
 

 

                  องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 
*..*..*..*..*..*..*..*..*..*..*..*..*..* 

 

สวนที่  1  สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
1. ดานกายภาพ 
    1.1 ท่ีตั้งของตําบลเปร็ง 

ตําบลเปร็ง  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัด  และอยูทางทิศเหนือ
ของอําเภอบางบอ  มีเนื้อท่ี   ๑๑,๒๕๐   ไร   หรือ   ๑๘   ตารางกิโลเมตร   โดยหางจากท่ีวาการอําเภอบางบอ  
ประมาณ  15  กิโลเมตร  และอยูหางจากศาลากลางจังหวัดประมาณ  45  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดตอ  
ดังนี ้
 

ทิศเหนือ ติดตอกับตําบลคลองเปรง  ตําบลคลองอุดมชลจร  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทิศใต  ติดตอกับตําบลบางบอ  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลเปร็ง  ตําบลบานระกาศ  อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ 

ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลบางเสาธง  ก่ิงอําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  และ 

   แขวงทับยาว  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร 

 

แผนที่แสดงที่ตั้งของหมูบาน  จํานวน  ๙  หมูบาน 
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         1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

     ภูมิประเทศเปนท่ีราบลุมดินตะกอน  เหมาะแกการทําเกษตรกรรมและมีคูคลองเชื่อมโยงหลายสาย  

 

        1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
    ภูมิอากาศแบบฝงทะเลไมรอนจัด  ไมหนาวจัด  เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลมทะเลและมีฝนตก 

 

        1.4  ลักษณะของแหลงน้ํา 
     เปนแหลงน้ําธรรมชาติเพ่ือใชการเกษตรของตําบลเปร็ง โดยแบงเปนคลองจํานวน 11 สาย  ลําราง 
             จํานวน  3  แหง  และแหลงน้ําท่ีสรางข้ึนมีจํานวน ๔  บอ 
 
 

2. ดานการเมือง / การปกครอง 
    2.1  เขตการปกครอง 

ตําบลเปร็ง   มีเนื้อท่ีประมาณ     11,250   ไร  หรือประมาณ    18   ตารางกิโลเมตร                    
ซ่ึงประกอบดวยหมูบานจํานวน   9   หมูบาน ไดแกหมูท่ี 1-9 ซ่ึงอยูในเขตรับผิดชอบขององคการบริหาร        
สวนตําบลเปร็ง   ท้ังนี้  ไดมีการยกฐานะการปกครองจากสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบลในป           
พ.ศ.2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันท่ี   19  มกราคม  2539  ซ่ึงหมูบานในเขตตําบลเปร็ง       
จํานวน   9  หมูบาน  ดังนี้ 
 

หมูท่ี  1    บานปากคลองประเวศน     นายณศิน  ทิมเรืองเวช  ผูใหญบานหมูท่ี  ๑ 
          พ้ืนท่ี   ๙๐๐  ไร 
หมูท่ี  2    บานเปร็ง        นายสมปอง  สินภักดี    ผูใหญบานหมูท่ี  ๒ 
          พ้ืนท่ี  ๑,๕๕๐  ไร 
หมูท่ี  3    บานคลองเปร็ง       นายอานนท  พรหมศาสตร  ผูใหญบานหมูท่ี  ๓  
          พ้ืนท่ี   ๑,๒๖๘.๗๕  ไร 
หมูท่ี  4    บานวัดเปร็ง        น.ส.กรองกาญจน จุฑาประทีป   ผูใหญบาน หมูท่ี ๔ 
          พ้ืนท่ี   ๑,๐๖๘.๗๕  ไร 
หมูท่ี  5    บานปากคลองเดโช       นายจรัล  ธรรมเจริญ    ผูใหญบานหมูท่ี  ๕ 
          พ้ืนท่ี   ๘๐๐  ไร 
หมูท่ี  6    บานคลองสรั่งบุญ       นายนที  เซงยูฮวด      ผูใหญบานหมูท่ี  ๖ 
          พ้ืนท่ี  ๒,๐๐๐  ไร 
หมูท่ี  7    บานคลองเจา        น.ส.พรทิพย  สุขผึ้ง    ผูใหญบานหมูท่ี  ๗ 
          พ้ืนท่ี   ๗๗๕  ไร 
หมูท่ี  8    บานทาขาม        น.ส.วราภรณ  แสงจันทรฉาย ผูใหญบานหมูท่ี  ๘ 
          พ้ืนท่ี  ๙๓๗.๕๐  ไร 
หมูท่ี  9    บานกาหลง        นายประดิษฐ  เพ็ญจะวัฒนะ   กํานันตําบลเปร็ง 
                   พ้ืนท่ี  ๑,๙๕๐  ไร 
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     2.2 เขตการเลือกตั้ง 
            การเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน มีจํานวน ๙   หมูบาน  การกําหนดหนวย
เลือกตั้งในเขตพ้ืนท่ีตําบลเปร็ง  จํานวน  ๙ หนวยเลือกตั้ง   
  

3. ประชากร 
    3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

- มีครัวเรือนท้ังหมดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จํานวน  1,453  ครัวเรือน 
- มีประชากรท้ังหมด  4,257   คน แบงเปน ชาย 2,070 คน และ หญิง 2,187  คน 
- ความหนาแนนของประชากร  236  คน / ตร.กม. 
 

หมูท่ี หมูบาน 
จํานวนประชากร จํานวน 

หญิง  ชาย รวม ครัวเรือน 
1 บานปากคลองประเวศน 287 277 564 330 
2 บานเปร็ง 220 195 415 116 
3 บานคลองเปร็งฯ 185 190 375 89 
4 บานวัดเปร็ง 298 255 553 212 
5 บานปากคลองเดโช 250 240 490 118 
6 บานคลองสรั่งบุญ 123 127 250 59 
7 บานคลองเจา 234 215 449 206 
8 บานทาขาม 108 94 202 44 
9 บานกาหลง 482 477 959 279 

รวม 2,187 2,070 4,257 1,453 
  ท่ีมา : ขอมูลจากทะเบียนอําเภอบางบอ กุมภาพันธ   2562 
 

    3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
          -จํานวนหลังคาเรือนท้ังหมด  1,453  หลังคาเรือน  ประชากรท้ังหมด  4,257  คน  แบงเปน 
                    ชาย  2,07๐  คน                   หญิง  2,1๘7  คน 
  เด็ก (ทารก-๖ ป)  1 ๖๙   คน   เด็ก (ทารก-๖ ป)  13 ๘  คน 
        เด็กโต (๗-๑๒ ป)  1 ๓๒  คน   เด็กโต (๗-๑๒ ป)  1 ๑๓  คน 
                     วัยรุน (๑๓-๑๗ ป)  11๕  คน   วัยรุน (๑๓-๑๗ ป)  10 ๕  คน 
                    ผูใหญ (๑๘-๖๐ ป)  1,32 ๑  คน   ผูใหญ (๑๘-๖๐ ป)  1, ๓๙๗  คน 
                     คนชรา (๖๐ ปข้ึนไป)  3๓3  คน   คนชรา (๖๐ ปข้ึนไป)  4 ๓4  คน 
                     มากกวา ๑๐๐ ป   -  คน    มากกวา ๑๐๐ ป  - คน  
 

4. สภาพทางสังคม 
   4.1 การศึกษา 
         ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน  จํานวน  3  แหง  ไดแก 
      -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กคลองเปร็ง   ตั้งอยูหมูท่ี   3 จํานวนเด็ก    21    คน 
     -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเปร็งราษฎรบํารุง  ตั้งอยูหมูท่ี   4 จํานวนเด็ก    50    คน 
     -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตลาดปากคลองเจา  ตั้งอยูหมูท่ี   7 จํานวนเด็ก    30    คน 
            มีจํานวนนักเรียนท้ังส้ิน   101  คน 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) อบต.เปร็ง 



 
 

                    องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง  งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

 

4 

          โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน  3  แหง  ไดแก 
      -  โรงเรียนวัดเปร็งราษฎรบํารุง จํานวน  423   คน  ตั้งอยูหมูท่ี   4      
     -  โรงเรียนตลาดปากคลองเจา จํานวน  140   คน  ตั้งอยูหมูท่ี   7 

      -  โรงเรียนวัดกาหลง  จํานวน    79   คน  ตั้งอยูหมูท่ี   9 

          มีจํานวนนักเรียนท้ังส้ิน    642   คน 

 

          โรงเรียนมัธยมศึกษา  จํานวน  1  แหง  ไดแก 
      -  โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี ตั้งอยูหมูท่ี   4       มีจํานวนนักเรียนท้ังส้ิน  ๒๕๐  คน 

 

         ศูนยการเรียนรูศาสนาอิสลามอัลอาลาว่ี  จํานวน  1  แหง  ไดแก 
-  ศูนยการเรียนรูศาสนาอิสลามอัลอาลาวี่   ตั้งอยูหมูท่ี   1  

 

    4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปร็ง  จํานวน  1  แหง ตั้งอยูหมูท่ี   7 

 
 

    4.3 อาชญากรรม 

สถานีตํารวจภูธรประจําตําบล  จํานวน  1  แหง   ตั้งอยูหมูท่ี   4 

ศูนยรักษาความปลอดภัย  (ปอมตํารวจ)  จํานวน  1  แหง  ตั้งอยูหมูท่ี   4 

 
 

     4.4 การสังคมสงเคราะห 
 จํานวนผูสูงอายุ   จํานวน  708  คน 

จํานวนผูพิการ  จํานวน  149  คน 
จํานวนผูปวยเอดส จํานวน     5  คน 
 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
    5.1 การคมนาคมขนสง การจราจรของตําบลมีถนน  32  สาย ประกอบดวยถนนตางๆ ดังนี้ 

ชื่อถนน หมูที่ 
ระยะทาง 
 (เมตร) 

ประเภทถนน 
หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

1. ทางหลวงชนบทหมายเลข 3001 1,4,5,7 6,300 แอสฟลตติกฯ กรมทางหลวงชนบท 
2. ถนนสายรัตนโกสินทร 200  ป 2,3,4 3,100 คสล. อบจ. 
3. ถนนสายกรุงเทพ-ชลบุรี มอเตอรเวย 8 500 แอสฟลตติกฯ การทางพิเศษ 
4. ถนนซอยทิศสุดหลอ 
5. ถนนทางเขา สภ.เปร็ง (เกา) 

1 
1 

210 
300 

คสล. 
แอสฟลตติกฯ 

อบต. 
อบต. 

