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ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับระดับมหภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

 วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ความม่ังคง 
 การมีความมั่งคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศใน
ทุกระดับ ทั้งประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่งคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
 ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนระบบการเมืองที่มั่งคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร 
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ เข็ม
แข็ง ครอบครัว มีความอบอุ่น 
 ประชาน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่งคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

 ความม่ังคั่ง 
 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ า
ของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 เศรษฐกิจมีความสามารถมนการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั่งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
 ความสมบรูณ์ในทุนที่จะสามารถสร้าง การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ความย่ังยืน 
 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่ง
เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความสามารถรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
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 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนรวมของประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือการ
พัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ ยั่งยืน 
 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 มียุทธศาสตร์ในการด าเนินการ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความม่ันคง 
 ๑. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๒. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลี่อมล้ าการ
กระจายอ านาจ และสร้างเชื่อมั่นในกระบวนยุติธรรม 
 ๓. ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติสุข
และแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
 ๔. บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็ นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ ความมั่งคงและการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม
เร่งรัดจัดท าหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ 
 ๕. การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 ๖. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 ๗. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
 ๘. การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่ แนวระนาบมากขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ๑. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
  ๑.๑ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น โดยด าเนินนโยบายการคลังและ
การเงินให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความ
เชื่อมั่นในต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุก
ระดับ เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึง แหล่งเงินทุนของ
ประชาชน 
  ๑.๒ ส่งเสริมการค้าการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่  และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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  ๑.๓ พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนา
นวัตกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความสะดวก
ทางด้านโครงสร้างและระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุนและด้านบุคลากร 

 ๒. พัฒนาภาคการผลิตและบริการ 

  ๒.๑ ภาคเกษตร 
   ๒.๑.๑ เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข็มแข็งและยั่งยืน 
   ๒.๑.๓ ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ 
   สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
๒.๑.๔ พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 
  ๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม 
   ๒.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
  ๒.๓ ภาคบริการ 
   ๒.๓.๑ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
   ๒.๓.๒ ผลักด้นประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
   ๒.๓.๓ ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มศีักยภาพ 

 ๓. พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน  

  ๓.๑ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
รูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพ่ือ
สนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้าง
เครื่องหมายการค้าของตนเอง และสร้างภาพเอกของสิ้นค้าไทย ให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกสนับสนุน
ผู้ประกอบการเดิมให้สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมส าหรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ และ
มาตรการทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ 
  ๓.๒ พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
  ๓.๓ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง 
เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ และเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข็งขันส่งเสริมการพัฒนาการต่อยอดอุตสาหกรรมและบริ การเพ่ือเข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางการผลิตบริการอุตสาหกรรมดิจิตอล 
  ๓.๔ ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไปสู่สากล 
  ๓.๕ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
กลุ่มประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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 ๔. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 

  ๔.๑ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจ
และความส าคัญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในด้านผลิตร่วม
และช่องทางการตลาดร่วมกัน 
  ๔.๒ พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูงมี
บริการที่ทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
  ๔.๓ พ้นที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่ใช้
พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
อนาคต มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ จัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ขีดความสามารถสูง 

 ๕. การลงทุนพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน 

  ๕.๑ ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ า 
รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของ
ภูมิภาคท่ัวประเทศ และเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซ่อม
บ ารุงอากาศยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 
  ๕.๒ ด้านความมั่งคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่งคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจาย
ประเภทของเชื่อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนที่ อาศัยความกว้าหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพด้านพลังงาน พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และน าไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็นบานเศรษฐกิจ
ใหม่ของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน 
  ๕.๓ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจ่ายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรม
การบริหารภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข็มแข็งของภาคการผลิต การศึกษาและ
พาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ 
  ๕.๔ ด้านการวิจัย และพัฒนา เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ โดย
มีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๒๐ : ๘๐ สนับสนุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศเพ่ิม
จ านวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น ๗๐ คน ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน 

 ๖. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 

  ๖.๑ สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
ทั้งในระดับทวิภาคีเพ่ือส่งเสริมความมั่งคง เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน
ร่วมกัน 
  ๖.๒ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การ
ให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพ่ือการวิจั ยและ
พัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
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  ๖.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการ
ไทยในต่างประเทศ 
  ๖.๔ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้าน
อาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันภัยในทุกรูปแบบ 
  ๖.๕ ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่ม
อ านาจต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารงความสัมพันธ์ที่
ดีกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั้งในและนอนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักการรักษาดุลยภาพของ
การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอ านาจต่าง ๆ 
  ๖.๗ เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในระหว่างประเทศ ในการผลักดันการพัฒนาใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการเงิน
และด้านเทคนิคกับประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุน
มนุษย ์
  ๖.๘ สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริม
การค้ากับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกันมากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงที่มีผลบังคับ
ใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทางป้องกันผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึน 

๖.๙ สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศ 
และผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งการด าเนินการเชิง
รุกในการสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอ่ืน ๆของ
ประเทศไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

