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๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี  
 ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคล่ือนไป
ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและ
เกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ท้ังประชาชน  เอกชน  ประชาสังคม  ในการขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการ
สร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ  มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือคติพจน์ประจ าชาติ   “มั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน  เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข 
อยู่ดี  กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาใน
ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
  3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 
  5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
  6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ 
  7) การพัฒนาระบบกาสรเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมท้ัง
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ า 

  8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวขอ้งจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
  2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
  3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน 
  4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
  5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
 

ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
  3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
  4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ียมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  5) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

  3) การพัฒนาการและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
  4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงภาพภูมิอากาศ 
  6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
  2) การพัฒนาระบบให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
  4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
  5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
  6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับให้มีความชัดเจน  ทันสมัย  เป็นธรรมและ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  ตลอดจนพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและ
บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีเสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ลดปัจจัยเส่ียงทางสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
6. พัฒนาระบบดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะกับสังคมสูงวัย 
7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
1. เพิ่มโอกาสใหก้ับกลุ่มเป้าหมาย ประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพ
ของรัฐและมีอาชีพ 
2. กระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุมและ
ท่ัวถึง 
3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสร้างความเข้มแข็ง การเงินฐานรากตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดินและทรัพยากรภายใน
ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
2. เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความมั่นคง  สมดุลและยั่งยืน 
3. แก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
6. บริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
8. กาสรพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาความมั่นคงภายใน  เพื่อให้เกิดความสงบภายในสังคมและธ ารงไว้ซึง่สถาบันหลักของชาติ 
2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามท้ัง
การทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 
3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง  เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  สังคมและการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยใน
เขตทางทะเล 
5. การบริหารการจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนาเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส  ทันสมัย 
คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม  เกิดความคุ้มค่า 
2.  ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ป้อมกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
4. การพัฒนาด้านพลังงาน 
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศสาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา  
1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี(Technoperneur) 
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมืองและพื้นทีเ่ศรษฐกิจ 
แนวทางกาสรพัฒนา 
1. การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง 
2. การพัฒนาเมือง 
3. การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 
1. ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสันค้าและ
บริการของไทย 
2. พัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และโทรคมนาคมในการกรอบความร่วมมืออนุภาค
ภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวก
และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการและการลงทุนท่ีโดดเด่นในภูมิภาค 
4. ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment)  ของผู้ประกอบการไทย 
5. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะห้างหุ้นส่วนทางยุทศาสตร์ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
6. สร้างความเป็นหุ้นส่วนพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 
7.เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
9. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
10. ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายใต้ประเทศท่ีส าคัญ 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

1.3.1 แผนพัฒนาภาค 
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว4830  ลงวันท่ี  22 พฤศจิกายน  2556 
ก าหนดให้ภาคกลางและภาคตะวันออก  โดยจังหวัดลพบุรีอยู่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  ประกอบด้วย ชัยนาท 
ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง   ควรเน้นการรักษาความมั่นคงทางอาหารโดยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรเกษตรที่ส าคัญ 
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หลักในพื้นท่ี  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
พัฒนาการผลิตอาหารส่งออกประเภทธัญพืช  พืชไร่  และปศุสัตว์  พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาเส้นทางขนส่งตลอดล าน้ า  การแก้ปัญหาน้ าท่วม 
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1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 วิสัยทัศน์  “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้้าสมดุลและยั่งยืน” 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพการผลิต  การแปรรูปและขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
2. สร้างความสัมพันธ์และเช่ือมโยงการท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า 
4. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเท่ียวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 

 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  พลังงานทดแทน  ท่องเท่ียวอารยธรรมและเมือง 

แห่งความสุข” 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพทางการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน  ครอบครัว  ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 
4. เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
6. เสริมสร้างความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็ง  รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  และสร้างความปลอดภัยในชีวิตปละทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ 

