
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ (พ.ศ.2561 – 2565) 

(1)  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดไว้ใน มาตรา ๖๕ ให้รัฐบาลต้องจัดท า 
ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือใช้เป็นทิศทางการบริหารประเทศในช่วงระยะเวลา ๒๐ ปี รวมทั้งออกเป็น
พระราชบัญญัติ การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดในหมวด ๑ มาตรา ๕ ให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้อง และบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลัง ผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน  ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี 
ส่งผลให้ทุกแผนรวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้วจะต้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว  

แผนยุทธศาสตร์ชาติก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

ความม่ันคง  

• การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ใน 
ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ง 
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

• ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เข้มแข็งเป็น 
ศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ 
บริหาร ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

• สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒน าประเทศ ชุมชน มีความ  
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  

• ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย และ 
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

• ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า  

ความม่ังคั่ง  

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความ  
เหลื่อมล้ า ของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน  

• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมน า 



 
 

คมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญ ในระดับภูมิภาคและระดับ 
โลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  

• ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง  
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ความย่ังยืน  

• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพย ากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ  
สิ่งแวดล้อม จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

• การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึ่งเป็น
ที่ ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความ รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  

• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือ  
การพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

 • ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์หลักส าคัญ ๖ ข้อ ที่ถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  

๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ  
ประเทศชาติบ้านเมือง  

๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไข ปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้
ปัญหาใหม่ เกิดข้ึน  

๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติเพ่ือ
ยกระดับขีด ความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้าน ความมั่นคง 

 ๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่
มิใช่ ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาค และโลกอย่างยั่งยืน  

๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้ กลไกส่าคัญต่าง ๆ ท่างานได้
อย่างม ีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  

 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส่าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ
ความ หลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย 
(๓) เกษตร ชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ  

๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศ ไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) 
อุตสาหกรรม ชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและ บริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการ
ดิจิทัล ข้อมูล และ ปัญญาประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ (๕) 
อุตสาหกรรม ความมั่นคงของ ประเทศ  

๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็น จุดหมายปลายทางที่ส่าคัญของ
การ ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวส่าราญทางน้ า และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ภูมิภาค  

๔. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางกายภาพในด้าน
โครงข่าย คมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน โครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย 
(๑) เชื่อมโยง โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และ
เมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มหภาค  

๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  สร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มี
ทักษะและจิต วิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์
ชัดเจน โดย (๑) สร้าง ผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้าง
โอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้างโอกาส เข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม ปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึง ประสงค ์ 

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย 
(๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วงวัย
เรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วง
วัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
และ (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริม ให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ  



 
 

๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการ เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา  

๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  

๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม  

๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์  

๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ พัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่  

๑. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  

๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  

๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  

๔. การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง  

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่  ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่  

๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  

๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  

๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหาย จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการ
พัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อ
โรคอุบัติใหม่ และโรค อุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

๔. พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความเป็นเมืองที่เติบโต
อย่าง ต่อเนื่อง  

๕. พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่  

๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส  



 
 

๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  

๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ประเทศ 

 ๔. ภาครัฐมีความทันสมัย  

๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น 
และเป็น มืออาชีพ  

๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น  

๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค  

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

เป้าหมายของแผนพัฒนาฯ คือ การน าพาประเทศไปสู่เศรษฐกิจการสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่าง
ยั่งยืน ประกอบด้วย  

๑.เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

๒.สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค  

๓.วิถีชีวิตที่ยั่งยืน  

๔.ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ  

ภาพที่ ๒.๑ ๑๓ หมุดหมาย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน 

 



 
 

สามารถแยกเป็น ๑๓ ประเด็นการพัฒนาได้ดังนี้  

๑.ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  

• มีการปรับโครงสร้างให้มีผลิตภาพและผลตอบแทนสูง  

• เกษตรกรเข้าถึงช่องทางการตลาด  

• มีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม อาทิ แหล่งน้ า และระบบ        
โลจิสติกส์ 

