
  
๑ 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหภาค 
  1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 

       คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัด
ทายุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทย
พัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนด  ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ัง
คั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์
ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 (๑)  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 (๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          
(๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
1.1.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพ 

ภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอ า
เซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด 
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร 
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ 
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ 
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ   

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา 



  
๒ 

ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

1.1.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   เพ่ือให้ประเทศ 
ไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้
นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตร
และบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอ าหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง 
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็น
การยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอ าหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอ าชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อ าหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา 
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและ
การค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น  

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ 
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ 
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 



  
๓ 

1.1.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   เพ่ือพัฒนาคนและ 
สังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล               
มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็น
ไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน 

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
1.1.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ
เป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง 

ของชุมชน  
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

1.1.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบ 

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

1.1.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ
 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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 1.2  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล ประกอบด้วย 
           ๑)  ยุทธศาสตร์หลัก 

๑.๑)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
๑.๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
๑.๓)  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
๑.๔)  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
๑.๕)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่งคงทางเศรษฐกิจ 

และสังคม 
๑.๖)  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๑.๗)  ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารของรัฐวิสาหกิจให้เกิด 

ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
๑.๘)  ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความ 

มั่งคงและยั่งยืน ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
๑.๙)  ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 
      ๒)  การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบ  
          ยุทธศาสตร์ชาติ 

การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 
๒๕๖๐  ได้ก าหนดประเด็นที่ด าเนินการ  ๑๗  เรื่อง  ประกอบด้วย   

๒.๑)  การสร้างความปรองดองและสมานฉันท ์
๒.๒)  การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๒.๓)  การจดัการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
๒.๔)  การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
๒.๕)  การจัดการปัญหาที่ดินทากิน 
๒.๖)  การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
๒.๗)  การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
๒.๘)  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
๒.๙)  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๒.๑๐) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
๒.๑๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๒.๑๒) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๒.๑๓) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
๒.๑๔) การบริหารจัดการทรัพยากรน้า 
๒.๑๕) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒.๑๖) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
๒.๑๗) การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  1.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
        จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้ 

การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ  การก าหนดต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ
ประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและ
บริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่ง
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมาย 
  1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ 

หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท  (9,325 
ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน 

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ 
ที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

 2.  การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic  
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ 

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

 
แนวทางการพัฒนา 
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลัก
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์
และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนใน 
การพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและ
รองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี 
เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้  สนับสนุนให้แรงงาน
และปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้
แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด  และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยง
กันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีดความสามารถ 
ของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและ
มาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มี
การขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ 
คมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่าย
รถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและ
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนา
ท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของ
ประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น 
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
 

1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการ 
ปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม  เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิต
สินค้าข้ันปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ีจ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้าน
อาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้า



  
๗ 

ถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด 
พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้
กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่า
เทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะ
กลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทาง
กายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้าน
การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์และพลังงาน รวมทั้ง
ปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้น ส่งเสริมการน้า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
สนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิง
สร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้
พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัท
การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร  
และกิจการเพ่ือสังคม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.1  การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ   

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะ
ชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอ
ความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการ
สุขภาพ 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1)  ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ 

การศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด 

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครู  ทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือก 

ให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพท่ีเน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  



  
๘ 

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้ง 
ระบบการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตร
และผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยี
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย ์ เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ 
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ
ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการ
และงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ
รวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้
การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่ มีต่อสุขภาพของ
ประชาชน 

2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของ
การดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับ
ผู้สูงอายุ 

3. การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ 

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  
ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

 3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ 
ปัจเจก โดย  

(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่าง 
หลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการ
ยุติธรรม 

(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  
ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดใน
เมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ  

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
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(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อ 
การเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท้ากิน
ในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการ
ผลักดันพรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก 
และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมาย
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้า เช่น กฎหมายป่า
ชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  

เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง  ด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่
ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการ
บริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและ 
เร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลด
กระบวนงานด้านอ้านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
ต่อภาคธุรกิจอยา่งแท้จริง 

