอบแฝง 
๔. ปัญหาความสนใจของประชากรกับ  การเมืองท้องถิ่น 
๕. อบต. ไม่มีงบประมาณเพียงพอ ในการด าเนินโครงการ
ขนาดใหญ ่

โอกาส  ( Opportunities) 
๑. นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมคือเปูาหมาย 
ของรัฐบาล ด้านเกษตร ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม        
การค้าและ OTOP 
๒. นโยบายรัฐบาลเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก 
๓. กฎหมายให้อ านาจการบริหารจัดการชัดเจน 
๔. รัฐบาลกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

อุปสรรค / ข้อจ้ากัด  ( Threats) 
๑. องค์กรภาคเอกชนไม่เข้มแข็งพอ 
๒. ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการตามแผน 
๓. ขาดความร่วมมือจากประชาชน 
๔. พ้ืนที่มีจ านวนมากและอยู่ห่างไกล การพัฒนาไปยังไม่
ทั่วถึง 
๕.  กฎระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ท าให้เกิด
ปัญหาต่อการปฏิบัติงาน 
๖. ขาดแหล่งเงินทุนให้แก่การขยายงานของกลุ่มอาชีพ 

 
2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานระบบ e-LASS 1. มีการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลมาโดยตลอด ท า

ให้การบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพและมี
ปัญหา 
2. ปัญหาด้านระบบบัญชี การเงิน คดีความต่างๆใน
อดีตมีจ านวนมาก จนท าให้หน่วยตรวจสอบ เช่น    
สตง.มองว่าเป็นองค์กรที่มีความเสี่ยงด้านการเงิน 
3. วัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณแบบเอาหมู่บ้าน
เป็นเกณฑ์ ไม่ได้น าเอาปัญหาและความต้องการเป็น
เกณฑ ์
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โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการเป็น 
อบต.ต้นแบบ ด้านสวัสดิการสังคม 

1. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อย   
เมื่อเทียบกับภารกิจ และส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน เช่น 
งบอาหารกลางวัน เบี้ยผู้สู งอายุ  ผู้ พิการ เอดส์       
งบสาธารณสุขมูลฐาน 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. การด าเนินงานด้านสังคม สวัสดิการ และสังคม
สงเคราะห์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลาย
หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ท าให้ประหยัดงบประมาณในด้านนี้ 
สามารถน างบประมาณไปเสริมในด้านอ่ืนๆที่ยังเป็น
จุดอ่อน 

1. จะมีวิธีการใดที่จะสามารถปรับงบประมาณสู่
ระบบงบประมาณสมดุล 
2. จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณได้
อย่างไร 

 
3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. มีรถบรรทุกน้ าไว้คอยช่วยเหลือประชาชน เช่น 
บรรทุกน้ า หรือ ดับเพลิง เป็นต้น 

1. ที่ท างานคับแคบ ไม่มีที่จอดรถพนักงานและผู้มา
ติดต่อราชการ 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. สามารถประสานยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีราคา
แพงจาก อปท.ข้างเคียง เช่น  รถกระเช้าของเทศบาล 

1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เริ่มช ารุดและล้าสมัย 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. การมีรถบรรทุกน้ าท าให้ประหยัดงบประมาณใน
การจ้างเหมาเอกชน 

1. จะมีวิธีการปรับปรุงที่ท าการให้ทัดเทียมกับ อปท.
อ่ืนๆ ได้อย่างไรภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัด 

 
4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management) 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1.  การถ่ายโอนโรงเรียนท าให้  อปท.ใกล้ชิดกับ
การศึกษามากขึ้น มีองค์ความรู้ด้านการศึกษามากขึ้น 

1.  การถ่ าย โอนโรง เรี ยนท า ให้มี ภาระในการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานมากกว่าองค์กรที่ไม่
ถ่ายโอนโรงเรียน 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์รวม
หนังสือสั่งการต่างๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบ
สารสนเทศต่างๆ  

1. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุม
ความต้องการของประชาชน เช่น ไฟไหม้บ้านหลัง
เดียว รัฐให้การช่วยเหลือไม่ได้ เป็นต้น 
2.  ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ ไม่ชัด เจนของ
ส่วนกลางในด้านการบริหารการศึกษา เช่น เด็ก
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ปฐมวัยที่ไร้สัญชาติจะมีสิทธิได้รับสวัสดิการอาหาร
กลางวัน อาหารเสริมนมหรือไม่ เป็นต้น 
3.ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ อปท.อย่าง
เข้มข้น บางครั้งปัญหาไม่ได้เกิดที่ อปท.แต่เป็นปัญหา
ระเบียบกฎหมายที่ส่วนกลางก าหนดมามีปัญหา
ในทางปฏิบัติ เช่น ปัญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้
หรือไม่ ฯลฯ 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1.มีองค์ความรู้ด้านการจัดการและบริหารการศึกษา
มากกว่า อปท.อื่นๆ 