• เทคโนโลยีชีวภาพได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

๒.ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน   

• มีภาพลักษณ์ในฐานะจุดหมายการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและความยั่งยืน 

• มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวรูปแบบเฉพาะกิจกรรมหลากหลาย เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว
คุณภาพ  

• รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่เมืองรอง ชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อย  

๓. ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน  

• มีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะแรงงานอย่างต่อเนื่อง  

• ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศเพ่ิมขึ้นและมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่เพียงพอ
และ ครอบคลุม  

• มีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน  

๔.  ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  

• มีชื่อเสียงในการให้บริการทางการแพทย์ขั้นสูง โรคเฉพาะทางบริการความงามและการ
ส่งเสริมสุข ภาวะ 

• ลงทุนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง  

• ระบบสาธารณสุขมีคุณภาพ สามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม ต่อ    
ผู้รับบริการ จากทั้งใน และต่างประเทศ  

๕.  ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค  

• กฎระเบียบ กระบวนการน าเข้าส่งออก และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริม
ศักยภาพ เอ้ือต่อ การด าเนินธุรกิจ และสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์  

• โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งในอาเซียนไร้รอยต่อ  



 
 

• ผู้ประกอบการมีศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล  

๖. ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน  

• เทคโนโลยี ความรู้ และนวัตกรรม ทั้งซอฟท์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

• มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านดิจิทัล 

• มีระบบเฝ้าระวังและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ประชาชนมีทักษะทางดิจิทัล  

๗.  ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้   

• การแข่งขันเปิดกว้างและเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าระหว่าง SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ 

• SMEs มีศักยภาพสูง สามารถพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

• SMEs มีบทบาทในภาคการส่งออก สามารถเชื่อมโยงกับ GVCs 

• วิสาหกิจเพ่ือสังคมขยายตัว และวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม  

๘.  ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลักของภูมิภาคท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ทันสมัย และน่าอยู่  

• ความเหลื่อมล้ าเชิงพ้ืนที่ลดลง ทั้งในด้านเศรษฐกิจและบริการสาธารณะ มีการพัฒนา
เศรษฐกิจตาม ศักยภาพพ้ืนที่ และเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท  

• พ้ืนที่เศรษฐกิจ/เมืองหลักมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

• อปท. ชุมชน ภาคเอกชนในพื้นที่มีศักยภาพและบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่และเมือง  

๙.  ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม  

• คนจนข้ามรุ่นลดลง จากมาตรการช่วยเหลือแบบมุ่งเป้าและฐานข้อมูลที่สามารถระบุคนจน
และปัญหา 

• นโยบายการเงินการคลังและกฎหมายส่งเสริมการกระจายรายได้  

• ทุกกลุ่มคนสามารถเข้าถึงดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง  

• เด็กยากจนสามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ  

• ความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอเหมาะสม  

๑๐.  ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  

• ขยะและน้ าเสียได้รับการจัดการที่ถูกต้องและหมุนเวียน กลับไปใช้ประโยชน์มากขึ้น  



 
 

• พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานหลักส าหรับการผลิตไฟฟ้าของประเทศ  

• ผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุเหลือใช้และปล่อยคาร์บอนในปริมาณต่ าได้รับการสนับสนุนทั้งใน
ด้านการ พัฒนานวัตกรรมการผลิต และการจูงใจผู้บริโภค  

๑๑.  ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

• พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงได้รับการจัดการให้มีความเสี่ยงที่ลดลง  

• ป่าและพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้รับการอนุรักษ ์ 

• ระบบการจัดการภัยในทุกระดับได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่สูงขึ้น  

• เป้าหมายการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเป็นส่วนหนึ่งของการ
วางแผนพัฒนา พ้ืนที่ ▪ ทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัย
ธรรมชาติ  