  ๑. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยการ
พัฒนาเริ่มตั้งแต่มนครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (๑) ช่วงการตั้งครรภ์ /แรกเกิด/ปฐมวัย (๒) วัย
เรียน (๓)วันรุ่น/นักศึกษา (๔) วัยแรงงาน และ (๕) วัยผู้สูงอายุ 
  ๒. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการ
ปฏิรูปโครงสร้างและระบบ บริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
และการยกระดับสถาบันการศึกษาใน สาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้าน
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนา ระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้ง
ให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้ 
  ๓. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคาม
สุขภาพ การพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สนับสนุนการมี
สุขภาพกายและจิตที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ ด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
พัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 
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  ๔. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของ
สถาบันครอบครัวในการบ่ม เพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต จิตส านึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับ การสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่น
และม่ันคงให้สมาชิกในครอบครัว 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

  ๑. การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้าง
ความมั่นคงทางด้านรายได้และ การออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะขั้น
พ้ืนฐาน ฐานทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
  ๒. การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพบูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน เพ่ือให้ เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ าในระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาล ระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการ
กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
  ๓. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอ้ือต่อการด ารงชีวิตใน สังคมสูงวัย โดย
เตรียมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
  ๔. การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยการฟ้ืนฟู บทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือเป็น
ฐานรากที่เข้มแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน 

๕. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณ 
ของสื่อมวลชน มีการปรับปรุง ระบบตรวจสอบสื่อ มีการก าหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนให้มี
ความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  ๑. จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกัน การท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   ๑.๑ ปกป้องรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ด าเนินการปราบปรามและป้องกันการ 
บุกรุกท าลายป่า อย่างเข้มงวด  
   ๑.๒ ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ป่าไม ้
บนพ้ืนฐานให้ คนและชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบ  
นิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  
   ๑.๓ วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
   ๑.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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  ๒. วางระบบบริหารจัดการน้ าให้ม ีประสิทธิภาพ 
   ๒.๑ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บ 
น้ าต้นทุนและ แหล่งชะลอน้ าที่เพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการ  
ระบายน้ า และการผันน้ า และการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และ แผนงานเผชิญเหตุ
เฉพาะพ้ืนที่ ตลอดจนการ ปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
น้ า 
  ๓. พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
   ๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด 
   ๓.๓ ก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
   ๓.๔ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัด 
พลังงานอย่าง ถูกต้องและต่อเนื่อง 
  ๔. พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
   ๔.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
   ๔.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด  
   ๔.๓ ก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
   ๔.๔ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัด 
พลังงานอย่าง ถูกต้องและต่อเนื่อง 
  ๕. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   ๕.๑ พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และ 
บรรจุให้เป็น แผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่ 
   ๕.๒ สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับ 
กฎระเบียบให้เอื้อต่อ การพัฒนา 

๕.๓ เพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการ จัดการของเสีย  
   ๕.๔ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน  
   ๕.๕ พัฒนาพื้นที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมอย่าง สมดุลและยั่งยืน 
  ๖. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ 
   ๖.๑ ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก  
   ๖.๒ เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   ๖.๓ ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   ๖.๔ ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท าแผนบริหาร 
ความต่อเนื่อง ของธุรกิจ 
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  ๗. ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และ นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
   ๗.๑ จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม และ ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อ 
สิ่งแวดล้อม 
   ๗.๒ ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงาน 
ทางเลือกและ อนุรักษส์ิ่งแวดล้อม  
   ๗.๓ ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ 
โครงสร้าง องค์กร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  ๑. การปรับปรุงการบริหาร จัดการรายได้และรายจ่าย ของภาครัฐ 
   ๑.๑ ปฏิรูประบบภาษีท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการ 
เพ่ิมขีดความสามารถใน การแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า 
   ๑.๒ ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้ 
มีกฎหมายที่เป็นกรอบ ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณระยะปานกลางและระยะ
ยาว เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ  
   ๑.๓ มุ่งเน้นการจัดท้างบประมาณโดยยึดพ้ืนที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัว
ตังและให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากขึ้น 
  ๒. ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และ โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
   ๒.๑ ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนงาน 
ให้ภาคส่วนอ่ืน เพ่ิม ประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ  
   ๒.๒ พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการ
บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 

๓. การวางระบบบริหารงาน ราชการแบบบูรณาการ 
   ๓.๑ พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการ 
บริหารส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพ้ืนที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรร
งบประมาณให้เป็นแบบ ยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไข การจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้อง
สนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 
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  ๔. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ก าลังคนและพัฒนาบุคลากร ภาครัฐ 
   ๔.๑ วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่อ 
งบประมาณประเทศ  
   ๔.๒ สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย 
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน     
  ๔.๓ เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้าย 
บุคลากรภาครัฐ โดยค านึงถึงความดีงาม ความมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาด้วย 
  ๕. การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 
   ๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและ 
ประชาชน และเครือข่ายต่างๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
บุคลากรภาครัฐ วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่ เกี่ยวข้อง      
   ๕.๒ พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการ 
ฝึกอบรมเข้ามาด าเนินการตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ 
  ๖. การพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนของ หน่วยงานภาครัฐ 
   ๖.๑ พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือสนองตอบความต้องการของ 
ผู้รับบริการ 
   ๖.๒ พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดท า web – 
portal จัดท าฐานข้อมูลงานบริการที่มี ประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก  
   ๖.๒ ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด ์
และโทรศัพท์มือถือ 
  ๗. การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ี ล้าสมัย 
   ๗.๑ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้ออ านวยต่อการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจ ข้อตกลง ระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ  
   ๗.๒ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความ ช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒    