6. ถนนซอยอยูสุธา  1 1 260 คสล. อบต. 
7. ถนนซอยอยูสุธา  2 1 525 หินคลุก อบต. 
8. ถนนซอยศูนยการเรียนรูศาสนาอัลอาลาว่ี 1 280 คสล. อบต. 
9. ถนนทางเขาหมูบาน  ซอยมะแกว หมูท่ี 2 
10. ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมูท่ี 3 

2 
2,3 

695 
3,500 

คสล. 
คสล. 

อบต. 
อบต. 

11. ถนนทางเขาศูนยพัฒนาเด็กเล็กคลองเปร็ง 3 310 คสล. อบต. 
12. ถนนทางเขาเทียนโหวเซ๊ียะบอ 4 275 คสล. อบต. 
13. ถนนทางเขาหมูท่ี  4 เลียบคลองเปร็ง (หนํ่าลุย) 
14. ถนนซอยหมอประไพ 

4 
4 

600 
300 

คสล. 
คสล. 

อบต. 
อบต. 

15. ถนนซอยบานทิดดํา 4 300 คสล. อบต. 
16. ถนนซอยกรรณิการ 5 220 คสล. อบต. 
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17. ถนนซอยบานสุมทอง 5 200 คสล. อบต. 
18. ถนนซอยบานทิดรักษ 
19.  ถนนซอยบานนายฉุย 

5 
5 

220 
228 

คสล. 
คสล. 

อบต. 
อบต. 

20. ถนนทางเขาหมูท่ี  6 6 1,200 คสล. อบต. 
21. ถนนซอยคุณแจม 
22. ถนนทางเขาโรงเรียนตลาดปากคลองเจา 
23. ถนนซอยผูใหญสุดิน 
24. ถนนทางเขาหมูบานดีสกุล 
25. ถนนทางเขาหมูท่ี 8 บานนายเทียม 
26. ถนนเลียบคลองบางเซา 
27. ถนนซอยศรีสุวรรณภูมิ 
28. ถนนซอยการะเกด 
29. ถนนเลียบคลองพระองคเจาไชยานุชิต 
30. ถนนเลียบคลองประเวศบุรีรมย 
31. ถนนทางเขาวัดปาสุขใจ 
32. ถนนซอยเกตุรุงเรือง 

6 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
9 

7,9 
5 
8 
9 

400 
150 
130 
250 
600 

2,000 
500 

1,000 
3,500 
200 
740 

คสล. 
คสล. 
คสล. 

แอสฟลตติกฯ 
คสล. 

หินคลุก 
คสล. 
คสล. 
คสล. 

หินคลุก 
คสล. 

หินคลุก 

อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 
อบต. 

       

    5.2 การไฟฟา 
        ตําบลเปร็งมีไฟฟาใชทุกหลังคาเรือน อยูในความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวง 
 -  จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา 1,396  ครัวเรือน  
 -  พ้ืนท่ีท่ีไดรับบริการไฟฟา รอยละ  100  ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  
 -  ไฟฟาสาธารณะ (ไฟฟาสองสวาง) จํานวน  27  จุด  
                ครอบคลุมถนน  27  สาย 
 
    5.3 การประปา 
 ระบบประปาในตําบลเปร็ง  อยูในความรับผิดชอบของการประปานครหลวง 
 
    5.4 การโทรคมนาคม   
                 โครงขายโทรศัพทในตําบลเปร็ง  อยูในความรับผิดชอบของ บมจ.ทีโอที  
          (องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย) 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
    6.1 การเกษตร 
 การเกษตรสวนใหญตําบลเปร็งประกอบอาชีพทํานา  ทําสวน (สวนมะมวง สวนมะพราว สวนตระไคร) 

หมูท่ี 
ทํานา 

(ครัวเรือน) 
พ้ืนท่ี 
(ไร) 

สวนมะมวง 
(ครัวเรือน) 

พ้ืนท่ี 
(ไร) 

สวนมะพราว
(ครัวเรือน) 

พ้ืนท่ี 
(ไร) 

สวนตระไคร 
(ครัวเรือน) 

พ้ืนท่ี 
(ไร) 

1 9 370 18 14 18 40 12 18 
2 46 647 22 22 13 25 13 8 
3 11 319 11 30 35 43 33 45 
4 12 401 21 20 10 8 10 6 
5 44 305 12 20 19 21 5 6 
6 6 109 7 31 10 17 3 3 
7 5 88 6 6 7 10 - - 
8 4 148 20 20 19 15 9 14 
9 20 614 20 20 27 29 16 30 

รวมท้ังสิ้น 157 3,001 137 183 158 208 101 130 

  ท่ีมา : ขอมูลจากเกษตรอําเภอบางบอ พฤษภาคม 2562 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) อบต.เปร็ง 
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    6.2 การประมง 
 การประมงสวนใหญตําบลเปร็งประกอบอาชีพเลียงปลาเบญจพรรณ ปลานิล ปลาสลิด และเลี้ยงกุง 
 

    6.3 การบริการ 
 สถานีบริการน้ํามัน  2  แหง  
 รานคาท่ัวไป  22  แหง  
 สถานท่ีจําหนายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข  1  แหง  
    6.4 อุตสาหกรรม 
         การอุตสาหกรรม 
 -  โรงงาน  จํานวน  4  แหง  
 

    ๖.๕. การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
 1.กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเปร็ง  
 2.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจําตําบลเปร็ง  
 3.กองทุนหมูบาน 9 หมูบาน  
 4.กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต    
 5.กองทุนฌาปนกิจหมูบาน 
 6.กลุมวิสาหกิจชุมชน  หมูท่ี 4  
 
๗. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
    ๗.1 การนับถือศาสนา 
       ศาสนาพุทธ 
  -  ผูนับถือศาสนาพุทธ  รอยละ  76.45  ของจํานวนประชากรท้ังหมด  
 วัด  จํานวน  3  แหง  ไดแก 
       -  วัดเปร็งราษฎรบํารุง   ตั้งอยูหมูท่ี  4       

-  วัดกาหลง  ตั้งอยูหมูท่ี   9 

-  วัดปาสุขใจ  ตั้งอยูหมูท่ี   8 

  ศาสนาอิสลาม 

  -  ผูนับถือศาสนาอิสลาม  รอยละ  23.55  ของจํานวนประชากรท้ังหมด  
    ๗.2 ประเพณแีละงานประจาํป 
        ประเพณีสําคัญ 
 1.  โครงการแหเทียนเขาพรรษา  
     กิจกรรมโดยสังเขปแหเทียนเขาวัด  ใสบาตร  ทําบุญ  
 2.  โครงการแขงเรือเร็ว  
     กิจกรรมโดยสังเขป  แขงเรือเร็วเพ่ือสงเสริมเยาวชนใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
 3.  โครงการแขงเรือพาย  
     กิจกรรมโดยสังเขป  เพ่ือเปนการอนุรักษวัฒนธรรม  และประเพณีในทองถ่ิน  

 

       ๗.3 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 ปลาสลิด  ตระกลาสานจากพลาสติก  สบูสมุนไพร  น้ํายาลางจานสมุนไพร 
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๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    ๘.๑  ขอมูลแหลงน้ําธรรมชาติ  
 

ท่ี ช่ือคลอง หมูบานท่ีใชน้ํา ระยะทาง
(ม.) 

ความกวาง 
(ม.) 