๑๒.  ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  

• ระบบการศึกษามีคุณภาพ สามารถพัฒนาทักษะส าคัญและเอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอด ชีวิต 

• สถาบันอุดมศึกษาปรับบทบาทให้สามารถพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย  

• กลไกการพัฒนาฝีมือมีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน  

• นโยบายการจัดการก าลังคนภายใต้สังคมสูงวัยมีความชัดเจนและระบบฐานข้อมูลการ
จัดการก าลังคน มีประสิทธิภาพ  

• สถาบันทางสังคมเอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

๑๓.  ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง  

• ภาครัฐบูรณาการเป็นเอกภาพ   

• โครงสร้างภาครัฐมีความยืดหยุ่น และมีความยั่งยืนทางการคลัง  

• การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะปรับสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ  

• กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการภาครัฐทันสมัย สนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ  

• ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและติดตามตรวจสอบการพัฒนาประเทศ  

 
 
 



 
 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 
เป้าหมายการพัฒนา (วิสัยทัศน์) : “เมืองชายแดนแหง่ความสุข ถิ่นเกษตรและสมุนไพรคณุภาพ แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน เชงินิเวศ และอารยธรรมโบราณ ศูนย์กลางโลจิสติกส์เชือ่มโยงอินโดจีน มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”   

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวดัสระแก้ว 
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระแก้ว  
              เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ ๑) 
ตัวชี้วัดที่ ๒ อายุค่าเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของประชาชนในจังหวัดสระแก้วเพ่ิมข้ึนต่อปี (๐.๒ ปี) 
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรที่เพ่ิมขึ้นต่อปี (ร้อยละ ๕) 
ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เพ่ิมข้ึนต่อปี (ร้อยละ ๕) 
ตัวชี้วัดที่ ๕ ปริมาณน้ าที่กักเก็บได้ในแต่ละปี (ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.) 
ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึนต่อปี (ร้อยละ ๕) 
ตัวชี้วัดที่ ๗ จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแต่ละปี  (จ านวน ๒ แห่ง) 
ตัวชี้วัดที่ ๘ ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนที่เพ่ิมข้ึนต่อปี (ร้อยละ ๓) 
ตัวชี้วัดที่ ๙ ร้อยละของโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เพ่ิมขึ้นต่อปี  
   (ร้อยละ ๓) 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ จ านวนการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
      (จ านวน ๒ เรื่องจาก ๙ เรื่อง) 
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ จ านวนครั้งในการพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงจากภัยคุกคามต่างๆ (๒ ครั้ง) 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสระแก้ว 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (ประเด็นยุทธศาสตร์) 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตส าหรับ
คนทุกช่วงวัยในทุกด้านความต้องการของชีวิตเพ่ือสุขภาวะที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ :  ๑. เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนเป็นคนดี มีความรู้ มีสุขภาพดี รายได้ดี และสิ่งแวดล้อมดี 
  ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกช่วงวัย ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจน 
     เป็นวิถีชีวิตปกติ Way of Life 
  ๓. ประชาชนได้รับการบริการที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพ และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ  
 
เป้าหมายและตัวชี้วัด :  ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด    
                                            สระแก้ว๓ เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ ๑) 

ตัวชี้วัดที่ ๒ อายุค่าเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีของประชาชนในจังหวัดสระแก้วเพ่ิมข้ึน 
                                              ต่อปี (๐.๒ ปี) 



 
 