4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษ  ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้า
มาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน
โดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหาร
จัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน
และการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
  5.  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 
โดยค านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วน
น้าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิม
พ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของ
ระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้า
ฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดาน
การถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการ
น้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้ง
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องค์กรบริหารจัดการน้าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง 
และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์  ค านึงถึง
ความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อ
สภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ 
ใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษี
และค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศ 
สู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Supply 
Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
ทั้งทางอากาศ ขยะ น้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ
เพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้าง
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของ
คนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดท า 
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค
ส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความส าคัญกับ
การป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุน
ของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง 
รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
6.1 การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ 

ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวด
ราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิด
ประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริต
คอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 



  
๑๑ 

6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน 
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงาน 
ที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิง
นโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ้านวน
มาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 

      1.4 ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
           ๑.๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
๒๕๗๗) ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย โดยในเบื้องต้นได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็น
คติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
         ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้ วย ๖
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และ  (๖ )  ยุ ท ธศาสตร์ ด้ านการปรั บสมดุ ลและ พัฒนาระบบการบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ         
         เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน 
และเกิดการรวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ก าหนดแผนและ
ยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา 
ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ และน ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้านที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการ
พัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เป็นส าคัญ 
 
    ๑.๒ การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
            ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟู
และดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อ



  
๑๒ 

สังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมท่ีก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี 
การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 
    ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้
ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การ
สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและ
ด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบ
บริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบ
บริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน
การเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่
การลดความยากจนและความเหลื่ อมล้ า อันจะน า ไปสู่ การลดความขัดแย้ ง ในสั งคมไทย         
       ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการ
ปฏิรูปภาษีท้ังระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วง
โซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิต
และบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์
ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ 
และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่
โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น 
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ 
อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทาง
การเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น    
  ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิต
และบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพ
ของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวย
ความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการ
สนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 
ยาว  
        4) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน    

มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษแ์ละการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 



  
๑๓ 

ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้
ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
       5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและยั่งยืน   

ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของ
สังคม (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความ
มั่นคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความ
มั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดย
การก าหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนา
ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและ

ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่
เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่น
ให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุ เป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย                  
ปี ๒๕๗๗ 

๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้น

การพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการ
บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการ
เดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิต
พลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนา



  
๑๔ 

ระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การ
พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็น
หลัก 

๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุน
ทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษ
หน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต 

๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศ

ทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้าง
ฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความ
เจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการ
เชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญใน
ภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ 
และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 

๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค  
ก าหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือ
กันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและ
พันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้า
มนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อม
ในการรองรับและด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 
2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic 
Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือน
บ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา 
การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัย
และพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 



  
๑๕ 

 
 

 1.5  ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดสมทุรปราการ    
  วิสัยทัศน์จังหวัดสมทุรปราการ (Vision) 

“เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ ” 
ภายใต้ วิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที(่Area Vision) 

“เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัตศิาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

มีความสมดุลกบัการพฒันาเมือง ประชาชนมีคณุภาพชวีิตที่ดี 
สังคมมัน่คงปลอดภัย” 

พันธกจิ 
๑. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่อยู่กับชุมชน และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
๒. เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยให้สังคมน่าอยู่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพื่อสนับสนุนการบริจัดการ   
    ด้าน Logistic เชื่อมโยงแหล่งวัตถุดิบสู่แหล่งผลิตและจังหวัดใกล้เคียง 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม 
5. ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล       
    กับการพัฒนาเมือง 
6. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GAP) 
7. ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการประชาชน และการบริหารราชการแผ่นดินด้วยระบบ 

              ธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์รวมรวมของแผนยุทธศาสตร์ (Objective) 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาจังหวัดและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ และก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะเวลา 4 ปี จังหวัดจึงได้
ก าหนดเป้าประสงค์รวมของการพัฒนา ดังนี้ 
  1. พัฒนาภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตและเกษตรกรรมแบบครบวงจรให้มีศักยภาพและ
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเพ่ิมผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้มี
ความอุดมสมบูรณ ์
  2. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมดี โดยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง ได้รับบริการทาง
การแพทย์ที่ดี  มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการที่เพียงพอ 
  3. ระบบสาธารณูปโภคที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตประชาชน เช่น ถนนสายหลัก สายรองระบบขนส่งทางราง ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ได้รับการปรับปรุง 
ซ่อมแซม และพัฒนาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  4. มีรายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม และ
กิจกรรม สันนทนาการที่เพ่ิมขึ้นจากแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน โดยการเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว เพ่ิม
ค่าใช้จ่ายต่อหัว และการกลับมาเท่ียวซ้ า 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ เพ่ือการแข่งขันในภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนา
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



  
๑๖ 

 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยยกระดับรายได้และการจัดการด้านการศึกษา สาธารณสุข 
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม และสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอ เท่าเทียม และท่ัวถึง  
 3. ส่งเสริมระบบ Logistics สู่ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการบริหารจัดการ และปรับปรุง
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
 4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว สินค้า การบริการ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจของนักท่องเที่ยว 
 5. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยการพัฒนาระบบป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามความมั่นคง พร้อมทั้งพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชน 
 

ต าแหน่งการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (Positioning) 
 1. ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการส่งออก (Eco-Industrial Town) 

  2. ศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้า 
  3. ส่งเสริมการผลิต การค้า และการส่งออก 
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มทักษะอาชีพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
  5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศิลปวัฒนธรรม 

  1.6 นโยบายการพัฒนาอ าเภอ 

 อ าเภอบางเสาธง เป็นพื้นที่ที่มีท าเลที่ดี มีความเหมาะสมที่จะรองรับการขยายตัวของสนามบิน
สุวรรณภูมิเป็นอย่างมาก พื้นที่โดยรวมผสมผสานกันระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม ยังคงมีพื้นที่
เพียงพอท่ีจะรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง อ าเภอบางเสาธงจึงก าหนดนโยบายการพัฒนาไว้ดังนี้ 

๑)   การเตรียมการรองรับศูนย์ลอจิสติกส์ (Logistics Center)   เพื่อสอดคล้องกับนโยบาย  
ของจังหวัดสมุทรปราการ   โดยเตรียมความพร้อมด้านระบบการคมนาคมขนสง่และสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์ลอจสิติกส ์

๒)  การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน, การฝึกอาชีพของแรงงานในพื้นที่  เพื่อยกระดับคุณภาพ
ฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมต่อเนื่องและเช่ือมโยง (Industrial Cluster) 
         ๓)  การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  โดยการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เพื่อ
รองรับการเกิดของสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยการพัฒนาบริเวณท่าน้ าหน้าโรงเรียนปากคลองมอญเป็น
ตลาดน้ า  และเป็นจุดท่องเทีย่ว เชื่อมต่อไปยงัการน าเที่ยวทางเรือตามล าคลองสายตา่งๆ ในเขตอ าเภอ
บางเสาธง ทีย่ังมีทัศนยีภาพที่เป็นชนบทและมีสภาพยังบริสุทธ์ิอยู่พอสมควร 
 

1.7  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

      คณะผูบ้ริหาร อบต.บางเสาธง ได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ต าบลบางเสาธง  ดงัต่อไปนี้ 
๑.   ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๑.๑  พัฒนาระบบการคมนาคม  เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  และความเจริญ
ทางสังคม ด้วยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนนสายหลักและถนนสายรองที่เช่ือมระหว่างหมู่บ้าน 
ให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนสามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางบกได้สะดวกและรวดเร็ว 
ปลอดภัย  และควรปรับปรุงบ ารุงรักษาแหล่งน้ า  เช่น  คูคลองต่าง ๆ  รวมถึงการก าจัดวัชพืชในล าคลอง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า  ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ า  ของประชาชน  ท าให้ล าคลองดู
สะอาดและสวยงาม  ประชาชนสามารถใช้น้ าในด้านเกษตร  ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 