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒  เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี          
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะของ
ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จึงก าหนดเป้าหมายรวมของการพัฒนาดังนี้ 
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 ๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบรูณ์ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ ท า
ประโยชน์ต่อส่วนร่วม เป็นวัตกรสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขทั้งมิติทางกายใจ สังคม และจิตวิญญาณ 
 ๒) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างถ่ัวถึงและเป็น
ธรรม 
 ๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับปรุงสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิตอล เน้นอุปสงค์น าการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข็มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างสรรค์คุณภาพสินค้าและบริการ มีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
 ๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
ความมั่งของนานาชาติต่อประเทศไทย 
 ๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
 ๖) มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดบทบาท
ภาครัฐในการให้บริการที่ภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า ลดปัญหาคอร์รัปชั่น และการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แบ่งออกเป็น 
๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

  เป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพคนไทยที่พ่ึงปรารถนา พัฒนาให้เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถปรับตัวเท่ากันการเปลี่ยนแปลงโดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญ สูงและสามารถผลักดันสู่
การปฏิบัติ ประกอบด้วย  
  ๑) การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสารถ 
  ๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๓) การลดปัจจัยเสี่ยงทางคุณและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
  ๔) การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 
  ๕) การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้ 
ภาคธุรกิจท าธุรกิจเพ่ือสังคม 
  ๖) การสร้างสภาพแวดล้อมและวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

  เป้าหมายเพ่ือสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ และเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่งถึง และเป็นธรรม โดยแนวทางการพัฒนา
ที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  ๑) การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพ่ือเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อย ๔๐ ที่มี
รายได้ต่ าสุด 
  ๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทุกประเภทให้มีความครอบคลุมทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มีการ กระจายตัวอย่างเป็นธรรม 
  ๓) การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหาร และการตัดสินใจ
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
  ๔) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค โดยการให้ความรู้  เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าที่ตามกฎหมายแก่ประชาชน การพัฒนา ศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมเพ่ือ
เสริมสร้างความ เข้มแข็งของระบบยุติธรรมชุมชน 
  ๕) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพ่ือขยายความ
คุ้มครองทางสังคม และการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ 
  ๖) การก าหนดนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลี่อมล้ าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคน
ที่มีรายน้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
  ๗) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานราก 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

  เป้าหมายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ/ยังยืน และสร้ าง
ความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การ
ปฏิบัติประกอบด้วย 
  ๑) การจัดการเศรษฐกิจส่วนร่วม ประกอบด้วย การพัฒนาด้านการคลัง และการพัฒนาภาค
การเงิน 
  ๒) การเสริมสร้างและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน
เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติมโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  เป้าหมายเพ่ือรักษาทุนทางธรรมชาติ เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ ควบคุม 
ป้องกันและลดมลพิษ รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาขีดความสามรถในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 
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  ๑) รักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๒) การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 
  ๓) แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม 
  ๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๕) พัฒนาระบบบริการจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๖) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามรถในการปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ๗) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  ๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความม่ันคง 

  เป้าหมายเพ่ือให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาประเทศระยะตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจสังคมจิตวิทยา และการทหาร โดยแนวทางการพัฒนาที่มี
ความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  ๑) การักษาความม่ันคงภายใน 
  ๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
  ๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
  ๔) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่งคง 
  ๕) การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
  ๖) การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๗) การบริหารจัดการความมั่งคงเพ่ือการพัฒนา  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

  เป้าหมายเพ่ือให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีระดับการ
ให้บริการสาธารณะอย่างโปร่งใส ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชน 
ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว
และเป็นธรรม โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  ๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคคลภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  ๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ 
  ๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและการยกระดับการให้บริหารสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
  ๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  ๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งและ
การค้าอนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิตอลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปา 
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสู งและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ
ประกอบด้วย 
  ๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 
  ๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
  ๓) การพัฒนาระบบระบบโลจิสติกส์ 
  ๔) การพัฒนาด้านพลังงาน 

๕) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  ๖) การพัฒนาสาธารณูประการด้านน้ าประปา 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๘ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

  เป้าหมายเพ่ือใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ เช่น การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม การเสริมสร้างสังคมทีมีตรรกะ
ทางความคิด การบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สมดุล การแก้ไขปัญหาและการ
ยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่าง ๆ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสรมารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  ๑) เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
  ๒) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 ยุทธศาสตร์ ๙ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

  เป้าหมายเพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคให้สามารถสร้างโอกาสการประกอบอาชีพและเพ่ิม
รายได้อย่างทั่วถึง พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย เปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ให้
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และฟ้ืนฟูฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างสมดุลและได้รับการยอมรับจากชุมชนโดย
แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  ๑) การพัฒนาภาค โดยพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพสูง มาตรฐาน ปลอดภัย และอินทรีย์ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอลของ
ประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวิติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ 
  ๒) การพัฒนาเมือง ทั้งการพัฒนาเมืองหลัก และการพัฒนาเมืองส าคัญ 
  ๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 