หมายเหตุ 

1 คลองประเวศบุรีรมย 7,5,4,1 6,600 50  
2 คลองพระองคไชยานุชิต 7,9 3,800 80  
3 คลองเปร็ง 4,1,2,3 4,700 30  
4 คลองสรั่งบุญ 4,6,3 3,500 20  
5 คลองกาหลง 8,9 4,200 20  
6 คลองบางเซา 8 3,200 20  
7 คลองกระแชงเตย 2 1,000 15  
8 คลองบางหลวง 3 600 20  
9 คลองชวดใหญ 8 500 20  

10 ลํารางอายสองราง 2,3 1,000 15  
11 ลํารางลําทึม 6 2,000 10 คลองตันใชได 600 ม. 
12 คลองชางตาย 8 700 20  
13 ลํารางชวดปรง 3    
14 คลองชวดปรง 6    

      
 แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคอยูในความรับผิดชอบของการบริการประปานครหลวง และมีแหลง
น้ําท่ีสรางข้ึน (บอบาดาล) จํานวน 4 บอ 

 
แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน  มีบอน้ําบาดาล  จํานวน   ๔  บอ 

หมูท่ี จํานวนบอบาดาล  (บอ) หมายเหตุ 
1 -  
2 2  
3 2  
4 -  
5 -  
6 -  
7 -  
8 -  
9 -  

 
 

9. ศักยภาพของทองถิ่น 
   9.1 จํานวนบุคลากร 

          พนักงานสวนตําบล จํานวน 5๑ คน (ขาราชการ 1๖ คน, ลูกจางประจํา 1  คน พนักงานจาง  34  คน) 
      -  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล   จํานวน    ๒๐   คน 

     -  ตําแหนงในกองคลัง      จํานวน     ๖   คน 

      -  ตําแหนงในกองชาง      จํานวน      ๑   คน 

      -  ตําแหนงในกองการศึกษาฯ     จํานวน    1๐   คน 

      -  ตําแหนงในกองสาธารณสุขฯ     จํานวน    10   คน 

      -  ตําแหนงในกองสวัสดิการสังคม    จํานวน      ๔   คน 
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  9.2 ระดับการศึกษา 

 

  -  ประถมศึกษา    จํานวน     ๘ คน -  มัธยมศึกษาตอนตน    จํานวน      ๔ คน  
-  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน     ๓ คน -  อาชีวศึกษา      จํานวน      ๗    คน    
-  ปริญญาตรี     จํานวน    ๒๐     คน -  ปริญญาโท       จํานวน      9     คน  

 
   9.3 ดานการเมือง การบริหาร 
              องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง   เปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง มีฐานะ      
เปนนิติบุคคลการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล เปนรูปแบบสภาองคการบริหารสวนตําบล และคณะ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มาจากการเลือกตั้งของประชาชน    
ในตําบล จํานวน 18 คน คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  4  คน ประกอบดวย นายกองคการ
บริหาร   สวนตําบล จํานวน 1 คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในตําบล และรองนายกองคการบริหาร    
สวนตําบล จํานวน  2  คน เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  มาจากการแตงตั้งของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ี  ในการกําหนดนโยบายและบริหารกิจการ
ขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดกําหนดไว 
 

พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลเปร็ง ปฏิบัติงานท่ีเปนภารกิจประจํา ตามนโยบาย          
ท่ีผูบริหารกําหนดไว มีอัตรากําลังรวมท้ังสิ้น 5 ๐  คน แยกเปน พนักงานสวนตําบล จํานวน  ๒๐  คน 
ลูกจางประจํา จํานวน   1  คน   พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน   1 ๕  คน และพนักงานจางท่ัวไป        
จํานวน  1๔   คน  และมีการแบงสวนราชการออกเปน   5 กอง  และ 1  สวน ดังนี้ 
 

 1. สํานักงานปลัด  มีหนาท่ีเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนและนโยบาย งานนิติกร  งานธุรการ 
งานบริหารงานบุคคล งานรกัษาความสงบเรียบรอย งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน งานจัดทํางบประมาณ งานประชาสัมพันธ  
 

 2. กองคลัง   มีหนาท่ีเก่ียวกับการเงินและบัญชี งานรายไดการจัดเก็บภาษีตาง ๆ งานผลประโยชน      
งานควบคุมพัสดุและทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
 

 3. กองชาง  มีหนาท่ีเก่ียวกับการดําเนินการงานโยธา งานบํารุงและรักษาทางบก ทางระบายน้ํา         
งานสํารวจและออกแบบ งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานควบคุมการกอสรางอาคาร งานไฟฟาสาธารณะ   
และงานอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย                  
    
 4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหนาท่ีเก่ียวกับงานสงเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม
และกิจการหองสมุด  งานนมโรงเรียน  งานอาชีพ งานสงเสริมการศึกษา งานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม และงานอ่ืน 
ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 5. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   มีหนาท่ีเก่ียวกับงานรักษาความสะอาด  งานตรวจสอบและ         
จัดระเบียบในตลาด  รวมท้ังกิจการคาท่ีนารังเกียจ และอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  งานวางแผนและ
ประเมินผลดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  งานวิเคราะหขอมูลทางสถิติเก่ียวกับการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
งานเฝาระวังโรคติดตอประจําทองถ่ิน  งานสงเสริมสุขภาพ  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 6. กองสวัสดิการสังคม   มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห 
งานสงเสริมอาชีพสตรีและพัฒนาสตรี  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของและตามหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 
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9.4  ดานงบประมาณ 

รายการ 
ปงบประมาณ 

2557 
ปงบประมาณ 

2558 
ปงบประมาณ 

2559 
ปงบประมาณ 

2560 
ปงบประมาณ 

2561 

ประมาณ
การ
รายรับ 

39,084,000.00 38,533,700.00 43,201,700.00 55,800,000 52,472,900 

รับจริง 37,793,527.26 41,598,949.50 53,977,349.91 46,383,543.23 45,704,812.60 
เงิน
สะสม 

9,867,859.13 14,893,610.75 17,345,878.80 15,484,513.63 13,176,594.37 

ประมาณ
การ
รายจาย 

39,084,000.00 38,533,700.00 43,201,700.00 55,800,000 52,472,900 

จายจริง 27,281,442.46 33,712,204.74 41,017,709.76 35,679,689.03 33,547,104 
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สวนท่ี ๒ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   ๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในกฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ 
เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําราง
ยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ังกําหนดมาตรการสงเสริมและ
สนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตรชาติ พ .ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะ             
อันประกอบดวย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดาน
การสรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ          
เพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด 
ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของอยางกวางขวาง        
เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
ภายในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนํา 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ 
เปนตนมาไดสงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังในดานเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยไดรับการยกระดับเปน
ประเทศในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
สงผลใหประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมท่ีประเทศไทยมีขอไดเปรียบใน
ความหลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาท่ีสําคัญ อาทิ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ท่ีรอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพ เม่ือเทียบกับรอยละ ๖ .๐ ตอ
ปในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษท่ีผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณเศรษฐกิจโลกท่ียังไมฟนตัวไดเต็มท่ีโครงสรางเศรษฐกิจไทยท่ียังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมได
อยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเขามา
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะท่ีไมสอดคลองกับ
ความตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) อบต.เปร็ง 
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นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสําคัญตอ 
การพัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสรางพ้ืนฐาน
ตางๆ และการคุมครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน แตยังคงมีปญหาเรื่องคุณภาพ
การใหบริการท่ีมีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทําใหประเทศไทยยังคงมีปญหา
ความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ขณะท่ีปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงข้ึนและแกปญหาความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะ
ยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีผานมายังขาดความ
ชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังมีปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรม
ลงอยางรวดเร็ว 

ท้ังนี้ ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ 
พัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการและปญหาของประชาชน 
ขณะท่ีความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นท่ีตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ลดความขัดแยงทาง
ความคิดและอุดมการณท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไมเสมอภาค การขาดความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดม่ันสถาบัน
หลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัย 
เด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีจะทําใหการพัฒนาประเทศใน
มิติตาง ๆ มีความทาทายมากข้ึน ท้ังในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการ
เพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความม่ันคงทาง
สังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซ่ึงจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อนประเทศไปสู
การเปนประเทศพัฒนาแลว 

๒. ปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 
แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงท่ีตั้งท่ีสามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเปนประตูสูเอเชีย แตการท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ทําใหปญหาดานเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบานยังคงเปนความทาทายดานความม่ันคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองให
ความสําคัญกับปญหาดานความม่ันคงอ่ืน ๆ ท่ีมีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ท่ี
อาจเปนประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับ
ประชาชน ซ่ึงรวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติท่ีจะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุม
ประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกตางกันอยางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอํานาจ ท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายข้ัวอํานาจ หรือเกิดการยายข้ัวอํานาจ
ทางเศรษฐกิจ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะท่ีองคกรท่ีไมใชรัฐ 
อาทิ องคการระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการกําหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธและมาตรฐานสากลตางๆ ท้ังในดานความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมท้ังการรวมกลุมเศรษฐกิจและ
การเปดเสรีในภูมิภาคท่ีนําไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานอาชญากรรมขามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ังปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง 

            ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน ซ่ึงตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้ คาดวาจะ
เปนปจจัยสนับสนุนหลักท่ีชวยทําใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน 

แผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) อบต.เปร็ง 
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แนวโนมสําคัญท่ีจําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนท่ีจะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากข้ึน การแขงขันท่ีคาดวาจะรุนแรงข้ึนในการเพ่ิมผลิตภาพและสรางความหลากหลายของ
สินคาและบริการท่ีตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป ๒๕๗๔จะ
กอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
รวมท้ังการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึนประชากรในประเทศ
ไทยจะมีชวงอายุท่ีแตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมท่ี
แตกตางกัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชใน
การผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะตอไป 

  ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความตองการแรงงาน
ตางชาติเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยท่ีลดลง ซ่ึงปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและ
ความกาวหนาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถ่ินมี
ความสะดวกมากข้ึน และเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพ่ิมมากข้ึน 
โดยเฉพาะในกลุมประชากรท่ีมีศักยภาพซ่ึงมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทํางานในท่ัวทุกมุมโลกสูงข้ึน 
ท้ังนี้ การยายถ่ินสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน จึงอาจจะเปนไปไดท่ีประเทศ
ไทยจะยังคงเปนประเทศผูรบัของประชากรจากประเทศเพ่ือนบานขณะท่ีประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะ
อาจมีแรงจูงใจในการยายถ่ินไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีดีกวา อาจทําใหการแยงชิงแรงงานมีความรุนแรง
มากข้ึน ซ่ึงจะยิ่งทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากข้ึนท้ัง
ในเชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตท่ีกวางขวางมากข้ึน ซ่ึงจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธตอเนื่องกับความม่ันคงดานอาหาร
และน้ํา ขณะท่ีระบบนิเวศตางๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวท่ีแตละ
ประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน ทําใหการเปนสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมท้ัง
ประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสรางสมดุลความม่ันคงดานพลังงาน
และอาหารมีแนวโนมท่ีจะมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนกฎระเบียบและขอตกลงดานสิ่งแวดลอมจะมีความเขมขน
และเขมงวดข้ึน โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆ ท่ีสําคัญ เชน เปาหมายการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะไดรับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งข้ึน 
  แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ท้ังในสวนของการ
จางงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความม่ันคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ดานอ่ืนๆ ท่ีซับซอนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามท่ีใชเทคโนโลยี 
เปนเครื่องมือ การเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยีและ
สินคาและบริการ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณไดยากการเกิดข้ึนของ
โรคระบาด และโรคอุบัติใหมท่ีจะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากข้ึน อาจ
นําไปสูปญหาความเหลื่อมล้ําท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนได หากไมมีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันและ
รองรับผลกระทบตางๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ซ่ึงรวมถึงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันท่ีจะเกิดข้ึนอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งหากการเขาถึงเทคโนโลยี 
โครงสรางพ้ืนฐาน และองคความรูสมัยใหมมีระดับความแตกตางกันระหวางกลุมประชากรตางๆ โดยการ
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เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอท้ังการจางงานและอาชีพท่ีจะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานท่ีเปลี่ยนไป มีความตองการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากข้ึน หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาด
งานในปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพท่ีตองการทักษะระดับต่ํา 
กอใหเกิดความเสี่ยงตอความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะท่ีทัน
กับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตนท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไป
อยางรวดเร็ว รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงปจจัยท้ังหมด
ดังกลาวจะสงผลใหปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน 

  จากปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆขางตน 
เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มี
พลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซ่ึงจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมาก ดังนั้น การ
พัฒนาประเทศจึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนาท่ีเก่ียวของ มีความ
รวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาท่ีเปนการดําเนินงานอยางบูรณา
การ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวของซ่ึงกันและกัน โดยประเทศไทยจําเปนตองมีทรัพยากรมนุษยท่ีมี
คุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะท่ีสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ สามารถรูเทาทันและปรับตัวให
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพท่ีม่ันคง สรางรายได ทามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและ
กติกาใหมๆ และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซ่ึงจําเปนตองมีการพัฒนา
ระบบและปจจัยสงเสริมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของไปพรอมกัน ท้ังในสวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนา
ทักษะฝมือท่ีสอดคลองกันกับการพัฒนาของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ัง
การใหความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนเจาของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด ๔ .๐ สงผลใหเกิด
การสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชนจาก
การพัฒนา ลดปญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 

  นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความม่ันคงดานพลังงานและ
อาหาร การรักษาไวซ่ึงความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยาย
ความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่องท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมีขอกําหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑท่ีเก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาท่ีสามารถอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพการ
แขงขันท่ีสูงข้ึน และสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตําแหนงท่ีตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศมากข้ึน รวมท้ังใหความสําคัญของการรวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพ่ือกระชับและสรางสัมพันธไมตรี เสริมสรางความสัมพันธทางการทูต ซ่ึงจะกอใหเกิดการสรางพลัง
ทางเศรษฐกิจและรักษาความม่ันคงของประเทศ โดยจําเปนตองสรางความพรอมในการท่ีจะยกระดับมาตรฐาน
และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกติกาสากลในดานตางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตองเรงใหมีการ
ปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริม
คนในชาติใหยึดม่ันสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพ่ือใหเกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแยง
ภายในประเทศ โดยท่ีนโยบายการพัฒนาตางๆ จําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและลักษณะ
พฤติกรรมของประชากรท่ีอาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากข้ึน 
  ดังนั้น ภายใตเง่ือนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตางๆ ท่ีเก่ียวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนการพัฒนาท่ี
รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องท่ีตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือให
เกิดการปรับตัวซ่ึงจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการขับเคลื่อนการพัฒนาให
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ประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวท่ีตองบรรลุ พรอมท้ังแนว
ยุทธศาสตรหลักในดานตางๆ เพ่ือเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐ    
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ       
โดยยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอ่ืน ๆ       
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพ้ืนท่ี ซ่ึงรวมถึงพ้ืนท่ีพิเศษตางๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือใหการพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการไดอยางม่ันคง ม่ังค่ัง 
และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ
ตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความม่ันคง
ทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความ
เปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอม
ระหวางประเทศ   และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง         
ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดบัประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล 
และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความ
ม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 
ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ 
ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและ       
มีความยั่งยืนจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆท้ังในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือใหสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจ
และสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญใน
เวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลัง
ในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย    
ทุนทางปญญาทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษาและ
การฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะ              
ตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน
และสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน
สวนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน 
และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล         
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอ

ความม่ันคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 

๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๑) การเกษตรสรางมูลคา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 
๔.๔ โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
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(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(๖) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 
(๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนน

ความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

 
๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ
ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก    

มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดย

เสมอภาค 
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   ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทําข้ึนใน
ชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมาก
ข้ึน โดยไดนอมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคง เกิด
ภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซ่ึงเปนแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔ .๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น 
ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการเชื่อมตอ
กับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีตองดาเนินการใหเห็น
ผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน 
ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพ่ือกากับใหการพัฒนาเปนไปอยาง
มีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 

๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก  
๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน  
 

๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค  

   ๓.๒. เปาหมายรวม  
 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร                      

โดยมี ๖ ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๔.๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
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๔.๔ ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ัง

ค่ัง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 

๕. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สูการปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
 

    ๑.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
           1.3.1 แผนพัฒนาภาค 
                   ภาคกลางและพ้ืนท่ีกรุงเทพฯเปนภูมิภาคท่ีมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาค
ภายในประเทศเนื่องจากเปนท่ีตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเปนท่ีตั้งของหนวยงานราชการระดับ
กระทรวงหนวยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลท่ีดีท่ีสุด 
รวมท้ังสถาบันธุรกิจ และสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมแมน้ําขนาด
ใหญท่ีมีความอุดมสมบูรณเปน “อูขาว อูน้ํา” ของประเทศ และเปนพ้ืนท่ีในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตของ
อนุภาคลุมน้ําโขง (Southern Economic Corridor) ท่ีเชื่อมโยงเมียนมา – ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม ซ่ึงเปน
เสนทางลัดโลจิสติกส (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก 
          ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสูความ “ม่ันคง  ม่ังค่ัง  ยั่งยืน” จําเปนตองรักษาความมีชื่อเสียงของ
กรุงเทพมหานครใหเปนเมืองชั้นนําระดับโลกตลอดไป ควบคูไปกับการใชศักยภาพพ้ืนฐานดานความอุดมสมบูรณ
ของดินและน้ํา และความพรอมของสถาบันการศึกษา /วิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสูเกษตรอุตสาหกรรม   
ท่ีใชเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินคาและบริการท่ีมีมูลคาสูง รวมท้ังการเรงรัดผลักดันเสนทางลัด          
โลจิสติกสเชื่อมโยงทวาย (เมียนมา ) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือใหภาคกลางเปนพ้ืน      
ท่ียุทธศาสตรในการเชื่อมโยงเสนทางการคาการขนสงระหวางทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกในระยะยาว 

     เปาหมายและตัวช้ีวัด 
     1. กรุงเทพฯ ไดรับการจัดลําดับเปนเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตชั้นนําในโลกดีข้ึน 
     2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
     3. รายไดการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
     4. มูลคาผลิตภัณฑภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 
     5. มูลคาผลิตภัณฑสาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
     6. คุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาและทาจีนตอนลางอยูในเกณฑมาตรฐาน  
     7. ปริมาณขยะท่ีไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน  
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  ประเด็นยุทธศาสตร 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ : พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 
1) เรงพัฒนาระบบขนสงมวลชนและระบบขนสงสาธารณะ อาทิ รถไฟฟา รถเมล ฯลฯ เพ่ือ

บรรเทาปญหาจราจรและใหประชาชนเขาถึงบริการระบบขนสงสาธารณะท่ีสะดวกสบายและปลอดภัยในการ
เดินทาง 

2) กอสรางถนนวงแหวน ถนนเชื่อมตอ (Missing link) สะพานขามแมน้ําเจาพระยา ฯลฯ เพ่ือ
ลดปญหาความแออัดและคับค่ังของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปญหาคอขวด เปนการเชื่อมตอโครงขาย
การเดินทางเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเขาถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมท้ังสรางความเชื่อมโยงระหวาง
เมือง ชนบท 