  
๑๗ 

  ๑.๒  ประสานงานกับหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคในท้องถิ่น  เพื่อให้บริการประชาชนอย่าง
ทั่วถึง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ด้านการประปา  ด้านการไฟฟ้า  เป็นต้น 
  ๑.๓  ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล  ให้ดูสวยงามด้วยการปลูกต้นไม้ตามถนนหนทาง  
หรือบริเวณริมคลองต่างๆ  ตามลักษณะท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการปลูกต้นไม้  เพื่อให้เกิดความร่มร่ืน
และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  อีกทั้งสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้บริเวณที่พักอาศัยของ
ตนเอง  โดยองค์กรบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  สนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ชนิดต่างๆ  ให้แก่ประชาชน 

๒.  ด้านการสาธารณสุข 
  ๒.๑  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  ด้วยการจัดหน่วย
องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงเคลื่อนที่ไปตามหมู่บ้านต่างๆ ทุกหมู่บ้าน 
  ๒.๒  จัดการด้านการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบโดยใช้
กระบวนการการบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยองค์การบริหารส่วนต าบล                
บางเสาธงเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้บริการเป็นผู้ก ากับดูแล ทั้งนี้เพื่อให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระยะ
ยาว  
  ๒.๓  ส่งเสริม  สนับสนุนการเล่นกีฬาการออกก าลังกายของเยาวชน  และประชาชนใน
ต าบล  เช่น  จัดโครงสร้างฝึกสอนกีฬาในภาคฤดูร้อนให้เด็กนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน  จัดแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดต าบลบางเสาธง  อุดหนุนการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในต าบลบางเสาธง  อุดหนุนชมรมกีฬา
โรงเรียนในต าบลบางเสาธง  อุดหนุนชมรมกีฬาฟุตบอลต าบลบางเสาธง  จัดซื้อวัสดุกีฬาให้ทุกหมู่บ้านใน
ต าบล  และส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  เป็นต้น 
  ๒.๔  ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในต าบล  ให้เป็นผู้มีความรู้
ความช านาญในด้านการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน  จัดให้มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง  เพื่อป้องกันและเฝ้า
ระวังโรคติดต่อต่าง ๆ 
 ๓.  ด้านสวสัดิการสงัคม  
  ๓.๑  จัดให้มีการสงเคราะห์คนชรา  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  โดยการจัดตั้งงบประมาณ
ส าหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
  ๓.๒  มุ่งส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้  โดยจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้ใน
อาชีพต่างๆ  ตามท่ีประชาชนต้องการและจัดหาสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นการส่งเสริมอาชีพ 
  ๓.๓  สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ  เพื่อสร้างเครือข่ายให้มีการช่วยเหลือ  ส่งเสริม  
สนับสนุนกันระหว่างอาชีพเดียวกันและ หรือต่างอาชีพ 
  ๓.๔  เร่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้น าชุมชน  ในการบริหารจัดการปัญหาของ
ชุมชนสังคม  เพื่อสร้างเศรษฐกิจ  สังคมให้เจริญรุ่งเรืองและยั่งยืน 
 ๔.  ด้านการบรหิารการจัดการ  เพื่อพฒันาและเพิม่ศกัยภาพของบคุลากร 
  ๔.๑  ปรับกระบวนทัศน์และกระบวนการจัดการ  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน  ตั้งแต่ระดับล่างสุดจนถึงสูงสุด  โดยการร่วมมือกับสถาบัน  หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  
เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนมีความรู้ความสามารถ  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ทันสมัย  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  และการด ารงชีพของตนเอง 



  
๑๘ 

  ๔.๒  ปรับปรุงและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อสนองตอบต่อภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ตามที่กฎหมายก าหนด  โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้  เพื่อให้เกิดความ
สะดวก  รวดเร็ว  ในการติดต่อราชการกับประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ 
  ๔.๓ สง่เสริมและสนับสนุนให้เจ้าหนา้ที่ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล (Good  
Governance) 
 ๕.  ด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  ๕.๑  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้มีสภาวัฒนธรรมประจ าต าบลบางเสาธง  เพื่อสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมของต าบล  เป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ให้เป็นท่ีประจักษ์แก่สาธารณชน  อันน ามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจ 
  ๕.๒  ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา  โดยเน้นให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม  
ตามหลักศาสนา  ปลูกฝังให้เป็นคนดีของสังคม  ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
  ๕.๓  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  และขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๕.๔  ส่งเสริม  สนับสนุน  การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถาน 
ศึกษาในท้องถิ่นให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน  เช่น การจัดหรือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม  การศึกษาดูงาน  
เป็นต้น 
 ๖.  สง่เสริม  สนบัสนุน  โครงการและนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล 
  ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ  และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  ตลอดทั้งโครงการ
พระราชด าริ  เช่น  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของ
ประชาชน  โครงการลดอุบัติเหตุทางจราจร  เป็นต้น 
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1.8  สถานการณ์การพัฒนา  
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
จุดแขง็ (Strengths) จุดออ่น (Weaknesses) 