 เป้าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการใช้ประโยชนความได้เปรียบจากท าเลที่ตั้งของประเทศให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในเชิงยุทธศาสตร์ การให้ประเทศเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มีสมรรถภาพสูง และเสริมสร้าง
ประโยชน์ของประเทศในด้านการค้า การลงทุน การเงิน รวมถึงการผลักดันบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยให้เป็น
ส่วนส าคัญของความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก โดย
แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงแลสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  ๑) เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมภายใต้ความ
ร่วมมือระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน 
  ๒) การพัฒนาและการส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ
ลงทุนที่มีสมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 
  ๓) การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศเพ่ือขยายฐานการผลิต การค้า การบริการของ
ผู้ประกอบการไทย สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน และ Know How ของไทย และพัฒนาประเทศไทยไปสู่
การเป็นชาติการค้า 
  ๔) มุ่งเปิดประตู่การค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมอภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
  ๕) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานประเทศ 
  ๖) บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ภายในประเทศ และภารกิจด้านต่างประเทศ 

๗) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างภูมิภาค โดยมีบทบาทท่ี 
สร้างสรรค์ เพ่ือเป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
  ๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานชาติในการสร้างความมั่นคง 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง มาตรฐานปลอดภัยและ
อินทรีย์ และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอาทานอลของประเทศ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 5 แนวทางดังนี้ 

1. เพ่ิมศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
2. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมขอม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

และกีฬาสู่นานาชาติ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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5. ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นเลย   
ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร โดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้
แต่ละแห่งชัดเจน เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและป้องกันการบุกรุก คุกคามป่าไม้และพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
อนุรักษ์ทรัพยากรดินและพ้ืนที่ต้นน้ าให้สมบูรณ์ 

 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 ได้ให้ความส าคัญกับประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 1. การพัฒนาด้านการค้าชายแดนและสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือการร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตแบ Contact Farming กับ สปป.ลาว และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในเมืองและด่านชายแดนให้สะดวก รวดเร็ว เอื้อต่อการค้าการลงทุน 
 2. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้า เช่น จัดท าเวลาท าการของ
ด่านมุกดาหาร- สะหวันนะเขต และด่านสะหวัน-ลาวบาว ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การให้สัตยาบันภาคผนวก
และพิธีสารแนบท้ายการด าเนินการความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง(GMS 
Cross-Border Transportation Agreement : GMS CBTA) เพ่ืออ านวยความสะดวกการผ่านแดนของคน
และสินค้าในอนุภูมิภาค การร่วมมือไทยและลาวพัฒนา Single Window Inspection :SWI เพ่ือให้เอ้ือต่อการ
ตรวจปล่อยสินค้า ณ จุดเดียว Single Stop Inspection :SSI ที่ด่านมุกดาหาร-สะหวันเขต 
 3. พัฒนาการท่องเที่ยว โดยเน้นท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 4. พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเน้นส่งเสริมให้
พ้ืนที่ชลประทานเป็นพ้ืนที่เกษตรก้าวหน้า ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และ
ผลไม้ และการขยายปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น ยาพารา ปาล์มน้ ามัน ให้มากข้ึน ควบคู่กับการสนับสนุนการท า
ปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
 5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปิดประตูสู่อินโดจีน โดย
ยกระดับการศึกษา และส่งเสริม ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

นโยบายจังหวัดสกลนคร 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดสกละคร โดยยึดหลักการท างาน  
“สกลนคร” คือ 
 ส : สถาบันพระมหากษัตริย์ สามธรรม และสามด ามหัศจรรย์ 
 ก : เกษตร 
 ล : ลุงทุนและการค้า 
 น : เมืองน่าอยู่ 
 ค : คน หมู่บ้าน/ชุมชน 
 ร : ร่วมมือท างาน 
โดยมีแนวทางพัฒนาจังหวัดสกละคร ที่ส าคัญ 3 แนวทางได้แก่ 

1. ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวจังหวัดสกลนครให้มีชื่อเสียง 
2. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและสินค้า OTOP 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการค้าการลงทุน 
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แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
  วิสัยทัศน์จังหวัดสกลนคร 

  “เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย  ก้าวไกลการค้า  พัฒนาการท่องเที่ยว” 
 พันธกิจ  
 พันธกิจที่ ๑ บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่ ๒ ประสานงานส่งเสริม  สนับสนุน  และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนจังหวัด
สกลนครอย่างบูรณาการ  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 พันธกิจที่ ๓ ก ากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
๕. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 

 วิสัยทัศน์ 

 “สกลนครน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรม  รองรับ  AEC  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”  
พันธกิจ 

 ๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก  ทางน้ า  และไฟฟ้า 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
 ๓. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย 
 ๔. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า  การลงทุน  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม 
 ๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว  ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๖. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๗. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหน่วยงานอื่น 
 8. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี  และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์) 