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) :  
 ๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน๑ ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้และ         
     คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๒. ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนเป็นวิถี Way  
    of Life  
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชด าริ (สืบสาน รักษา ต่อยอด) 
 ๔. สร้างเสริมสุขภาวะ๒ และสิง่แวดล้อมที่ดีในทุกช่วงวัย 
 ๕. พัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ 
 ๖. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ 
 ๗. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและให้บริการประชาชน 
หมายเหตุ  ๑ โครงสร้างพื้นฐานหมายรวมถึงระบบบ าบัดน้ าเสียและก าจัดขยะมูลฝอย 
 ๒ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม  
                 เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล (พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐) ซึ่งกีฬาและ 
                 นันทนาการน่าจะเป็นกิจกรรมและพฤติกรรมที่ท าให้เกิดสุขภาวะ  
 ๓ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสระแก้ว จะครอบคลุมรายได้ของประชาชนในจังหวัดทั้งสาขา                 
การเกษตร สาขาการผลิตอุตสาหกรรม สาขาการค้าส่ง-ค้าปลีก และสาขาอ่ืนๆ 
  
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาทักษะของเกษตรกร ปัจจัยการผลิต ศูนย์รวบรวม และการจัดจ าหน่ายสินค้า
เกษตรที่ได้มาตรฐานและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เพื่อการยกระดับสินค้าเกษตรของจังหวัด 
เป้าประสงค์ :  ๑. เพ่ิมคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 
 ๒. บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

 ๓. มีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ๔. มีการจัดจ าหน่ายและกระจายสินค้าทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรที่เพ่ิมขึ้นต่อปี  
        (ร้อยละ ๕) 
   ตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เพ่ิมข้ึนต่อปี  
                                              (ร้อยละ ๕) 
   ตัวชี้วัดที่ ๓ ปริมาณน้ าที่กักเก็บได้ในแต่ละปี (ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ ลบ.ม.)  
แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) : 
 ๑. บริหารจัดการแหล่งน้ าอย่างเป็นระบบ ทั้งในเขตชลประทานและนอกชลประทาน 
 ๒. ส่งเสริมการวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพพัฒนาสินค้าเกษตรและสมุนไพร 
 ๓. พัฒนาเกษตรและสถาบันเกษตรให้มีทักษะ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร  



 
 

    และการเป็นผู้ประกอบการ 
 ๔. ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมยั่งยืน 
 ๕. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ในการผลิต พัฒนาสินค้าเกษตรและ 
    สมุนไพร 
 ๖. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
 ๗. ส่งเสริมการแปรรูปหรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 ๘. พัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรและสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน 
 ๙. เสริมสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายและประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตรและสมุนไพร                   
     ทั้งในและต่างประเทศ 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชื่อมโยงอารยธรรม
โบราณ เพิ่มขีดความสามารถสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชนสุขชาติวิถี๔ 
เป้าประสงค์ :  ๑. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามรอยประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ สืบสาน 
               วัฒนธรรมชุมชน  
  ๒. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทีม่ีความปลอดภัย สร้างความมั่นใจและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดี  
   ๓.  เป็นเมืองท่องเที่ยวทีม่ีความหลากหลาย อาท ิการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงเกษตร เชงิกีฬา  
                            และวิถีชุมชน 
   ๔. มีการจัดกิจกรรมพิเศษหรืองานมหกรรม เพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวตลอดปี 
แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) :  
  ๑. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐาน
ปลอดภัย  
  ๒. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่าย                          
      การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  

๓. ส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่สมาชิกชุมชน บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และ 
    ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว  
๔. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่                      

      กรมการท่องเที่ยวก าหนด  
๕. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการท่องเที่ยว                            

     อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงเกษตร เชิงกีฬา และวิถีชุมชน 
๖. จัดกิจกรรมพิเศษหรืองานมหกรรมในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด อาทิ มหกรรมกีฬาเสริม 
    สุขภาพ 
๗. พัฒนาภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ตามกลุ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว  
๘. พัฒนาแผนการตลาดเชิงรุก ผ่านสื่อดิจิทัล  



 
 

๙. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 
ตัวช้ีวัด :  ตัวชี้วัดที่ ๑. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึนต่อปี (ร้อยละ ๕) 

    ตัวชี้วัดที่ ๒. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแต่ละปี  (จ านวน ๒ แห่ง) 
 
