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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
แนวนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ
นโยบายรัฐบาลและแผนบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

ประเทศไทย 4.0

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2558-2563: มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
1.
2.
3.
4.
5.

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ความมั่นคง

6. เพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลภาครัฐ
7. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์
8. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. พัฒนาภาค เมือง และพืน้ ที่เศรษฐกิจ
10. การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
▪
▪
▪
▪
▪

ท่องเที่ยว
อุตสาหกรรม
เกษตร
บริหารจัดการน้ำ
ความมั่นคง

▪
▪
▪
▪
▪

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สิ่งแวดล้อม
ปรองดองสมานฉันท์
ผังเมือง

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
6. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
7. สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
8. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
9. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
10. ความมั่นคง

6. เพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลภาครัฐ
7. พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส์
8. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. พัฒนาภาค เมือง และพืน้ ที่เศรษฐกิจ
10. การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
พัฒนาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชัน้ นำ ศูนย์กลางการผลิตอาหารและ
สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชีย

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
แผนพัฒนาตำบล 4 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีรายจ่าย

แนวทางการพัฒนาเมืองปริมณฑล
ศู น ย์ ก ลางการบริ ก ารธุ รกิ จ และการ
พาณิ ชย์ ศู น ย์ ก ลางการขนส่ ง และโล
จิส ติก ส์ ศู น ย์บ ริก ารด้า นสุ ขภาพและ
การศึกษา และเมืองที่อยู่อาศัย
▪ ศักยภาพของจังหวัด
▪ ปั ญ ห าความ ต้ อ งการขอ ง
ประชาชนในพืน้ ที่
▪ SWOT ของจังหวัด
▪ ศักยภาพของตำบลบ้านใหม่
▪ ปั ญ ห าความ ต้ อ งการขอ ง
ประชาชนในพืน้ ที่
▪ SWOT ของตำบลบ้านใหม่

รายละเอียดโครงการ

- 16 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
บ้ า นใหม่ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลบ้ า นใหม่ ไ ด้ ด ำเนิ น ตามหนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องซักซ้อมการจัดทำและประสานแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยเชื่อมโยงยุท ธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) กับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาลและ
แผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 -2579 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสัง คมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาภาคกลาง ยุ ท ธศาสตร์
การพัฒ นากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 แผนพัฒ นาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2558 – 2563 : ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

- 17 การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรม
กรรจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติ
ที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
2579) สรุปย่อได้ ดังนี้

1) ความเป็นมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดทายุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน
การพั ฒ นาประเทศสู่ ค วามมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น และให้ เสนอร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี
ให้ ค ณะรัฐ มนตรีพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบเพื่ อ ใช้ เป็ น กรอบในการดำเนิ น งานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล
(ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฏิ รู ป ในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็ น ต้ น ไป) คณะกรรมการจั ด ทำ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และ
กรอบการปฏิ รู ป เพื่ อ จั ด ทำร่ างกรอบยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุ ก รรมการจั ด ทำ
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ
(Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
คณะอนุ ก รรมการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ แ ละกรอบการปฏิ รู ป ได้ ด ำเนิ น การยกร่ า งกรอบ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี ตามแนวทางที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ก ำหนด โดยได้ มี ก ารนำความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้ แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน
ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็น
จากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

- 18 ระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
ในการดำเนิ น การขั้ น ต่ อ ไป คณะกรรมการจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ชาติ จะนำเสนอร่ างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับ ฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุ ทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการ
กำหนดทิ ศ ทางในการบริ ห ารประเทศภายในเดื อนตุล าคม 2559 ซึ่ ง เป็ น ช่ว งเวลาของการประกาศใช้
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (ตุ ล าคม 2559 - กั น ยายน 2564) นอกจากนี้
หน่วยงานต่างๆ จะได้นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่
แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา
2) สาระสำคัญ
2.1) สภาพแวดล้อม
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลำบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิ จ ในระบบ “เกษตรแบบพึ่ งตนเอง” ต้ อ งปรั บ ตั วและเปลี่ ย นไปเป็ น ระบบเศรษฐกิ จ ที่ “พึ่ ง พา
อุต สาหกรรมและการส่ งออก” การพั ฒ นาในภาคเกษตรล่าช้ ากว่าฐานการผลิ ต อื่น ๆ ที่ อาศัย เทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว ของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมี ปัญ หาความเหลื่ อมล้ ำทางด้ านรายได้ ระหว่างภาคการเกษตรกั บ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวใน
กลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และ
บริก ารทางสั งคมที่ มี คุ ณ ภาพสำหรั บ ประชาชนที่ อ ยู่ ในพื้ น ที่ ห่ า งไกลก็ มี ในวงแคบกว่ า ในขณะที่ ก ารใช้
เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้
วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีก
ด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทำให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย
โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดำรงชีวิตของ
ประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ
ในด้านความมั่นคงของโลกก็กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการปรับดุลอำนาจ
ของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้น
ในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลทำให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579 มี
ลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สำหรับการ