๑. ประชาชนไดร้ับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  อุปโภค  และ  บริโภคอย่างทั่วถึง 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
๔. การค้า  การลงทุน  พาณิชยกรรม  และ  เกษตรกรรม  ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
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๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยว  เผยแพร่ประเพณี  และ  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน  ครอบคลุมทุก 

พ้ืนที่ 
๗. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
๘. ประชาชนรู้รักสามัคคี  และประเทศชาติมั่นคง 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย  5  ยุทธศาสตร์  และ  18  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1  การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
1.2  การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
1.3  การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ 

เชื่อมโยงเครือข่าย 
1.4 การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 

2.1  การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจ 

สร้างสรรค ์
2.2  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
2.3  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

3.1  การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
3.2  การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
3.3  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพลังงานแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและย่ังยืน 

          แนวทางการพัฒนา 

๑. การพัฒนาการจัดการ  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
๒. การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
5.2  การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รักษาความสงบเรียบร้อย 
5.3  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
5.4  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
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5.5  ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุขในสถานศึกษาและประชาชน 

5.6  เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี  และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลนาม่อง 

2.1 วิสัยทัศน์ 

“ต าบลนาม่องน่าอยู่  เชิดชูวฒันธรรม  นวัตกรรมน าเศรษฐกิจ  ด ารงชีวิตพอเพียง” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่งคง 

2.3 เป้าประสงค์ 

1. การคมนาคมขนส่ง  มีความสะดวกรวดเร็ว  ปลอดภัยทันสมัย  ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการทั่วถึง  และครอบคลุมทุกพ้ืนที่และได้มาตรฐาน 

2. เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  มีแหล่งความรู้ที่
ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 

3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับบริการด้านการสาธารสุขโดยทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 
5. ศิลปะ  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด ารงอยู่สืบทอดตลอดไป 
6. มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว  ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยว

เพ่ิมมากข้ึน 
7. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและด าเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. สร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่ 
9. ประชาชนมีงานท า  มีอาชีพ  และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
10. สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเป็นที่ต้องการของตลาด  
11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
12. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามเป็นระเบียบ  และมีผังเมืองที่ดีเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเมือง 
13. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้รับการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน 
14. ประชาชนมีจิตส านึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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15. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ  และสิ่งปฏิกูลตลอดจนภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
16. บุคลากรปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานการมีคุณธรรมจริยธรรม  และหลักธรรมาภิบาล 
17. การบริหารด้านการเงิน  การคลัง  และการจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ 
18. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดการมี

ส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน 
19. สร้างความพร้อมของต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
20. ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มมากข้ึน 
21. ประชาชนได้รับการบริการที่ดี  สะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
22. ประชาชนรู้รักสามัคคี  และประเทศชาติมั่นคง 
๒.๔ ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของรายได้จากการขายสินค้าทางการเกษตร 

๒. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

๓. ร้อยละของจ านวนประชาชนให้ความสนใจวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๔. ร้อยละค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
๕. ร้อยละของจ านวนประชากรมีสุขภาพแข็งแรง 
๖. ร้อยละของจ านวนประชากรมีคุณภาพดีขึ้น 
๗. ร้อยละของผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงจากปีที่ผ่านมา 
๘. จ านวนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมตามโครงการที่ก าหนด 
๙. ร้อยละจ านวนพื้นที่ป่าของต าบลนาม่องเพ่ิมขึ้น 

 ๑๐. ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในการบริการของเทศบาล 
๑๑. ร้อยละของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้มาตรฐาน 
๑๒. จ านวนกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามเก่ียวกับทุจริตประพฤติมิชอบใน 

หน่วยงานภาครัฐ เพ่ิมข้ึน 
 ๑๓. ร้อยละของปัญหาด้านยาเสพติดได้รับการแก่ไข 
 ๑๔. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๑๕. จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีการด าเนินการในปีงบประมาณ 

๒.๕ ค่าเป้าหมาย 

๑. ประชาชนได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

๒. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  

๓. ประชาชนได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน   
๔. ต าบลนาม่องได้รับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและ 

ยั่งยืน   
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๕. ต าบลนาม่องมีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่งคง   
๒.๖ กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตรกร 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในชุมชน  
4. ประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยว 

5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก 

6. สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

7. ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

8. เสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะของกลุ่มวัยเรียน 

9. เสริมสร้างการออกก าลังกาย 

10. ส่งเสริมด้านสวัสดิการ 

11. ส่งเสริมการท าความสะอาดของชุมชน 
12. ส่งเสริมให้การฝึกอบรมในกลุ่มต่าง ๆ 
13. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ 
14. พัฒนาสมรรถนะข้าราชการเทศบาลต าบลนาม่องสู่องค์การสมรรถนะสูง 
15. ส่งเสริมการน าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหาร 
16. พัฒนาขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
17. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 

เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๓. ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ในภาพรวมการพัฒนาของเทศบาลต าบลนาม่อง มุ่งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 1 การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2 การพัฒนาการท่องเที่ยว  และอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 4 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมมาภิบาลและความม่ังคง  
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 การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมคีวามเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล   

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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๓.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

  

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 มีค าสั่งแบ่งโครงสร้างของเทศบาลต าบลที่