หมายเหตุ  ๔ ชุมชนสุขชาติวิถี คือ วิถีแห่งความสุขของคนในชุมชน 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับ
การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน  
เป้าประสงค์ :  ๑. การประกอบกิจการ การค้า การค้าชายแดน และการลงทุนในจังหวัดสระแก้วมี 

                        บรรยากาศที่ดี และเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์เชื่อมโยงอินโดจีน  

         ๒. ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสระแก้วเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ๕  
 
แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) :  

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรับการคมนาคมและการขนส่ง เชื่อมโยงกับจังหวัด    
    ใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน 
๒. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การค้าชายแดน การลงทุน และเชิญชวนให้ 
    ผู้ประกอบการ นักลงทุนมาด าเนินกิจการในจังหวัดสระแก้ว 
๓. ยกระดับการให้บริการพิธีศุลกากรและพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเพ่ืออ านวยความสะดวก                  
 การค้าชายแดน 
๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงาน  
    สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้งการจัดตั้ง 
    ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ   (One Stop service – OSS) 
๕. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงานของแรงงานท้องถิ่นและต่างด้าวให้ 
    สอดคล้องกับ ตลาดแรงงาน รวมถึงการอ านวยความสะดวกด้านการอนุญาตให้ใช้แรงงาน 
    ต่างด้าว  
๖. เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงการด ารงชีวิต/ การประกอบอาชีพ /การอยู่อาศัย / 
    การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

 ๗. ส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วให้เติบโตอย่างยั่งยืน  
ตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดที่ ๑. ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนที่เพ่ิมข้ึนต่อปี (ร้อยละ ๓) 

ตัวชี้วัดที่ ๒. ร้อยละของโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ                     
       ที่เพ่ิมข้ึนต่อปี (ร้อยละ ๓) 
 



 
 

หมายเหตุ  อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ คือ รูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนบนพ้ืนฐานความสมดุลของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความสอดคล้องกับกฎหมาย และความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี เริ่มตั้งแต่
การลดใช้ทรัพยากรและพลังงาน หรือการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้คุ้มค่า และลดการปลดปล่อยของเสียให้
เหลือน้อยที่สุด พร้อมกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีการด าเนินงานภายใต้หลักการความร่วมมือ
พ่ึงพากันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งหน่วยงานรัฐ ท้องถิ่น และชุมชน เพ่ือมุ่งสู่ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่ง
ครอบคลุม ๕ มิติ ได้แก่ กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ  
คุณลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๕ ประการ  

 มีการปล่อยของเสียเป็นศูนย์ (Zero Emission) หรือมีของเสียเกิดข้ึนน้อยที่สุด 
 มีการใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและได้มาตรฐาน 
 มีกิจกรรมการผลิตและกิจกรรมสนับสนุนการผลิตที่ดี 
 มีการเกื้อกูลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือสังคมโดยรอบ 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ เสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน 
เป้าประสงค์ :  ๑. มีความม่ันคงปลอดภัยและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามให้กับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน 

๒. มีระบบฐานข้อมูลด้านความม่ันคง 

๓. มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๔. คนและชุมชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคง 

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) :  
๑. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน 

           ๒.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคงให้มีความครบถ้วน 
    สมบูรณ์  สามารถใช้งานได้ทันทีและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 
๓. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน                              
    (จังหวัด, ฝ่ายทหาร, ฝ่ายปกครอง, ฝายพลเรือน)  
๔. เสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้มีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้าน 

    ความมั่นคง  

๕. สร้างตระหนักรู้ สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์ 

   พระราชา สร้างทักษะวิชาชีพในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและภัยคุกคามให้ประชาชนใน 

   พ้ืนที่ชายแดน 

ตัวช้ีวัด :  ตัวชี้วัดที่ ๑. จ านวนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของ                         
                                   สภาความมั่นคงแห่งชาติ๖ (จ านวน ๒ เรื่องจาก ๙ เรื่อง) 



 
 