๑. มีท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองหลวงและสนามบินสุวรรณภูมิ 
การเดินทางไปติดต่อราชการมีความสะดวก สามารถรองรับ
การกระจายความเจริญได้ 
๒. มีถนนบางนา-ตราดค่ันกลางระหว่างพื้นที่ ท าให้การ
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ ได้สะดวกรวดเร็ว 
๓. ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรง  ท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้บริหารมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น       
การก าหนดนโยบายต่างๆ  สามารถแก้ไขปัญหาและสนอง
ความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น 
๔. องค์กรมีโครงสร้างที่มีครอบคลุมการบริการสาธารณะทุกๆ 
ด้าน จึงมีประสิทธิภาพเต็มที่ กาบริหารงานมีการแบ่งหน้าที่ 
กันอย่างชัดเจน 
๕. ระบบข้อมูลข่าวสารและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถ
เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น 
6. มีรายได้ที่เพียงพอต่อการพัฒนาต าบล จากการจัดเก็บภาษี
เองและสามารถบริหารจัดการได้โดยไม่พึ่งการจัดสรรหรือ
อุดหนุนงบประมาณจากส่วนกลาง 
7. มีระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา ถนน สะพาน 
ฯลฯ ที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง 
8. มี ระบบคลั ง เ ป็นของตนเอง จึงท า ให้การเ บิก จ่าย
งบประมาณมีความสะดวกรวดเร็วกว่าหน่วยราชการอื่น 

1. ประชากรแฝงจ านวนมากที่อพยพเข้ามาอาศัยท างาน 
โดยมิได้แจ้งย้ายที่อยู่ให้ถูกต้อง ซ่ึงมาใช้บริการสาธารณะ
และทรัพยากรต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ 
2. การปรับตัวของบุคลากรกับระบบการบริหารงานบุคคลที่
มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขกฎระเบียบตลอดเวลา 
3. ประชาชนมีความต้องการและมีความคาดหวังที่สูงมาก 
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน แต่บางคร้ังไม่สามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหาให้ได้ เน่ืองจากไม่ได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ หรือปัญหามี
จ านวนมากกว่าปริมาณบุคลากรขององค์กร 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
๑. มีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อยู่ใกล้พื้นที่จึง
สามารถส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ท ากิจกรรมการค้าและ
บริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 
๒. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมและศูนย์กลางขนถ่ายสินค้า 
๓. มีวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตท้องถิ่นแบบไทย เป็นชุมชน
แบบเรียบง่ายที่อยู่ริมน้ าเหมาะกับการท าเกษตรกรรม และมี
หลวงพ่อขาวเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ 
4. สภาพพื้นที่เหมาะสมแก่การลงทุนและการประกอบ        
พาณิชยกรรมของผู้ประกอบการ จึงท าให้จัดเก็บภาษีได้ใน
ปริมาณมากขึ้น 
5. ในพื้นที่มีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ     
ซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาด้านภาษา เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
6. สภาพสังคมมีความหลากหลาย ทั้งสังคมเมืองและสังคม
เกษตร จึงท าให้ส่งเสริมและพัฒนาได้หลายรูปแบบ 