ชัดเจน คลอบคลุมอ านาจหน้าที่ตาม
ภารกิจ และ สามารถเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพ่ิมข้ึนหรือ
ถ่ายโอน 

W1 บุคลากรเทศบาลยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อ
การบริหารงาน 

W2 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมี
สูงต่อเทศบาลต าบลในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแต่ต าบลตอบสนองได้น้อย 

S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการ
จัดท าแผน การท างาน ร่วมกับหน่วยงาน 
หรือส่วนราชการอ่ืน 

S3 มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจการ
บริหารงานตามล าดับชั้น 

W3 คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่องกับ
การประกอบอาชีพหรือการด ารง
ชีวิตประจ าวันในอัตราสูง S4 ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เอง

ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

S5 มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของ
ตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในต าบล 

W4 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมากท าให้
การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 

S6 สภาเทศบาลต าบลสามารถออกเทศ
บัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย W5 บุคลากรมีน้อย ท าให้ต้องรับผิดชอบงาน

หลายอย่าง เกิดการท างานไม่มีความต่อเนื่อง 
และประสบการณ์ในการท างานน้อย S7 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตาม

ภารกิจและก าลังงบประมาณ 

S8 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจ
ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

W6 ขาดแคลนน้ าใช้อุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

W7 การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของ

ตนเอง ท าให้คล่องตัวในการบริหารงาน 
W8 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน 

และความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความ
คิดเห็น 

S10 มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย 

W9 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืช
เชิงเดียว ฯลฯ 

S11 เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

W10 ประชาชนในพื้นท่ียังไม่เข้าใจบทบาทการ
ท างานของเทศบาล 

W11 งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนยังครอบคลุม
ไม่ได้เพียงพอ 

S12 สภาพของพ้ืนดิน มีคุณภาพค่อนข้าง
สมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 

W12 ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน 

S13 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมี
การท างานในระบบของเครือข่าย 

W13 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

S14 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง 

W14 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางศาสนา  

S15 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่
เหมาะสม 

W15 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ
บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

S16 ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
การเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

W16 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ท า
การเกษตร ต้องอาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติ
ซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ 

S17 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 

 

 

 
 
 



- 41 - 
 

โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิม

มากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 
T1 อ านาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ 

บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
O2 แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น 

ตามล าดับแผนกระจายอ านาจฯ และการ
จัดเก็บรายได้เองของเทศบาลต าบล 

T2 การให้ความอิสระเทศบาลต าบลจาก
ส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การ
ก ากับ ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค 

O3 กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอ้ือต่อการ
บริหารงานของเทศบาลต าบล 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอ
กับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 

T4 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน 
คุณภาพต่ า ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มี
ราคาตกต่ า 

O4 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากข้ึน T5 น้ ามันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง 

O5 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี 
มีความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิด
เห็นน้อย 

T6 การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนที่ เนื่องจาก
แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ 

O6 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อม
ให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของเยาวชน และประชาชนในต าบล 

T7 ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการศึกษาของ 
บุตร – หลาน ให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

O7 มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ ตั้งแต่ เด็กก่อน
วัยเรียน ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การ
เรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

T8 ภัยธรรมชาติเนื่องจากพ้ืนที่ของต าบลมี
ลักษณะแหล่งต้นน้ า  ฤดูแล้งมีภัยแล้งขาดน้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภค 

O8 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่อย่างเพียงพอ รวมถึง
การให้บริการฟรีในเรื่องรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 
หรือตามแพทย์นัด 

T9 ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อ
การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลต าบล 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O9 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหา

ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด 
และอ าเภอสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล 

T10 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หน้าที่
เพ่ิมข้ึนแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 

T11 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

O10 น าข้อมูลจาการจัดท าเวทีประชาคม  
จัดท าโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 

T12 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตส านึกในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ และไม่ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและ
ของภาครัฐ 

O11 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทาง
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใช้สันติวิธีเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหา 

T13 ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาคม
อาเซียน 

O12 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับ
ท้องถิ่นท าให้การบริหารจัดการมีความ
ต่อเนื่อง 
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ก. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลต าบลนาม่องยังคง
เป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก็คือ ด้าน
งบประมาณ ดังนั้น เทศบาลต าบลนาม่อง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหาร
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  แก้ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างที่สุด ส่วนอีกปัญหา
ที่ส าคัญ  และจ าเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน คือ 
การวางแผนผังเมือง เพ่ือจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต  ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชน
ใหญ่ก าลังประสบปัญหามาก เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ส าหรับเทศบาลต าบล
นาม่อง ต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมือง เพ่ืออนาคตจะไม่ประสบปัญหา   หรือประสบกับ
ปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
 1. เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในต าบลมีสภาพเป็นถนนลูกรัง ท าให้
เกิดละอองฝุ่นหนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นหลุมเป็นบ่อ จนเป็นเหตุให้ประชาชนที่สัญจรไป -มา 
ได้รับความเดือดร้อน  ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมามากพอสมควร 
 2. ทางระบายน้ า ล าคลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน ล าเหมืองส่งน้ ามีวัชพืชปก
คลุม ท่อระบายน้ ายังถูกน้ ากัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อระบายน้ าเล็กท าให้การ
ระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลากไม่ทันท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 
 3. ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบประปาทุกหมู่บ้านการผลิตน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
 4. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ าตามธรรมชาติในฤดูฝนท านาปี 
บางครั้งเกิดปัญหาภัยแล้งท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อการท านา เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อน้ าในพ้ืนที่นา
ของตนเองท าให้เพ่ิมต้นทุนการผลิต เช่น ค่าขุดเจาะบ่อน้ า  เป็นต้น บางพ้ืนที่พบปัญหาสภาพดินกักเก็บน้ าไม่ได้ ไม่
สามารถท านาได้ หน้าแล้งบริเวณล าคลองจะแห้งขอด 
 5. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร และการส่งสิ่งของใช้ไปรษณีย์อนุญาต บริการรับส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน ส่วน
การโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่เทศบาลต าบลนาม่อง เป็นต้น  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงิน
งบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง 
หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการของงบ
สนับสนุนจากหน่วยงายที่เกี่ยวข้อง 
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 ความต้องการของประชาชน 