ตัวชี้วัดที ่๒.  จ านวนครั้งในการพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงจากภัยคุกคาม
ต่างๆ (๒ ครั้ง) 

หมายเหตุ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ๙ เรื่อง ได้แก่ ๑) ความ
แตกแยกทางความคิดของคนในสังคม ๒) ความไม่เชื่อมั่นต่อระบบและสถาบันการเมือง ๓) การขาดการสมดุล
ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔) ภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและโรคระบาด ๕ ) ความมั่นคงในพ้ืนที่  ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๖ ) การก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ ๗) แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง ๘) ยาเสพติด และ ๙) ความยากจน    

 
(2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1) วิสัยทัศน์ 
"ทุ่งมหาเจริญเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่ระบบการเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมสุขภาพดี   
มากมีสินค้า ก้าวไกลการศึกษา มุ่งพัฒนาแบบมีส่วนร่วม" 
2) ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ 

 ๑  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน    
 ๒  ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
 ๔  ด้านการบริหารการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบการบริหาร 
 ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๖  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  การกีฬา  นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 
3) เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

๑.๑ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  และน าบริการไปสู่ประชาชน  
 ๑.๒ เพ่ือส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน  ลดอาชญากรรม  และการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ 2       
 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบน้ าทางการเกษตร   

         ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการท าเกษตรอินทรีย์ 
             2.3 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาสินค้าด้านการเกษตร    
   2.4 เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะ  และสิ่งแวดล้อมที่ด ี    
  เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ 3       
   ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพในการประกอบอาชีพและรายได้   



 
 

   ๓.๒ เพ่ือให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ  
   ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ด ี

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ 4       

 ๔.๑  เพ่ือการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างในการปฏิบัติงาน
 ๔.๒  เพ่ือพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  ปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการ  
ปฏิบัติงาน         
 ๔.๓  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย
 ๔.๔  เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารงานและการบริการประชาชน 

 
เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ 5       

 เพ่ือจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต  และความเป็นอยู่ของประชาชน  
เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา   ขุดลอกคลอง  ขุดสระ  เจาะบ่อบาดาล  ฯลฯ  โดยให้
สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่ก าหนดไว้  

เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่ 6       

 ๖.๑  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ     
 ๖.๒  ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๖.๓  พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา 

4) ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 1        
  1.ประชาชน / ชุมชน มีส่วนร่วมขั้นทุกขั้นตอนการด าเนินงานและน าบริการไปสู่
ประชาชน/ชุมชนมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้     
   2.ชุมชน/ประชาชน  ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ลดอาชญากรรม  และการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เพื่อให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 2        
  1.การพัฒนาแหล่งน้ าจัดท าระบบน้ าทางการเกษตรให้เพียงพอต่อการท าการเกษตร
  ๒.การท าเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์การลดการใช้ปุ๋ยเคมี  
  3.พัฒนาสินค้าด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 3        

  ๑.ท าการฝึกอาชีพให้สามารถมีอาชีพและรายได้    
  ๒.ให้ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้ช่วยเหลือตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี
  ๓.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ในสิ่งแวดล้อมที่ดี    



 
 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 4        

  ๑.พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างในการปฏิบัติงานอย่างมีทักษะและประสิทธิภาพใน
หน้าที่          
  ๒.เครื่องมือเครื่องใช้พัฒนา  ปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน          
  ๓.สถานที่ท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย   
  ๔.ปรับปรุงระบบการบริหารงานและการบริการประชาชน 

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 5        
  จัดหา/จัดท าบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต  และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน  เช่น  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา   ขุดลอกคลอง  ขุดสระ  เจาะบ่อบาดาล  ฯลฯ  โดยให้
สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่ก าหนดไว้ เพียงพอต่อการด ารงชีวิต  

ตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ที่ 6        

  ๑  มีสถานที่เล่นกีฬาและนันทนาการ     
  ๒  สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มั่นคง
  ๓  พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา มีระบบการศึกษาหลาย
ทางเลือก 