- 19 เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็น อัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้ เกิดธุรกิ จ
รูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์
ซึ่ง ประเทศไทยจะต้ องลงทุ นด้ านทรัพ ยากรมนุ ษ ย์แ ละการวิจัย ให้ ส ามารถพั ฒ นาเทคโนโลยีส มั ยใหม่ไ ด้
เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนำเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสำคัญ และช่วยแก้ปัญหา
การลดลงของทรัพ ยากรต่างๆ รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึง ต้อง
ผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางอาหารของโลก
นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผล
ให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการ
ใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลัง
ที่สำคัญ สำหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและ
การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนา
ให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ตามมาด้วยการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น
สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบันทำให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้
ปานกลางมาตั้งแต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี
2553 และล่าสุดในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น 5,7392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการ
ผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่ง ออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้น มาก หลายสาขาการผลิตและ
บริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ
กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการ
ด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน
38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึง ร้อยละ 1 ปัญ หาความยากจนจึง ลดลงตามลำดับจากร้อ ยละ
20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา
บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม อื่นๆ รวมถึง
การเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มี
ความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อ
เป็ น กลไกและช่ อ งทางในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งของประเทศก็ มี
ความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่
ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น
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วิสัยทั ศน์ “ประเทศไทยมีความมั่น คง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็ นประเทศพั ฒ นาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้
วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ
แห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่ นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญ เติบโตของชาติความ
เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
ทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่ มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า
2.3) ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค
และเป็ น ธรรม ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ จ ะใช้ เป็ น กรอบแนวทางการพั ฒ นาในระยะ 20 ปี ต่ อ จากนี้ ไ ป จะ
ประกอบด้ ว ย 6 ยุ ท ธศาสตร์ ได้ แ ก่ (1) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นความมั่ น คง (2) ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้
2.3.1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่ วยลดและป้ อ งกั น ภั ยคุ กคามจากภายนอก รวมทั้ ง สร้ างความเชื่ อมั่ น ในกลุ่ มประเทศอาเซี ยนและ
ประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ
(1) การเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรัก ษาความมั่น คงภายในและความสงบเรีย บร้อยภายใน ตลอดจนการ
บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล

- 21 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
2.3.2) ยุ ท ธศาสตร์ด้ านการสร้ า งความสามารถในการแข่ งขั น เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทย
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรม
ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ
การสร้ า งความมั่ น คงและปลอดภั ย ด้ า นอาหาร การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการค้ า และการเป็ น
ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิง
ยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การพั ฒ นาทุ นมนุ ษ ย์ และการบริหารจัดการทั้ งในภาครัฐและภาคธุ รกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้ องให้
ความสำคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่ อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็น
การยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
(2) การพั ฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒ นานวัตกรรมและมี
ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการ
ผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และใน
ภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
- ภาคเกษตร โดยเสริม สร้างฐานการผลิต ให้เข้มแข็ งและยั่ง ยืน เพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุ บันที่ มีศักยภาพสูง และพั ฒ นาอุตสาหกรรมอนาคตที่มี ศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและ
การค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนา
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
อื่นๆ เป็นต้น
(3) การพั ฒ นาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒ นาทักษะผู้ป ระกอบการ
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร

- 22 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
(5) การลงทุ น พั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐาน ในด้ านการขนส่ ง ด้ านพลัง งาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ
2.3.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญ ญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิ เคราะห์ อ ย่ างมี เหตุ ผ ล มี ร ะเบี ย บวิ นั ย เคารพกฎหมาย มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม รู้ คุ ณ ค่ า ความเป็ น ไทย
มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ
(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสร้ างความอยู่ ดี มี สุ ข ของครอบครั วไทยเสริ ม สร้า งบทบาทของสถาบั น
ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง
2.3.4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อ
เร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็น
ธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) การสร้างความเข้ ม แข็ ง ของสถาบั น ทางสั ง คมทุ น ทางวัฒ นธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
2.3.5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิ ตรต่อสิ่งแวดล้อ ม
เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ
(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(5) การร่วมลดปั ญ หาโลกร้อ นและปรับตั วให้ พร้ อมกับ การเปลี่ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