1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
๒. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
๓. ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุก 

พ้ืนที ่ 
๔. ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้ า 
๕.จัดหาแหล่งกักเก็บน้ า และจัดหาเครื่องกรองน้ าสะอาด ในการอุปโภค-บริโภค  
๖. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต  
๗. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
๘. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
๑๐. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
๑๑. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
๑๒. จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
๑๓. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
๑๔. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  ข. ด้านเศรษฐกิจ 
 ปัญหา 

ในด้านเศรษฐกิจนั้นเทศบาลต าบลนาม่องยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบ
การท านา ในภาพรวมแล้ว  เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนเทศบาลต าบลนาม่อง ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ  
ไม่มีพืชเศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ท า
อย่างไรจึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขาย ออกมาให้เห็นเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุน
ในด้านอ่ืนๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 
 ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน การแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลนาม่อง ยังต้องอาศัย
งบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน   ปัญหาด้านสังคม  ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องน้ า  ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไม่มีแหล่งจ้างงานภายในชุมชนปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพ
เสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ฯลฯ  ซึ่งปัญหาที่กล่าวมา ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน บางปัญหาจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนพร้อมทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ที่ค่อนข้างจะจ ากัด เพ่ือบริการ
จัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ กระตุ้น การใช้จ่าย การลงทุนภายในท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลนาม่อง ให้ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนส่วนใหญ่ในเขต
เทศบาลต าบลนาม่อง มีอาชีพหลัก คือ การท านา รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา 
หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน  
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 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ภาคการเกษตร เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะต้องด าเนินการ
พัฒนาเทศบาลต าบลนาม่อง เล็งเห็นความส าคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดท าโครงการ/
กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร อีกทั้ง การเพ่ิมพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้อง
ด าเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาม่องต้องการเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น 
ต้องการความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสถานที่จ าหน่ายสินค้าที่มั่นคงถาวร ลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก เพื่อเพ่ิมคุณภาพของผลผลิต ลดความชื้น ก่อนที่จะจ าหน่าย เพ่ิม
มูลค่าสินค้า เพราะลดปัญหาการกดราคาผลผลิต เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้น และลดต้นทุนการผลิตไม่ต้องซื้อ
พันธุ์ข้าวในการท านาในฤดูต่อไป  
  ค. ด้านสังคม 
 ปัญหา 
                         สังคมโดยรวมภายในเทศบาลต าบลนาม่อง ยังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธีทางด้าน
การเกษตรยังอาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่ นมากขึ้น แต่
ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อเทศบาลต าบลนาม่อง  ดังนี้ 
1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
3. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
4. ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
5. ขาดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือหาแนวทางแก้ไข

และป้องกันในอนาคต 
       ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

1. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงท าให้ 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาม่อง มีอายุยืนยาว เป็นพิเศษ ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมาก
ขึ้น แต่กลับไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  

2. ในเขตพ้ืนที่ของในเขตเทศบาลต าบลนาม่อง ส่วนใหญ่มี อากาศร้อนชื้น 
เหมาะแก่การเกิดโรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  

๓. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตเทศบาลต าบลนาม่อง ขาดการปลูกจิตส านึกในด้านรัก
บ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง ๑๘-๓๕ ปี อยู่นอกพ้ืนที่ ไปศึกษาเล่า
เรียน หรือไปท างานที่อ่ืน ทั้งที่พ้ืนที่ท าการเกษตรมีมากมาย แต่ขาดแรงงานที่ส าคัญในการสานต่อ สืบทอด
อาชีพที่เรียกกันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ”  
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๔. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้

กลับไม่ลดน้อยลงเลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่
มีข้อมูลที่เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข ก าหนดมาตรการที่ชัดเจน 