 1.  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอาหารปลอดภัย 
 2.  พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน 
 3.  การบริหารจัดการด้านท่องเท่ียวแบบบูรณาการ 
 4.  พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่ 
 5.  เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

1.3.4  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมือง พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการเมือง การบริหารจัดการองค์กรท่ีดี 
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1.3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 ๒.๑ วิสัยทัศน์ (องค์การบริหารส่วนต้าบลสะแกราบ) 
 

“ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  อนุรักษ์วัฒนธรรม  บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล” 

 
๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการจัดการ 

 
๒.๓  เป้าประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ซึ่งจะ

ส่งผลท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ ท่ีดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ  บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด  ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ซึ่งจะส่งผลท า
ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถด าเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ  บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ท่ีก าหนด  ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. พัฒนาและรักษาทรัพยากรการท่องเท่ียวเชิงอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง

เหมาะสมและสมดุล 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี สังคมอยู่ 

เย็นเป็นสุข   การจัดการด้านสวัสดิการสังคม   ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการและสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ  
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4.  พัฒนาเศรษฐกิจให้มีการขยายตัว เพิ่มขีดความสามารถผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ 
5. การบริหารงานด้านการจัดการ พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ส่งเสริมระบบบริการสู่

มาตรฐานสากล  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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๒.4  ตัวชี้วัด 
   1)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นร้อยละ  2๐  
   2)  ชุมชนมีรายได้เพิ่มข้ึนในอัตราร้อยละ  ๕  และพึ่งตนเองได้มากขึ้น 
   3)  ชุมชนในเขต อบต. ร้อยละ  ๖๐  สะอาดและน่าอยู่  
   4)  ในเขต อบต. มีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   5)  ประชาชนในเขต อบต. มีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ  ๕ 
   6)  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียงัคงอยู ่

7)  ประชาชนในเขต อบต. ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา   

   ๘)  การบริการจัดการของ อบต. มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
 

๒.5  ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
เป้าหมาย 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน แหล่งน้ า และสาธารณูปโภค 
     สาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน 
 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เป้าหมาย 
1. การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้   การป้องกันไฟป่า  การบริหารจัดการขยะ 

                        พัฒนาและส่งเสริมรักษาความสะอาดใหเ้ป็นระเบยีบเรียบร้อย 
 
ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป้าหมาย 

    1. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และ 
      ผู้ด้อยโอกาส 

2. ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่อปพร. เพิ่มประสิทธิภาพการ   
    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
3. พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการบริหารสาธารณสุขของหมู่บ้าน การป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
    ควบคุมโรคระบาดในพื้นท่ี 

   4.  พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา   ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เป้าหมาย 
1. ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง  เพิ่มทักษะอาชีพ พัฒนารายได้และกลุ่มอาชีพของครัวเรือน 
    

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการจัดการ 
เป้าหมาย 
1. พัฒนาขีดความสามรถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
ให้พร้อมบริการประชาชน 
 

๒.๖  กลยุทธ์ 
1)  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน  
ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  
เก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค   
2)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
ประชาชน   การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด   ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากร
ด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล  
4)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น  
สนับสนุนการท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
5) ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง  เพิ่มทักษะอาชีพ พัฒนารายได้และกลุ่มอาชีพของครัวเรือน 
6)  การบริหารจัดการท่ีดี  และส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2)  การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  การก าจัดขยะมูลฝอย 
3)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้ประชาชนเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
4)  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  กลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง 
๕)  การพัฒนาด้านการจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
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๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
ดังนี ้
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
 

 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ี
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
1.  ผู้บริหารให้ความสนใจ ในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และการพัฒนาต าบลอย่าง
จริงจัง 
2.  มีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน เป็นระบบ โดยมีการแบ่งแยกส่วนราชการออกเป็น 
ส านัก ส่วน ต่าง ๆ ได้แก่ ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง 
3.  ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และมีการมอบอ านาจในการบริหาร 
งานท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
4.  บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
5.  มีระบบการปฏิบัติท่ีทันสมัย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล    