๑. ขาดการมีส่วนร่วมระหว่างภาคเอกชนกับภาคราชการ 
เน่ืองจากมีประชากรแฝงจ านวนมาก จึงท าให้ไม่สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมหรือโครงการต่างๆได้ อีกทั้งบริษัทขนาดใหญ่ไม่
ค่อยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐเท่าที่ควร 
๒. ข้อจ ากัดของระเบียบ กฎหมาย มีผลกระทบต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น เน่ืองจากมีการแก้ไขและจ ากัดอ านาจในการ
พัฒนาบางอย่าง 
๓. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบราชการที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการพัฒนา เน่ืองจากมีความยุ่งยากและล่าช้า 
๔. การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ถูกท าลายและก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ 
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 1.9 การประเมนิประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 ๑) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

    องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  ไดด้ าเนนิการก่อสร้างถนนสายต่างๆ  โดย 
ครอบคลุมพื้นที่ในเขตต าบลบางเสาธง เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาอย่างสะดวกเกิดความปลอดภัย 
และรองรับการขยายตัวของสนามบินสุวรรณภูมิ  ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ของจังหวัดสมุทรปราการ ที่ให้
เป็นเมืองศูนย์กลาง Logistic  นอกจากนั้นยังได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามบริเวณริมถนนสายหลัก โดย
การปลูกต้นไม้  เพื่อเพิ่มความสวยงามและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในถนนเส้นต่างๆ  เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการสัญจรไปมา  

๒) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  
             องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงไดด้ าเนินการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 

ทุกปี  โดยน าโครงการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น  เช่น  โครงการน้ ามันเหลืองสมุนไพร,โครงการท า
ศิลปะประดิษฐ์ (เดคูพาจ),โครงการฝึกอบรมก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น,โครงการท าซูชิ,โครงการท าสังขยาปาท่องโก๋ 
ฯลฯ โดยมีการพัฒนากลุ่มอาชีพ  กลุ่มส่งเสริมการเกษตร  กลุ่มหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  เพื่อยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น 

๓) ด้านการพัฒนาสังคม  
      ก) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต    ให้ความอนุเคราะห์ผูส้งูอายุและผู้พิการที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมีการสนับสนุนเงินเป็นเบีย้ยังชีพแก่ผูส้งูอายแุละผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิต
และความเปน็อยู่ท่ีดีขึ้น  

       ข) ด้านการศึกษา ได้มีการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กอนุบาลและปฐมวัย เพื่อให้มีศูนย์ 
พัฒนาเด็กอนุบาลและปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน   และได้มีการเพิ่มศูนยพ์ัฒนาเด็กอนุบาล 
และปฐมวัย เพื่อรองรับจ านวนเด็กในเขตต าบลบางเสาธง ที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งม ี
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมตา่งๆ ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง เพื่อ 
ให้นักเรียนออกก าลงักายและไม่ยุ่งเกีย่วกับยาเสพติด  

    ค) ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จัดให้มีการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ 
ประเพณีของท้องถิ่น  เช่น  การจัดประเพณีแข่งขันว่าวไทย เรือมาด เรือเร็ว ฯลฯ อันเป็นกิจกรรมที่
ส าคัญของต าบลบางเสาธง เป็นวัฒนธรรมท่ีดีงามสืบทอดกันมา เพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 

    ง) ด้านส่งเสริมสุขภาพ  โดยมีการรณรงค์กิจกรรมก าจัดลูกน้ าและยุงลาย ซึ่งเป็น 
แหล่งเพาะพันธ์ยุง   การส่งเสริมการออกก าลังกาย  เพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่ดี   

๔) ด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร 
    ก) ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน   การจัดให้มีเวทีประชาคมเพื่อ 

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  
โดยเชิญตัวแทนแทนจากภาคส่วนต่างๆ  ทั้งชุมชน ผู้น าชุมชน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ  สมาชิกอบต. 
ตัวแทนจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันระดมความคิดในการก าหนดประเด็นปัญหา  
ความต้องการและทิศทางการพัฒนาที่คาดหวังไปสู่วิสัยทัศน์อันพึงปรารถนาร่วมกัน ในอนาคต  

การจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางเสาธง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการ  