1. จะท าให้บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายให้
ถ่ อ ง แท้ เ พ่ื อ กา รป รั บ ใ ช้ ใ น พ้ื นที่ ใ ห้ ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพได้อย่างไร 

 
6. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพ้ืนที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้แก่      

- สนามกอล์ฟบลูแซฟไฟร์และรีสอร์ท (Blue 
Sapphire Golf & Resort) 
- สนามกอล์ฟกรังปรีซ์   กอล์ฟ คลับ (Grand Prix 
Golf Club) 
2. มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับอ าเภอ 
จังหวัด คือ หมู่บ้านเขาพุ หมู่ที่ 14 
 

1. มีฟาร์มสุกรและโรงรับซื้อมันส าปะหลังในพ้ืนที่
อาจท าให้เกิดโรคทางเดินทางหายใจในคน 
2. มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 223 ตารางกิโลเมตร        
มีขนาดใหญ่เกินไป ท าให้การบริการสาธารณะเป็นไป
ไม่อย่างทั่วถึง 
3. พ้ืนที่บางหมู่บ้านเป็นพ้ืนที่บริหารจัดการล าบาก   
มีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิในที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน 
4. ในพ้ืนที่มีปัญหายาเสพติด เด็กไม่เข้าศึกษาใน
สถานศึกษา ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 
 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การเข้าสู่ AEC จะท าให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวใน
พ้ืนที่มากขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 

1.มีถนนหลายสายในพ้ืนที่ที่ เป็นทรัพย์สินของ
หน่วยงานอ่ืน เช่น กรมทางหลวงชนบท องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับถนน
ได้รับการแก้ไขท่ีล่าช้า 
2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้
ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพ่ือเป็น
ค่าบริหารจัดการ เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่น
แต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณเพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-jbzNlPTMAhVLu48KHSuxCsUQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bsgolfclub.com%2F&usg=AFQjCNEdJ9DeNkzn5h0A1mFEJpLVdu7l3g&sig2=WOtIxjPU-HcJwi0EAXzPQQ
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-jbzNlPTMAhVLu48KHSuxCsUQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bsgolfclub.com%2F&usg=AFQjCNEdJ9DeNkzn5h0A1mFEJpLVdu7l3g&sig2=WOtIxjPU-HcJwi0EAXzPQQ
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ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ท าเลที่ตั้งของต าบลมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมาก 1. การท าอย่างไรเพ่ือบริหารจัดการกับปัญหาคนไร้

สถานะทางทะเบียน ยาเสพติด โสเภณีเด็ก เด็กไม่เข้า
ศึกษาในสถานศึกษา ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ไม่มีเอกสาร
สิทธิ 
2. วางนโยบายไม่รับถ่ายโอนภารกิจที่ไม่พร้อมจะ
ด าเนินการ 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  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 เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ 
กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศ
อาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)  Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ
มีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC 
Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 8 

ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือ
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การอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่
จ าเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านแหล่งน้ า เพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด 
การพัฒนาแหล่งน้ า ที่ส าคัญ เช่น การพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือ
การเกษตร เป็นต้น 
  

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มอาชีพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับกลุ่มอาชีพต่างๆ ในพ้ืนที่  ในการส่งเสริม
การประกอบอาชีพ และยกระดับรายได้ สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน 
อปท.อ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย 
รวมทั้งร่วมบูรณาการพื้นที่ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของดังกล่าว  
  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
การศึกษา 

 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆใน
อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน เห็นควรให้มีการสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติ
สอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆในการเร่งรัด
พัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 

เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเมียนมาร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมี
อาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่ง ของหรือ
นามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และ
การท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น 

ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัม
เกิดข้ึน และอาจมี พม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะ
เพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น 
อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 
 

  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยว 
 การบุกรุกพ้ืนที่ปุาอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด

จากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดปุาใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่  รวมทั้งร่วม
บูรณาการการท างานกับโรงแรม  รีสอร์ท  ที่พักในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว 
 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง 

รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง
การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการ
อนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรม
ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

 
 

 
 