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
1.  บุคลากรขาดทักษะ ความช านาญในเชิงวิชาการ หรือเชิงคุณภาพ ความสามารถในการ
ตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหา 
2.  การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ของแผนยุทธศาสตร์ไม่ครบทุกกลยุทธ์ และการแปลง
แผนการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพ 
3.  บุคลากรขาดการวางแผนการพัฒนาเป็นรายบุคคลท่ีท่ัวถึง ขาดความกระตือรือร้น และ
ขาดแรงจูงใจในการท างาน ท าให้ไม่เกิดการพัฒนาและการเรียนรู้ใหม่ ๆ 
4.  ขาดค่านิยมในการปฏิบัติงาน และจิตส านึกในความเป็นข้าราชการท่ีดี มุ่งความ 
ก้าวหน้าของตนเองมากกว่าความส าเร็จของภารกิจท่ีรับผิดชอบ 
5.  ขาดการวางแผนด้านอัตราก าลัง การสนับสนุนความกา้วหน้า ในอาชีพ ท าให้บุคลากรขาดขวัญ
และก าลังใจ 
 

       3)  โอกาส  (O : opportunity)   
1.  นโยบายรัฐบาล มีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นมากขึ้น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
2.  องค์กรมีความเข้มแข็ง มีการประสานงานท่ีดี สังคมแบบเอื้อเฟื้อ ผู้น าชุมชนมีความ
ร่วมมือในการปฏิบัติ และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 
3.  มีระบบการส่ือสารสารสนเทศท่ีทันสมัย สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานส าหรับ
บริการประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร 
4.  มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติงาน 
 

       4)  อุปสรรค (T : threat)   
1.  ประชาชนไม่มีความสนใจและการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของ 
อบต. 
2.  ประชาชนยังใช้วิถีชีวิตแบบเดิม ไม่สนใจกับการเปล่ียนแปลงของประเทศ 
3.  ค่าครองชีพสูง รายได้ต่ า ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง และอุทกภัย ส่งผลให้ผลผลิตทางการ
เกษตรของประชาชนได้รับความเสียหาย รายได้ลดลง 
4.  ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อบต. รวมถึงขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
5.  การเปิดการค้าเสรี ท าให้การแข่งขันในด้านคุณภาพของผลผลิต และการตลาดสูงขึ้น 
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  ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้   
 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1. ด้านการศึกษา 1. บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 

2. ขาดส่ือวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์ การศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 

2. ด้านเศรษฐกิจ 1. ปัญหาความยากจน  ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
2. การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต  ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
3.  ต้นทุนการผลิตสูง  แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ าท าให้
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
4.  ปัญหาพื้นท่ีการเกษตรจากภัยธรรมชาติ  เช่น ภัยแล้ง   
5. เส้นทางการขนส่งสินค้าช ารุด  เสียหาย  ท าให้การขนส่ง สินค้า
ล่าช้า  ส้ินเปลืองค่าใช้จ่าย 

3. ด้านสังคม 1. ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ี 
2. ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง 
3. การดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุจากรัฐยังไม่ท่ัวถึง 
4.การบริการสาธารณสุขไม่ท่ัวถึง 

4. ด้านส่ิงแวดล้อม 1. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
2. สภาพคลองต้ืนเขิน   
3. ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  

5. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 1. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
2.  การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ  การให้บริการประชาชนยังไม่
ท่ัวถึง   

6. ด้านการบริการสาธารณะ 1.  ถนนช ารุดเสียหาย  เป็นหลุมเป็นบ่อ  การสัญจรไปมาไม่ได้รับ
ความสะดวก 
3. ขาดงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้า 
4. น้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ 
5. ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
6.  ยังไม่มีระบบเสียงตามสายในการประชาสัมพันธ์ในพื้นท่ี 

 