3) จัดระเบียบการใชประโยชนท่ีดินโดยใชมาตรการผังเมืองควบคุมการใชพ้ืนท่ีรวมท้ังคุมครอง
แหลงอนุรักษและทัศนียภาพ ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองใหสวยงาม มีพ้ืนท่ีสีเขียวและสวนสาธารณะ  

4) พัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุและออกแบบโครงสรางพ้ืนฐานและบริการตางๆใหสามารถรองรับ
คนทุกกลุมในสังคมไดอยางเทาเทียมกัน (Universal Design) เพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุและสงเสริมใหทุกกลุม
สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการตางๆ อยางเสมอภาคและเทาเทียม 

5) แกไขปญหาขยะ น้ําเสีย น้ําทวม และมลภาวะทางอากาศ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของ
ชุมชนเมือง 

6) ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมกรุงเทพฯ เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาความรุนแรงและ
ความเสียหายเปนมูลคาสูง 

7) วางระบบปองกันภัยอาชญากรรมและภัยกอการรายในเขตกรุงเทพฯ และพ้ืนท่ีตอเนื่อง เพ่ือ
ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

8) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี  ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร ) ให
เปนเมืองศูนยกลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย ศูนยกลางการขนสงและโลจิสติกส ศูนยบริการดานสุขภาพ
และการศึกษาและเมืองท่ีอยูอาศัย โดยประสานการวางระบบโครงขายโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบขนสงมวลชน
สาธารณะและบริการทางสังคม กับมาตรการทางผังเมือง ในการชี้นําใหการขยายตัวของเมืองเปนไปอยางมีแบบ
แผนและเหมาะสม รวมท้ังการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองใหเอ้ือตอการอยูอาศัย การเดินทางและการขนสง
โดยสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะการปองกันน้ําทวม – น้ําเสีย พรอมท้ังการจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเปนปอด
และสถานท่ีพักผอนหยอนใจของชุมชนเพ่ิมข้ึน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมตางๆท้ังการ
ทองเท่ียว อุตสาหกรรม ธุรกิจการคา การคมนาคมขนสง และการเพ่ิมข้ึนของประชากรเมือง 
  ยุทธศาสตรท่ี ๒ :  พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสรางความเชื่อมโยง
เพ่ือกระจายการทองเท่ียวท่ัวท้ังภาค 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดารามชะอํา – หัว
หิน สนามกอลฟระดับโลกท่ีเพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ใหเปนฐานการกระจายรายไดและการ
สรางงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานระดับนานาชาติและเปนท่ี
ประทับใจของนักทองเท่ียว 
  2) พัฒนาแหลงทองเท่ียวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอยางยั่งยืน โดยฟนฟูบูรณะโบราณสถาน
และเตรียมความพรอมของเมืองใหสามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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  3) เพ่ิมมาตรฐานแหลงทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน เชน ตลาดสามชุก ตลาดน้ํา  
อัมพวา ตลาดน้ําดําเนินสะดวก เกาะเกร็ด ทองเท่ียวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแหงชาติแกงกระจาน ฯลฯ โดย
ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก กิจกรรมการทองเท่ียว สินคาและบริการดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานสากล  
  4)  พัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ เชน กลุมประวัติศาสตรและศาสนา กาญจนบุรี – 
สุพรรณบุร ี– พระนครศรีอยุธยา – อางทอง – สิงหบุรี – ชัยนาท – ลพบุรี – สระบุรี – นครปฐม – ราชบุรี – 
เพชรบุรี กลุมดูแลสุขภาพดวยแพทยแผนไทย อาทิ นนทบุรี – สมุทรสาคร – นครปฐม – เพชรบุรี และกลุม
ทองเท่ียวทางน้ํา อาทิ พระนครศรีอยุธยา – นนทบุรี – ปทุมธานี – อางทอง – สิงหบุรี โดยปรับปรุงและพัฒนา
แหลงทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเท่ียวใหมีคุณคาและมูลคาเพ่ิม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการ
ทองเท่ียวระหวางจังหวัดอยางยั่งยืน 
  5) พัฒนาการเขาถึงแหลงทองเท่ียวชุมชน แหลงผลิตสินคา OTOP และแหลงทองเท่ียวเชิง
เกษตร เพ่ือใหมีเสนทางหรือเครือขายการคมนาคมท่ีสามารถเดินทางเขาไปยังแหลงทองเท่ียวไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย เปนการขยายเสนทางการทองเท่ียวและกระจายรายไดสูชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ความคิดสรางสรรค เพ่ือใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1) นําผลผลิตการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติมาใชในการพัฒนาการ
ผลิตขาวในพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอไร เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพขาวซ่ึงเปนสินคาสงออกท่ีสําคัญของ
ประเทศใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด 
  2) พัฒนามาตรฐานฟารมเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety) จากสินคาเกษตรหลักของ
ภาค ไดแก ขาว พืชผัก มะพราว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก เปด กุง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงผลิตสําคัญ 
ไดแก ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี  ราชบุรี นครปฐม และ
ประจวบคีรีขันธ เพ่ือการสงออกสินคาเกษตรคุณภาพสูง ท่ีสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในตลาด
เฉพาะและตลาดระดับบน 
  3) สงเสริมการใชเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู Smart Farmer และ Smart Farming 
โดยสงเสริมใหเกษตรกร มีความรู ความสามารถในการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและพันธุท่ีเหมาะสม 
รวมท้ังปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดใหมีประสิทธิภาพ 
  4) ฟนฟูความอุดมสมบูรณทรัพยากรประมงทะเล โดยเรงรัดการอนุรักษ ฟนฟู และการจัดการ
ใชประโยชนทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอมใหเปนระบบเหมาะสม ควบคูไปกับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
เชน การสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม การสงเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบาน รวมท้ังการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจการ
ประมง  เปนตน ในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบริเวณชายฝงรอบอาวไทย ไดแก 
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 
  5) เพ่ิมความสามารถการแขงขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร ) อุตสาหกรรมกอสราง 
(สระบุรี ) อุตสาหกรรมยานยนตและอิเล็กทรอนิกส (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ ) สูการใช
เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
  6) พัฒนากาญจนบุรี – ราชบุรี – เพชรบุรี ตอนบนใหเปนแหลงอุตสาหกรรมแปรรูปผลลิตทาง
การเกษตรและปศุสัตว และกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเชื่อมโยงกับแหลงผลิตในเมียนมา โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสเพ่ือลดตนทุนในการขนสงสินคา รวมท้ังยกระดับคุณภาพสินคาอุตสาหกรรม        
ในพ้ืนท่ีใหมีความทันสมัยและใหไดมาตรฐานสากลไปสูตลาดอาเซียน 
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  7) สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยใหความสําคัญกับการเสริมสรางองค
ความรูใหแกผูประกอบการในการดําเนินธุรกิจ อาทิ การนํางานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการเพ่ิม  
ประสิทธิภาพการผลิตและการใชกลยุทธการตลาด ฯลฯ เพ่ือใหสามารถเริ่มตนธุรกิจและเติบโตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

  ยุทธศาสตรท่ี ๔ : บริหารจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม ภัยแลง และคง
ความสมดุลของระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาแหลงน้ําและระบบกระจายน้ําในพ้ืนท่ีแลงซํ้าซาก อาทิ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ 
ราชบุรี และลพบุรี เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ํา โดยปรับปรุงและบํารุงรักษาแหลงน้ําเดิม วางแผน
จัดสรรน้ําเพ่ือรองรับความตองการใชน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนไดอยาง
พอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมท้ังจัดทําแหลงเก็บกักน้ําขนาดเล็กกระจายในพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือบรรเทาและ
แกไขปญหาขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง 

2) ปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ชุมชน แหลงประวัติศาสตร โบราณสถาน 
และพ้ืนท่ีน้ําทวมซํ้าซาก อาทิ ชัยนาท อางทอง สิงหบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ โดยเพ่ิมแหลงเก็บกักน้ําท่ีเปนแกมลิง สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงจัดตั้งกลุม
เฝาระวังภัยน้ําทวม 

3) ปองกันการบุกรุกทําลายปาและฟนฟูปาเสื่อมโทรม ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และ
ราชบุรี โดยการปลูกปาเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝาระวังติดตามการบุกรุกปา สนับสนุนสิทธิและบทบาทของ
ชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปาของชุมชนไมใหเสื่อมโทรมลง 

4) ขุดลอกลําน้ําเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ําและใชในการขนสง อาทิ แมน้ําเจาพระยา      
แมน้ําทาจีน ฯลฯ รวมท้ังฟนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาและทาจีนตอนลางในพ้ืนท่ีพระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร 

5) ปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล อาทิ สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ โดยการจัดทําแนวปองกันการกัดเซาะชายฝงดวยวิธีการท่ีเหมาะสม เชน 
ปลูกปาชายเลน และการทําแนวไมไผกันคลื่น 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ : เปดประตูการคา การลงทุน และการทองเท่ียว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย – 
ภาคกลาง – ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 แนวทางพัฒนา 
  1) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหวางเมืองและรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ – กาญจนบุรี เพ่ือเชื่อมโยง
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศใหสามารถเก้ือหนุนและติดตอทางการพัฒนา
ระหวางพ้ืนท่ีไดโดยสะดวกและรวดเร็ว 
  2) เรงพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบานพุน้ํารอน อําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี ใหเปนประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากทาเรือทวาย – ทาเรือแหลมฉบัง – ทาเรือ 
สีหนุวิลล ประเทศกัมพูชา – ทาเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกดานการเดินทางและขนสงเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน 
  3) พัฒนามาตรฐานดานชายแดนไทย – เมียนมา บานพุน้ํารอน ดานเจดียสามองค และดาน
สิงขร เพ่ือเชื่อมโยงการคา การลงทุน และการทองเท่ียว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใชประโยชนท่ีดินให
สอดคลองกับการพัฒนาในอนาคต พรอมท้ังปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส ระบบสาธารณูปโภคและ
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สาธารณูปการ จุดบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณจุดผานแดน ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑท่ี
เก่ียวของ 

4) พัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายกับ EEC โดยจัดเตรยีมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนากิจกรรม            
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียวเชื่อมโยงระหวางไทยกับเมียนมา 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสรางเสถียรภาพและลด
ความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ 
 แนวทางพัฒนา 
  1) เรงดําเนินการแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงภาคกลางกับภาค
อ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือกระจายประโยชนและโอกาสจากจุดความเจริญหลักของประเทศใหเชื่อมโยงไปยังพ้ืนท่ีท่ี
ภาคอ่ืนๆ ซ่ึงจะทําใหเกิดการกระตุนการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ําระหวางภาค อาทิ 
     (1) เชื่อมโยงภาคเหนือ ดวยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – พิษณุโลก และรถไฟทางคู ลพบุรี 
– ปากน้ําโพ 
     (2) เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา และ
ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองบางปะอิน- นครราชสีมา 
     (3) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ดวยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ – ระยอง ทางหลวงพิเศษ 
พัทยา – มาบตาพุด และรถไฟทางคูฉะเชิงเทรา – คลองสิบเกา – แกงคอย 
     (4) เชื่อมโยงภาคใตและภาคใตชายแดน ดวยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – หัวหิน และรถไฟ
ทางคูประจวบคีรีขันธ – ชุมพร 
  2) พัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีขนสงระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีสําคัญ อาทิ เมืองอยุธยาและ
บริเวณเมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกลพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองพุน้ํารอน 
 

1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 

      วิสัยทัศน 
 

        “เสนทางการคาการลงทุนไปสูอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและนวัตกรรม
เกษตรแปรรูประดับประเทศ แหลงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย เสนทางทองเท่ียวธรรมชาติ สุขภาพ และ
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสมบูรณ” 

เปาประสงครวม 
1. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ 
๒. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหมีความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล  

ตําแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด 
 กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ไดกําหนดตําแหนงยุทธศาสตร “ประตูสูการคาอินโดจีน” โดยมีจุดเนน
ท่ีสําคัญ ๔ ดาน ดังนี้ คือ 

๑. เสนทางการคาการลงทุน การคมนาคม และการคาภาคตะวันออกของไทยสูอินโดจีน  
๒. แหลงผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 
๓. อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรแปรรูปและสมุนไพร 

  4. แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ สุขภาพ และ วัฒนธรรม 
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  ประเด็นยุทธศาสตร 
กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลางจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตรเรียงตามลําดับ ดังนี้ 

   ยุทธศาสตรท่ี ๑ : พัฒนาระบบโลจิสติกสและความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือเปนศูนยกลาง
การคาการลงทุนภาคตะวันออกไปสูอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนแหลงการคา การลงทุน และการขนสงภาคตะวันออกไปสูอินโดจีนท่ี
พรอมดวยระบบโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคมขนสงและสิ่งอํานวยความสะดวก พรอมท้ังบุคลากรศักยภาพสูง
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 
 กลยุทธ :  
  1. พัฒนาระบบโลจิสติกสท่ีมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเชื่อมตอกัน
ภายในกลุมจังหวัดและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern economic corridor) ไปสูอินโดจีน 

2. พัฒนาศูนยกลางและชองทางการกระจายสินคาเพ่ือรองรับการเปนฐานการผลิต ขนสงและ
จัดจําหนายของอินโดจีน 

  3. จัดทําแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพ่ือรองรับการเปน
ศูนยกลางการคา การลงทุนของอินโดจีน 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการคา การลงทุนและการขนสงท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือสงเสริมการคาและการลงทุน  
6. การสงเสริมการจัดกิจกรรมการคาระหวางประเทศ (Trade Show) 

 ตัวช้ีวัด :  
  1. อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจกลุมจังหวัดเพ่ิมข้ึนรอยละ 1.5 ตอป 

2. มูลคาการคาผานดานศุลกากรชายแดนของกลุมจังหวัดเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ตอป 
  ยุทธศาสตรท่ี ๒ :  สงเสริมและสนับสนุนการนํานวัตกรรมมาใชในการผลิต ระบบการตลาด และ
โครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี (ZONING) เพ่ือใหสินคาเกษตรปลอดภัยได
มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการคาเสรี 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 
  1. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ และมูลคาเพ่ิมข้ึน สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดและมีศักยภาพการแขงขัน 

2. เกษตรกรมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี และมีเครือขายท่ีเขมแข็งเพ่ืออํานาจทางการตลาด 
 กลยุทธ : 
  1 สงเสริมและสนับสนุนในการนํานวัตกรรมมาใชในการผลิต 

2. พัฒนาการเขาถึงปจจัยการผลิตและโครงสรางพ้ืนฐานทางการเกษตรอยางครบถวน 
3. เพ่ิมผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร 
4. เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมจากในกลุมจังหวัดและประเทศเพ่ือนบานสูการแปรรูปเพ่ือ

สรางมูลคาเพ่ิมในภาคอุตสาหกรรม 
5. มุงพัฒนาสูเกษตรปลอดภัยท่ีเหมาะกับสภาพพ้ืนท่ี เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีมูลคาสูง 
6. พัฒนาเกษตรกร/องคกร/สถาบันเกษตรกรใหสามารถทําธุรกิจเกษตรรองรับการคาเสรี 
7. พัฒนาสารสนเทศเพ่ือการเกษตร 
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 ตัวช้ีวัด : 
  ๑. จํานวนชนิดของสินคาเกษตรท่ีผานการรับรองมาตรฐานเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตอป  

๒. จํานวนกลุมเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรท่ีสามารถทําธุรกิจสินคาเกษตรเพ่ิมข้ึน ปละ 3 กลุม 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ : พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว และบริการดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน         

เพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 
  ๑. ยกระดับคุณภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพและวัฒนธรรม รวมถึงสงเสริม มาตรฐาน
สินคาและบริการการทองเท่ียว 

๒. เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศทางน้ําท่ีสําคัญ เพ่ือเชื่อมโยงการทองเท่ียวทางน้ําระหวางกลุม
จังหวัด 
 กลยุทธ : 
  1. อนุรักษและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ สุขภาพและวัฒนธรรมเพ่ือเชื่อมโยงแหลง
ทองเท่ียวภายในกลุมจังหวัดและภูมิภาค 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค 
3. พัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพและบุคลากรดานการทองเท่ียว 
4. พัฒนากิจกรรมทองเท่ียวรูปแบบใหมๆ ใหสอดคลองกับความสนใจ 
5. พัฒนาคุณภาพบริการดานการทองเท่ียว การตลาด ประชาสัมพันธ สินคา และระบบขอมูล

สารสนเทศ 
6. สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของภาครัฐ เอกชน ประชาชนและทองถ่ินในการพัฒนาการ

ทองเท่ียวอยางยั่งยืนของกลุมจังหวัด 
7. การสรางความเชื่อม่ันและสงเสริมความปลอดภัยในการทองเท่ียว 

 ตัวช้ีวัด : ๑. อัตราขยายตัวรายไดจากการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด เพ่ิมข้ึนรอยละ 3  ตอป 
    ๒. อัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียว รอยละ 5 ตอป 

 

  ยุทธศาสตรท่ี ๔ : สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนวัตกรรมเกษตรแปรรูปและสมุนไพร 
พลังงานทดแทน และยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงานและกลุมเกษตรกร สรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการลงทุน
อุตสาหกรรมใหม (New S-Curve) 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรม นวัตกรรมเกษตรแปรรูปและสมุนไพร 
พลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมใหม (New S-Curve) ท่ีสําคัญของประเทศท่ีพรอมสรรพดวยโครงสราง
พ้ืนฐาน แรงงานฝมือ ระบบขนสง และการใชนวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมอยางตอเนื่อง 
 กลยุทธ :  1. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอ้ือตอการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปและสมุนไพร 

  2. พัฒนาทักษะฝมือแรงงานและกลุมเกษตรกรท่ีตอบสนองตอความตองการสําหรับ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและสมุนไพร 

  3. การกําหนดเขตพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมในกลุมจังหวัดท่ีเหมาะสมและวางแผนการลงทุนใน
อุตสาหกรรม 

  4 .เสริมสรางองคความรู นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

  5. สงเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและพัฒนา
เครือขายระบบเฝาระวังคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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 ตัวช้ีวัด : 
  1. อัตราการขยายตัวของผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 ตอป 
  2. อัตราการเพ่ิมข้ึนของมูลคาการลงทุนของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ     
3 ตอป   

ยุทธศาสตรท่ี ๕: อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และปกปอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม 
เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : 
  1. ยกระดับคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2. การปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 กลยุทธ :  
  ๑. ปองกันและแกไขปญหาการตัดไมทําลายปา 