มีการแต่งตัง้ตัวแทนชุมชน   เข้าร่วมตรวจสอบการจัดซื้อจัดจา้งในแต่ละโครงการ 
เพื่อให้มีความโปร่งใส   
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    ข) ด้านการบริการ  การพัฒนาจัดเก็บรายได้โดยให้บริการประชาชน  ในช่วงพัก 
เที่ยงของทุกวันและออกหน่วย อบต.เคลื่อนท่ี  เพื่อบริการประชาชนในจุดบริการใกล้บา้น  เพื่อให ้
ประชาชนสะดวกในการช าระภาษี  และในส่วนของการตดิต่อขอใบอนุญาตจากกองช่าง  ได้มีการลด 
ระยะเวลาการให้บริการประชาชนไม่ต้องรอคอยนาน 

    ค) การพัฒนาสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
ได้มีการปรับปรุงอาคารส านกังาน   เพื่อให้มีความกว้างขวางเปน็สัดส่วน  งา่ยต่อการติดต่อประสาน 
งาน ได้มีการพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช้  โดยจัดซื้ออุปกรณท์ี่ทันสมัยไม่วา่จะเป็นคอมพวิเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 
ส าหรับผู้บริหาร   และอุปกรณ์ในด้านการช่างส าหรับงานส ารวจ   เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่าง 
รวดเร็วเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ  

    ง) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธงได้ด าเนินการท าความ
สะอาดถนนสายต่างๆ หมู่บ้าน/ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลบางเสาธง ให้เกิดความสะอาด สวยงาม 
ร่มร่ืน ต่อผู้ที่เดินทางสัญจรไป-มาในเขตอบต.บางเสาธง 
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1.๑ วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง 
ค าขวัญของต าบลบางเสาธง 

“ หลวงพ่อขาวศักดิ์สิทธ์ิ  ปลาสลิดรสดี  มากมีอุตสาหกรรม  เลิศล้ าการเกษตร ” 

วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision)   
     องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังต่อไปนี้ 

    “ บางเสาธงน่าอยู่  คู่คุณภาพชีวิตท่ีดี  ” 

 พันธกิจ (Mission)  

๑.   สง่เสริมให้ประชาชนในต าบล มีคุณภาพชีวิตที่ด ีและมสีถาบันครอบครัวที่เข้มแขง็และยั่งยืน 
๒.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการให้บริการด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนา     
     คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในต าบล  
๓.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใหก้ับประชาชนในต าบล 
๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหา 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.  พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการท างานตามแนวทาง พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์  
     และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
องค์การบรหิารส่วนต าบลบางเสาธง  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(Sustainability) ดังต่อไปนี้  
๑)   ประชาชนมีอาชพีและมีรายไดพ้อเพยีงและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ด ี 
๒)   เยาวชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาจากระบบการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ  
๓)   ประชากรได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  มีการคมนาคมขนสง่ทางบก  
      ทางน้ าที่สะดวก รวดเร็ว ตลอดจนสิง่สาธารณูปโภคต่างๆ  
๔)   ควบคุมและป้องกันมลภาวะไม่ใหส้ิง่แวดล้อมเสื่อมโทรมลง  
๕)   ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วจากการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

1.๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง ๓ ปี 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง   ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.บางเสาธง ดังต่อไปนี ้
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑   ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ยุทธศาสตร์ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓   ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง  การบริหาร 

1.3 องค์การบรหิารส่วนต าบลบางเสาธงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ภายใตยุ้ทธศาสตร์
การพัฒนา  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 1) แนวทางผังเมืองกระชับการพัฒนา
ส่งเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบ เพ่ือรองรับการจัดการกับภัยพิบัติ ซึ่งประกอบด้วย 6 แนว
ทางการพัฒนา ได้แก่ 

1.1 ก่อสร้าง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ฯลฯ 
1.2 พัฒนาบูรณะและพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
1.3 ส่งเสริมการพัฒนาระบบประปา 
1.4 พัฒนาระบบจราจร 
1.5 ปรับปรุงผังเมืองรวม 
1.6 จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงสวนสาธารณะ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 2) แนวทางพัฒนาระบบสวัสดิการและ

คุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ 
2.1 พัฒนาระบบสวัสดิการข้ันพื้นฐานของประชาชนและคุณภาพชีวิต 