5. จากปัญหาในข้อที่ ๔ มีเหตุมาจาก ในเขตเทศบาลต าบลนาม่อง ไม่มีพ้ืนที่ในการเล่น
กีฬาหรือนันทนาการที่ได้มาตรฐาน ขาดอุปกรณ์กีฬาที่กลุ่มเสี่ยงในการติดสารเสพติดต้องการอย่างแท้จริง หรือ
ขาดพ้ืนที่ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัญหานี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไข มิฉะนั้น 
จากปัญหาผู้ติดยาเสพติด ก็จะมีปัญหาอาชญากรรมตามมาอีกด้วย 
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
  เทศบาลต าบลนาม่องจะด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข จัดวิทยากร
มาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนของเทศบาลต าบลนาม่อง คอย
ดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังเทศบาลต าบลนาม่อง เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลด
ปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งส าคัญการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้
ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความส าคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ เด็กและเยาวชนเล็งเห็น
ความส าคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด 
โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและ
เยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้าง
ความตระหนักและเทศบาลต าบลนาม่อง ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ด าเนินการเอง
และจัดงบประมาณอุดหนุน  ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการเทศบาลต าบลนาม่อง ได้ส่งเสริม
กีฬาในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการ
ส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อ าเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือ
สวนสาธารณะของเทศบาลต าบลนาม่อง จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่างๆ การเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจ าเป็นที่เทศบาลต าบลนาม่องต้อง
ด าเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชน
ได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาน มีลูกหลานสานต่ออาชีพ
เกษตรกรรมอย่างภาคภูมิใจ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออกก าลังกายและนันทนาการอย่าง
เพียงพอ และใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ง. ด้านการเมือง - การบริหาร 

ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานใน
ท้องถิ่น  โดยเฉพาะปัญหา “ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ
ตามมามากมายในอนาคต ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร สามารถแยกเป็นข้อๆ ดังนี้ 

1. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
2. ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลนาม่องมีความเชื่องช้า 
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3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง  

การบริหารอย่างจริงจัง 
4. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล 

นาม่องไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
5. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 

   จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมทางการ
เมืองการบริหารของท้องถิ่นเพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของ
ท้องถิ่น 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 

 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาม่อง บางส่วนขาดความตระหนัก ความ
กระตือรือร้น ในการที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม 
อบรม หรือการให้ความรู้ ในเรื่องต่างๆ สาเหตุมาจากประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ช่วง
ระหว่างระยะเวลาในการท านา คือ ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่  ด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ท าให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในเทศบาลต าบลนาม่อง บางส่วน
ไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้นในการท างานและขาดประสิทธิภาพ อาจ
เนื่องมาจากข้อจ ากัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน หรือส่วนอื่น ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพ้ืนฐานของ
การท างาน ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาลต าบลนาม่องมีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการ
จัดหามีจ ากัด  รายได้ของเทศบาลต าบลนาม่องมีน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ  รายได้
ของเทศบาลต าบลนาม่องส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้  รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจาก
พ้ืนทีเ่ทศบาลต าบลนาม่อง เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไม่มีแหล่งเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลต าบลนาม่อง  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
  เทศบาลต าบลนาม่อง จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่างๆ ของเทศบาลต าบลนาม่อง จัดอบรมแกนน าในชุมชน/หมู่บ้าน 
และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้านใน
ด้านต่างๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรของเทศบาลต าบลนาม่อง จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการท างานโดยการ
ส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ส่วนด้าน
การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ และการ
ปฏิบัติตามเทศบัญญัติบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึงยุติธรรมและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา อีกทั้งออกเทศบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตรา
การจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการด าเนินการ 
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 ความต้องการของประชาชน 

1. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญ ของการมีส่วนร่วมใน 
ด้านการเมือง การบริหารของเทศบาลต าบลนาม่องและสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางเทศบาลต าบลนาม่อง
จัดขึ้น 

2. ผู้บริหาร บุคลากร ของเทศบาลต าบลนาม่อง ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 

3. เทศบาลต าบลน่าองสามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วนเป็นธรรม เพ่ือมี 
รายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
สร้างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน 
 จ. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมภายในเขตเทศบาลต าบลนาม่อง ถือว่าไม่แตกต่างจาก
สภาพทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ สภาพพ้ืนที่แหล่งน้ าถือว่ามีความใกล้เคียงกันมาก ด้านสิ่งแวดล้อม
โดยรวมภายในเขตเทศบาลต าบลนาม่อง ถือเป็นปัญหาส าคัญ เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาการขาดแคลน
สวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อน เพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกาย และเพ่ือเป็นปอดชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในเขตเทศบาลต าบลนาม่อง ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 
เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ท าให้ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง ปริมาณขยะ
ในแต่ละวันก็ไม่มากนัก เป็นปัญหาขยะของครัวเรือน ดังนั้น  ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็น  ปัญหาขยะ
ตามริมถนนและปัญหาสารเคมี ของเขตเทศบาลต าบลนาม่อง ในอนาคต 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาม่อง มีพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก 
การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพ่ึงสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตหรือท าลายศัตรูพืช จนท า
ให้ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกท าลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
 เทศบาลต าบลนาม่อง จัดหาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลต าบลนาม่อง เพ่ือ
สร้างที่เผาขยะ ลดปัญหาขยะ และใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ 
ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ท าให้ประชาชนหวงแหน 
  ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างถูกต้อง และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เพียงพอ สร้างจิตส านึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 