๒. ปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยแลง 
๓. การพัฒนา / ฟนฟูแหลงน้ํา 
๔. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
๕. พัฒนาฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
๖. อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา 

 ตัวช้ีวัด : 
  1. จํานวนแหลงน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีไดรับการพัฒนาและฟนฟู ปละ 2 แหลง 
  2. จํานวนพ้ืนท่ีท่ีไดมีการปรับปรุงเพ่ือปองกันภัยพิบัติ/ภัยแลง ปละ 2 ชุมชน/หมูบาน 
 
 1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 4 ป (พ.ศ.2561 - 2564) 
       วิสัยทัศน (Vision) : “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย นาอยู” 
        ภายใตวิสัยทัศนในการพัฒนาพ้ืนท่ี  (Area Vision) : “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน เกษตร
ปลอดภัย แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความ
สมดุลกับการพัฒนาเมือง ประชาชนมีคุณภาพท่ีดี สังคมม่ันคงปลอดภัย” 
      พันธกิจ (Mission) 
      1. สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมสะอาดท่ีอยูกับชุมชนและสิ่งแวดลอม        
อยางยั่งยืน 
        2. เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัยใหสังคมนาอยู และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
      3. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการดาน Logistic เชื่อมโยง
แหลงSupply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การบริการและการทองเท่ียว 
      4. สงเสริมและพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 
      5. สงเสริมเครือขายอนุรักษ บําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุล
กับการพัฒนาเมือง 
      6. สงเสริมการเกษตรปลอดภัย ไมกอมลพิษและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (GAP) 
      7. สงเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชน และการบริหารราชการแผนดินดวย            
ระบบธรรมาภิบาล 
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 ๑.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ  
        กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ  
                 (พ.ศ.2561 - 2564) 
 

        วิสัยทัศน (Vision) : “ทองถ่ินเขมแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รองรับอุตสาหกรรมสะอาดและ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ สูประชาคมอาเซียน” 
 

       พันธกิจ : 
          1. สงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหเปนอุตสาหกรรมสะอาด สามารถอยูรวมกับชุมชนและ
สิ่งแวดลอมได นําไปสูการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของระดับภูมิภาคสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
          2. เสริมสรางสังคมใหนาอยูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเนนหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจสรางสรรค สงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สาธารณสุข พ้ืนท่ีนันทนาการและ
การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความม่ันคงทางสังคม 
           3. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และการทองเท่ียวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม 
          4. สงเสริมเครือขายอนุรักษ บําบัด และฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลกับการ
พัฒนาเมือง 
 

      ยุทธศาสตรการพัฒนา  
     ยุทธศาสตรท่ี 1 :  ดานผังเมืองกระชับ การพัฒนาสงเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนา
ระบบเพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ 
              เปาประสงค 
              1.1 การวางผังเมืองแบบกระชับเพ่ือใชประโยชนจากแตละสวนของพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
              1.2 การพัฒนา สงเสริม ระบบโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสอดรับกับผังเมืองและการเติบโตของเมือง  
              1.3 การพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ  
 

    ยุทธศาสตรท่ี 2 :  ดานพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
             เปาประสงค 
             2.1 พัฒนาระบบสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานของประชาชนและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
             2.2 พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของประชาชน 
             2.3 พัฒนาระบบการศึกษาของประชาชน 

   2.4 พัฒนามาตรการดานความปลอดภัยของประชาชนและชุมชน 
              
 ยุทธศาสตรท่ี 3 : ดานการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการทองเท่ียวแบบสมดุล 
          เปาประสงค 
             3.1 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  
             3.2 การพัฒนาภาคการเกษตร  
             3.3 การพัฒนาภาคการทองเท่ียว  
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           ยุทธศาสตรท่ี 4 :  ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
           เปาประสงค 
             4.1 สรางความตระหนักและความรวมมือจากทุกภาคสวนในการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ความสมดุลของระบบนิเวศควบคูกับการใชประโยชนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
             4.2 เพ่ิมสมรรถนะในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายอยางมีประสิทธิภาพและเปนระบบ  
             4.3 สรางการจัดการน้ําเสียอยางเปนระบบ  
             4.4 สรางการจัดการมลภาวะทางอากาศและเสียงจากแหลงกําเนิดมลพิษท่ีสําคัญ 
 

           ยุทธศาสตรท่ี 5 :  ดานการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
          เปาประสงค 
             5.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  
             5.2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
  

           ยุทธศาสตรท่ี 6 :  ดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
เปาประสงค 

            6.1 พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรูมีทักษะ และทํางานโดยยึด           
หลักธรรมาภิบาล    
             6.2 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และภาคสวนตางๆ ในการบริหารจัดการ  
            6.3 สงเสริมการประสานงานการทํางานรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนผูนําชุมชน
เพ่ือพัฒนาทองถ่ินใหท่ัวถึงในทุกพ้ืนท่ี  
 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    2.1 วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น 
 จากผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสในการพัฒนา และขอจํากัดในการพัฒนา ขององคการ
บริหารสวนตําบลเปร็ง โดยใชเทคนิค SWOT Analysis สามารถกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาของตําบลไดดังนี้
“ตําบลนาอยู  สาธารณูปโภคครบถวน  กระบวนการประชาคมเขมแข็ง  แหลงการเรียนรู  เชิดชูเศรษฐกิจ
ชุมชน  ทุกคนพลานามัยท่ีดี ” 
 

         พันธกิจการพัฒนาทองถิ่น 

 เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง ไดกําหนดพันธกิจ การพัฒนา ดังนี้  
1. พัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานตางๆ เชน ถนน สะพาน ไฟฟาแสงสวาง น้ําอุปโภคบริโภค โทรศัพท    

เปนตน ใหมีเพียงพอครบถวนและมีมาตรฐาน เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ 
 2. สงเสริมการศึกษา บํารุงศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  

3. สงเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และ ผูดอยโอกาส 
 4. สงเสริมการออกกําลังกาย การเลนกีฬา การดูแลสุขภาพอนามัย และ ควบคุมโรคติดตอ  
 5. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

6. คุมครอง ดูแล และ บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 7. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดขยะมูลฝอย         
และสิ่งปฏิกูล 
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 8. สงเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 9. สงเสริมการพัฒนาบุคลากร และองคกร บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือมุงสูการใหบริการ
ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

         จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 1. มีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานตางๆ เชน ถนน สะพาน ไฟฟาแสงสวาง น้ําอุปโภคบริโภค โทรศัพท    
เปนตน   ใหเพียงพอครบถวน มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 
 2. มีการสงเสริมการศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม บํารุงศาสนา ศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 3. มีการสงเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และ ผูดอยโอกาส ใหไดรับการบริการ
และสวัสดิการอยางท่ัวถึง 
 4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีการออกลําลังกาย และมีการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  
 5. ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด    
อยางยั่งยืน 
 6. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน และสงเสริม    
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
 7. ประชาชนมีอาชีพท่ีม่ันคง มีรายไดเสริมลดรายจาย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

8. มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม องคกรมีการบริหารจัดการท่ีดี สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

2.๒  ยุทธศาสตรการพัฒนา  
 องคการบริหารสวนตําบลเปร็งไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว  5  ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาเกษตรกรรม พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  

ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

 

๒.๓  เปาประสงค 
 ๑.  พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสอดรับกับการเจริญเติบโตของพ้ืนท่ี 

 ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ครอบคลุมทุกดาน 

 ๓. พัฒนาภาคเกษตรกรรมใหเปนเกษตรกรรมแบบยั่งยืน 

๔. สรางความตระหนักในการอนุรักษและจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
๕. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนและภาคสวนตางๆในการบริหารจัดการ 

 

๒.๔  ตัวช้ีวัด 
๑. จํานวนของโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ท่ีไดรับการพัฒนาและ

ปรับปรุงซอมแซม 

๒. รอยละของประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

๓.  ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรมและการทองเท่ียวไดรับการพัฒนา 
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๔.  สิ่งแวดลอมไดรับการดูแลและปรับปรุงแกไข 

๕.  การบริหารงานขององคกรมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

๒.๕  คาเปาหมาย 
๑.  เพ่ือใหประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานตางๆ เพียงพอครบถวนมีคุณภาพและมาตรฐาน 

๒.  เพ่ือสงเสริมการศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม บํารุงศาสนา ศิลปะ 

ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ๓.  เพ่ือสงเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ใหไดรับการบริการและ

สวัสดิการอยางท่ัวถึง 

 ๔.  เพ่ือประชาชนมีสุขภาพดี มีการออกกําลังกาย และมีการปองกันและควบคุมโรคติดตอ  

       ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยาง

ยั่งยืน 

๕. เพ่ือใหประชาชนมีอาชีพท่ีม่ันคง มีรายไดเสริมลดรายจาย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน และสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ 

๖. บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม องคกรมีการบริหารจัดการท่ีดี สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๒.๖  กลยุทธ 
1.การพัฒนา สงเสริม ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค ตางๆ 
2. การพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ 
๓. พัฒนาระบบสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานของประชาชนและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๔. พัฒนาระบบดูแลสุขภาพของประชาชน 