2.1.1 ส่งเสริมงานด้านสวัสดิการและสังคม 
   2.1.2 ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 

2.2 ป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึง การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
  2.2.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
  2.2.2 ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  2.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 
   2.3.1 ด้านการศึกษา 
   2.3.2 ด้านกีฬาและนันทนาการ 
   2.3.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   2.3.4 ด้านศาสนา 
  2.4 พัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยของประชาชนและชุมชน 

2.4.1 ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน / สังคม 
2.4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.4.3 รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของชุมชน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ  3) แนวทางการพัฒนา 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเที่ยวแบบสมดุล ซึ่งประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา 
ได้แก่ 

3.1 ส่งเสริมการวางแผน การลงทุนและพาณิชยกรรม 
3.2 พัฒนาการเกษตร อุตสาหกรรม 

  3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ  4) แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ 
4.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4.2 บ าบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.3 เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.4 เสริมสร้างความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
4.5 ฟ้ืนฟูบูรณะชุมชนในการเป็นชุมชนน่าอยู่ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 5) แนวทางการส่งเสริม   การมีส่วนร่วม

ของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ 
5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

  5.2 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
  5.3 ส่งเสริมการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร  
สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 6) แนวทางการพัฒนาการเมือง

การบริหาร ซึ่งประกอบด้วย 7 แนวทางการพัฒนา ได้แก่ 
6.1 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 

  6.2 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
  6.3 ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่น 
  6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
  6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
  6.6 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร     
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1.4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บริหารส่วนต าบลบางเสาธง        
          โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของ
ต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ 
พัฒนาส่งเสริม
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
การพัฒนา
ระบบเพื่อ
รองรับการ
จัดการกับภัย
พิบัติ 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒  
พัฒนาระบบ
สวัสดิการและ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ 
พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรกรรม
และภาคการ
ท่องเที่ยวแบบ
สมดุล 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ 
การจดัการ
สิ่งแวดลอ้ม  

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕  
ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของภาค
ประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๖  
การพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต

จังหวัด
สมุทรปราการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
และเกษตรกรรมให้มี
ศักยภาพ เพื่อการ
แข่งขันในภูมิภาค
อาเซียนโดยพัฒนา
กระบวนการผลิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ประชาชน โดย
ยกระดับรายได้และ
การจัดการด้าน
การศึกษา 
สาธารณสุข ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม 
และสาธารณูปโภค
ให้เพียงพอ เท่า
เทียม และทัว่ถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ส่งเสริมระบบ 
Logistics   สู่
ประชาคมอาเซียน 
โดยพัฒนาการบริหาร
จัดการ และปรับปรุง
โครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
ขีดความสามารถการ
แข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเทศ  
ประวัติศาสตร์  และ
ศิลปวัฒนธรรม  โดย
การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว  สินค้า  
การบริการ  และ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็น
ที่รู้จักและประทับใจ
ของนักท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕         
เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชวีิต 
และทรัพย์สินของ
ประชาชน  โดย
การพัฒนาระบบ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภยัคุกคาม
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด

สมุทรปราการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของ
ต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 

บางเสาธง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์ด้าน 

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์ด้าน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ด้าน

การส่งเสริม
พาณิชยกรรม

และการ
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ด้าน

การจัดการ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของ
ต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ยุทธศาสตร์ด้าน

การพัฒนา
การเมืองการ

บริหาร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การมสี่วนร่วม 
ของประชาชน 

 

โค
รง

กา
ร 

แนวทางท่ี 
1.1-1.6 

แนวทางท่ี 
2.1-2.4 

แนวทางท่ี  
3.1-3.3 

แนวทางท่ี  
4.1-4.4 

โค
รง

กา
ร 

โค
รง

กา
ร 

โค
รง

กา
ร 

โค
รง

กา
ร 

โค
รง

กา
ร 

โค
รง

กา
ร 

โค
รง

กา
ร 

โค
รง

กา
ร 

โค
รง

กา
ร 

โค
รง

กา
ร 

โค
รง

กา
ร 

แนวทางท่ี 
5.1-5.5 

แนวทางท่ี 
6.1-6.6 

ผลผลิต / 
โครงการ 