5) ค่าเป้าหมาย  

หมู่บ้าน  28  หมู่บ้าน  จ านวน  6,953  ครอบครัว  ประชากร  จ านวน 18,527 
คน  ได้รับการพัฒนาตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์อย่างเท่าเทียมกัน 

 6) กลยุทธ์                     
  ๑.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และน าบริการไปสู่ประชาชน 

2.ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.วางแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพการสร้างรายได้ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การ

ดูแลสุขภาพ 
   5.ปรับปรุงการท างาน สถานที่ท างานด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ 
   6.การวางโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 
   7.พัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม 

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี ยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 



 
 

8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 

(3)  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      (ใช้การวิเคราะห์ SWOT  Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand  และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

หลักการส าคัญของ SWOT  ก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก    ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT  จึงเรียกได้ว่าเป็นการวิเคราะห์
สภาพการณ์  (Situation Analysis) ซึ่ งเป็นการวิ เคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้ เรา) รู้จัก
สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค    การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายนอกและ
ภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่ง
ที่ได้เกิดขึ้นแล้วแลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อ
องค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่
เหมาะสมต่อไป  

วิเคราะห์ศักยภาพของ  อบต.ทุ่งมหาเจริญ 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนา 

ในอนาคตโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมหาเจริญ  มีดังนี้ 
               จุดแข็ง ( Strength )  

๑.ผู้น าในต าบลมีความเข้มแข็งประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน  
                           ๒.มีองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มอาชีพ  เป็นต้น                          

๓.มีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๔.ประชาชนให้ความส าคัญกับการจัดงานประเพณีของท้องถิ่น  
๕.การคมนาคมขนส่งสะดวก 

                           ๖.เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตร  เช่นข้าว  มันส าปะหลัง  อ้อย ล าไย  เป็นต้น 
        ๗.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
        ๘.มีวัสดุอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการ ปฏิบัติงาน 

     จุดอ่อน ( Weakness )  
                 ๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมือง การบริหารจัดการมีน้อย  
                 ๒. ประชาชนขาดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพ  
                 ๓. น้ าท่วมพื้นที่การเกษตรบางแห่ง เป็นประจ าทุกปี  



 
 

                 ๔. สาธารณูปโภคไม่เพียงพอกับความต้องการ  
                 ๕. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองน้อย  
                 ๖. งบประมาณของ อบต. มีน้อย ไม่เพียงพอในการพัฒนา  

         ๗. แหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
 

โอกาส ( Opportunity )  
                ๑. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้าน 
ต่าง ๆ  
                ๒. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดมีความชัดเจน  
                3. พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท าให้ท้องถิ่นได้รับ
การกระจายอ านาจมากขึ้น  

        4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
อุปสรรค ( Threat )  
        ๑. ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับกลไกราคาของตลาดโลก  
        ๒. การจัดสรรงบประมาณของส่วนกลางไม่เพียงพอต่อความต้องการในการแก้ไขปัญหา 
หรือการพัฒนาของท้องถิ่น  
        ๓. ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร  
        ๔. ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมาเยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม  
        ๕. การรับวัฒนธรรมทางตะวันตกที่ไม่เหมาะสมของเยาวชน  

3.2 .  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก ซึ่ง

องค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง การด าเนินงานภายใน
ที่องค์กรท าได้ด ี 

Weaknesses คือ  จุด อ่อน  หมายถึง สถานการณ์ ภายในองค์กรที่ เป็นลบและด้อย
ความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ หรือ
หมายถึง การด าเนินงานภายในที่องค์กรท าได้ไม่ดี  

Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอ้ืออ านวยให้การ
ท างานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินการขององค์กร  

Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการท างานของ
องค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กร บางครั้ง
การจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้  และในทางกลับกัน 
อุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได้เช่นกัน  ด้วยเหตุนี้องค์กรมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดล้อม 