๕. พัฒนาระบบการศึกษาของประชาชน 

๖. พัฒนามาตรการดานความปลอดภัยของประชาชนและชุมชน 

๗. การพัฒนาภาคการเกษตร 

๘. การพัฒนาภาคการทองเท่ียว 

๙. .สรางความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศควบคูกับการใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

๑๐. เพ่ิมสมรรถนะในการจัดการขยะมูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพ 

๑๑. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู และทํางานโดยยึดหลัก  ธรรมาภิบาล 

          ๑๒. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชน และภาคสวนตางๆในการบริหารจัดการ 

          ๑๓. พัฒนาปรับปรุง วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช และสถานท่ีปฏิบัติงานใหไดมาตรฐานเพียงพอตอ

การทํางานในการใหบริการประชาชน 
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2.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
1. การพัฒนาหมูบานใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน 

เพ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
 2. การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

3. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอม  
 4. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของหมูบานในการพ่ึงพาตนเอง  
 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 

    2.๘  ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตรในภาพรวม 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลเปร็ง มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตรท่ีสําคัญ
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามี
ความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจน ในการนํามาเปนแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา ท่ีชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา       
เปนการนําภูมิคุมกันท่ีมีอยู พรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในทองถ่ินใหเขมแข็งข้ึน  เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม 
และระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณเปลี่ยนแปลงไดอยาง
เหมาะสม  โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนใหมีคุณภาพ ใชทรัพยากรท่ีมีอยู
ภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะนําไปสูการ
พัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 
3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
    3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคการปกครองสวนทองถิ่น 

      การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ินในปจจุบัน เปนการประเมินโดย
วิเคราะหถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตางๆ 
ของทองถ่ิน รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในของทองถ่ิน ซ่ึงท้ังหมดเปนการ
ประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบัน โดยเปนการตอบคําถามวา ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพ    การพัฒนา
อยูจุดไหน สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป ท้ังนี้โดยใชเทคนิค SWOT 
analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก  จุดแข็ง(Strength – S) จุดออน(Weak – W) และปจจัยภายนอก 
ไดแก โอกาส (Opportunity - O) อุปสรรค ( Threat – T) เปนเครื่องมือ 

สรุปสถานการณการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเปร็ง 
จุดแข็งของตําบล(Strengths) 

  1.  เปนตําบลท่ีมีพ้ืนท่ีทําการเกษตรท่ีเอ้ือตอการพัฒนาดานการเกษตร  
  2.  มีลําคลองจํานวนเพียงพอตอการทําการเกษตร 
  3.  ประชาชนในตําบลมีความสามัคคี  รวมมือ  รวมใจในการพัฒนา 

4.  เปนตําบลท่ีปราศจากแหลงอบายมุขตางๆ เชน รานคา รานอาหาร หางสรรพสินคา แหลง 
ม่ัวสุมตางๆ เปนตน 

  5.  เปนตําบลท่ีมีเสนทางการคมนาคมขนสงเชื่อมโยงไปสูภูมิภาคอ่ืน 
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จุดออนของตําบล(Weakness) 
  1.  การคมนาคมถนนหนทางยังไมสะดวกและมีไมเพียงพอ 

2.  ขาดสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพทพ้ืนฐานและโทรศัพท
สาธารณะ ยังไมครอบคลุมสําหรับรองรับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม 

3.  องคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณไมพอเพียงตอการพัฒนาตําบล 
โอกาสในการพัฒนา(Opportunities) 

  1. มีพ้ืนท่ีติดนิคมอุตสาหกรรมเอเชียสุวรรณภูมิ  
  2. ภาครัฐสงเสริมการทําการเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรทฤษฎีใหม  

3. ใกลแหลงการคมนาคมขนาดใหญ คือ สนามบินสุวรรณภูมิ 
อุปสรรค(Opportunities) 

1. ในชวงฤดูแลงลําคลองตางๆ น้ําแหง ไมมีน้ําเพียงพอตอการทําการเกษตร  
2. ชวงฤดูฝนทําใหน้ําหลาก  น้ําระบายไมทัน  ทําใหน้ําทวมขังพ้ืนท่ีอยูอาศัยและพ้ืนที

การเกษตร 
3. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา 
4. ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา และตนทุนทางการผลิตการเกษตรสูง เชน ปุยเคมี ยากําจัด

วัชพืช  พันธุพืช พันธุสัตว อาหารสัตว เปนตน 
5. การระบาดของปญหายาเสพติด 
6. การขยายตัวของวัฒนธรรมตะวันตก 
7. การแพรระบาดของโรคติดตอ เชน ไขหวัดนก ไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา โรคเอดส     

เปนตน 
 

           ๓.๒  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ   
      จากผลการวิเคราะหขอมูลจุดแข็ง จุดออน โอกาสในการพัฒนา และ ขอจํากัดในการพัฒนา ของ

องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง โดยใชเทคนิค SWOT Analysis พบวา องคการบริหารสวนตําบลเปร็ง สามารถ  
ท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีตําบลใหเปนพ้ืนท่ีรองรับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมได และสามารถท่ีผลักดันการ
พัฒนาดานการเกษตรอยางยั่งยืน 

 
 

ปญหาและความตองการ ลักษณะของสภาพปญหาและความตองการ 
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 
 
 

1.เสนทางการคมนาคม ชํารุดไมปลอดภัย  ทําใหไมสะดวกในการสัญจร 
๒. ไฟฟาแสงสวางถนนสาธารณะยังมีไมครอบคลุมทุกเสนทางจราจร 

2. ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. ประชาชนยังขาดความรูและความเขาใจในการปองกันโรคระบาดตาง ๆ     
ทําใหยากแกการปองกัน 
2. มีสถานที่ในการออกกําลังกาย เลนกีฬา และอุปกรณกีฬาไมเพียงพอ 
3. ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ของทองถ่ิน 
4. ขาดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในภาคประชาชน 
๕. ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูกา ลทําการเกษตร ทําใหขาดโอกาสที่จะพัฒนาและ
สรางรายไดใหกับครัวเรือนหรือชุมชน 
๖. ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมเยาวชนและประชาชน 
๗. เกิดปญหาสาธารณภัยตางๆ เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแลง เปนตน 
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3. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

1. ปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เชน การเผาหญา   เปนตน 
2. ประชาชนขาดจิตสํานึกการอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๔.ดานการสงเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

1. ปญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ํา  

2  เกษตรกรขาดน้ําเพื่อการประกอบอาชีพการเกษตรในชวงฤดูแลง ลําคลอง
ตางๆ น้ําแหง ไมมีน้ําเพียงพอตอการทําการเกษตร 
๓. การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของทองถ่ิน 

6. ดานการพัฒนาดานการเมือง 
และการบริหาร 
 

1. ประชาชนยังขาดกระบวนการเรียนรูดานการเมืองการปกครอง ทําให
กระบวนการตรวจสอบทางการเมืองยังออนแอ 
2. ประชาชนยังขาดความสนใจในดานการมีสวนรวมดานการเมืองการ
ปกครอง และการบริหารพัฒนาทองถ่ิน ทําใหการดําเนินการเปนเพียงการ
แกไขปญหาของบุคคลบางกลุม 
3. ประชาชนไมเขาใจระบบบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ทําให
เกิดความเขาใจผิดในการติดตอประสานงานอยูบอยครั้ง 
๔. ระบบบริหารจัดการของภาครัฐ มีกฎระเบียบมากทําใหการใหบริการ
ประชาชนมีข้ันตอนมาก  ขาดความคลองตัว 
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สวนที่ ๓ 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน 

1. ดานบริหารทั่วไป  

                           

2. ดานบริการชุมชน
และสังคม 

1. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

2. แผนงานสังคม
สงเคราะห 

3. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

กองชาง 

 

-การไฟฟานคร
หลวงบางพล ี

- การประปา  
นครหลวง 

2 การพัฒนาระบบสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

1. ดานบริหารทั่วไป 

2. ดานบริการชุมชน
และสังคม 

3. ดานการดําเนินงาน
อ่ืน 

1. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

2. แผนงานการศึกษา 

3. แผนงาน
สาธารณสุข 

4.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

5. แผนงานสังคม
สงเคราะห 

6. แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

7.แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

8. แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

9. แผนงานงบกลาง 

 

สํานักปลัด 

กองการศึกษา 

กองสาธารณสุขฯ 

กองชาง 

กองสวัสดิการสังคม 
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ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

3 การพัฒนาเกษตรกรรม  
พาณิชยกรรม และการ
ทองเที่ยว 

1. ดานบริหารทั่วไป 

2.ดานบริการชุมชน
และสังคม 

3.ดานเศรษฐกิจ 

1.แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

2.แผนงานการเกษตร 

3.แผนงานเคหะและ
ชุมขน 

สํานักปลัดฯ 

กองสวัสดิการสังคม 

กองชาง 

 

4 การพัฒนาดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 

แผนงานสาธารณสุข 

 

 

กองสาธารณสุขฯ  

5 การพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร 

1. ดานบริหารทั่วไป 

2. ดานบริการชุมชน
และสังคม 

3. ดานการดําเนินงาน
อ่ืน 

1. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

2. แผนงานการศึกษา 

3. แผนงาน
สาธารณสุข 

4. แผนงานสังคม
สงเคราะห 

5. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

6. แผนงานงบกลาง 

สํานักปลัด 

กองการศึกษา 

กองสาธารณสุขฯ 

กองสวัสดิการสังคม 

กองชาง 
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