- 23 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
2.3.6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
หน่ วยงานภาครั ฐมีข นาดที่ เหมาะสมกับ บทบาทภารกิจ มีส มรรถนะสูง มีป ระสิ ท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ
(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้ มีขนาดที่
เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
2.4) กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา
ยุ ท ธศาสตร์ช าติ จ ะเป็ น แผนแม่ บ ทหลั ก ในการพั ฒ นาประเทศเพื่ อ ให้ ส่ วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒ นาอย่างมีเอกภาพให้บ รรลุเป้าหมาย โดยจะต้อ งอาศัยการประสานความร่วมมื อจากหลายภาคส่ วน
ภายใต้ ระบบประชารั ฐ คื อ ความร่วมมื อ ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสัง คม ทั้ ง นี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการ
นายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ
2.5) ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ
2.5.1 สาระของยุ ท ธศาสตร์ช าติ กำหนดวิ สั ยทั ศ น์ ระยะยาวที่ ชั ด เจน มี ก าร
กำหนดเป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็ นเจ้าของ
ร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ
ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้
2.5.2 ระบบและกฎหมาย มี กฎหมายรองรับ มีก ลไกเชื่อ มโยงกับ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนำยุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง
กรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมี
ความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ
2.5.3 กลไกสู่ ก ารปฏิ บั ติ มี ก ลไกที่ ส อดรั บ /สอดคล้ อ งตั้ ง แต่ ระดั บ การจั ด ทำ
ยุทธศาสตร์ การนำไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ
สามารถกำหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ
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วิสัยทัศน์
จากสถานะของประเทศและบริบ ทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ ประเทศกำลัง ประสบอยู่ ทำให้ก าร
กำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลั กการของการวางแผนที่ น้อ มนำและประยุ ก ต์ใช้ห ลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง ยึด คนเป็ น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
1.การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้ น แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ในปี 2564 เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 317,051 บาท (9,325
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)
2.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุ ก ช่ว งวั ย มี ค วามมั่ น คงทางด้ า นเศรษฐกิจ และสัง คม (Socio-Economic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3.การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
4.การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รั ก ษาความมั่ น คงของฐานทรั พ ยากร สร้ างสมดุ ล ระหว่ า งการอนุ รั ก ษ์ แ ละการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ
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(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก
ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1) แผนพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
พัฒ นาเป็ น ศูน ย์อุ ตสาหกรรมสีเขี ยวชั้น นำ ศูน ย์ก ลางการผลิตอาหารและสิน ค้า เกษตร
ปลอดภัยได้มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชีย
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง ขันของฐานอุตสาหกรรมเดิมและส่ง เสริมการพัฒ นา
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ เพื่อยกระดับฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของภาคกลางให้เป็น
ศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียว
2. เป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย
3. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
4. พัฒนาเมืองปริมณฑลให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลาง
การขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษา และเมืองที่อยู่อาศัย
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งการใช้น้ำ
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กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี
วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยว
หลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารดี การค้าการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน และ
การค้าผ่านแดนสู่เอเชีย”
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (STRATEGIC ISSUES)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้ได้มาตรฐาน
ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร
เป้าประสงค์ 1. รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการทางสุขภาพเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยงสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้ประกอบการและผู้ผลิตให้มีความพร้อมและศักยภาพในการผลิต
สินค้าและบริการ
กลยุทธ์ที่ 6 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม
และบริการ
ประเด็ นยุท ธศาสตร์ที่ 2 ส่ งเสริม อัตลั กษณ์ ก ารท่ อ งเที่ย วหลากหลายเชื่อ มโยงกลุ่ ม
จังหวัด อารยธรรมทวารวดี ไปยังแหล่งท่อ งเที่ ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการท่ อ งเที่ยวให้มี
ชื่อเสียง
เป้าประสงค์ 2. เพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัด
กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัด
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวเชื่อ มโยง
รวมถึงสินค้าสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น ของที่ระลึก ฯ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ รวมถึงบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเส้นทางคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวก
ปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว และเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย
เป้าประสงค์ 3. มูลค่าการค้าบริเวณด่านชายแดนเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบอำนวยความสะดวก ระบบโลจิสติ กล์ และเครือข่ายคมนาคม
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเซีย
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

- 27 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อการส่งออก
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสามารถประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้
กลยุทธ์ที่ 6 พั ฒนาระบบส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด
และผลักดันให้มีการลงทุนในต่างประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชกรรม อุตสาหกรรม
สินค้าชุมชนและภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดย เน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0
เป้าประสงค์ 4. มูลค่าการค้าบริเวณด่านชายแดนเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยใช้นวัตกรรม
กลยุ ท ธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ ม การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมทางการตลาดเพื่ อ สนั บ สนุ น สิ น ค้ าเชิ ง
นวัตกรรม
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 ส่ ง เสริ ม ความรู้ แ ละความสามารถให้ กั บ แรงงานในภาคเกษตรกรรม
พาณิชยกรรมอุตสาหกรรม สินค้าชุมชน ให้สนับสนุนการทำงานเชิงนวัตกรรม
กลยุ ท ธ์ ที่ 4 พั ฒ นาระบบการส่ งเสริ ม ปรับ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ใ นการยอมรับ การ
ปรับเปลี่ยนเป็นประเทศไทย 4.0
3) แผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก”
พันธกิจ
1. พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิต อย่างทั่วถึง
2. สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นา นวั ต กรรม เทคโนโลยี ในการจั ด การระบบสั ง คม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
3. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ในพื้นที่ตอนในและพื้นที่ชายแดน
4. สนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทผังชุมชน และผังเมืองรวม
5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการท่องเที่ยว ปลอดภัย
6. จั ด ตั้ ง การรวมกลุ่ ม การเกษตร พั ฒ นาศั ก ยภาพระบบการผลิ ต การแปรรู ป สิ น ค้ า เกษตร
เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการบริโภคและส่งออก
7. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8. พั ฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มี มาตรฐานสากล เพิ่มช่องทางการค้าภายใน
การค้าชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศ

- 28 แผนงานการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข สังคมแห่งการเรียนรู้ ปลอดภัย และมีสุขภาวะที่ดี
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความสุขในการดำรง ชีวิต มีระบบ
ดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยการปรับพื้นฐานการเรียนรู้
และทักษะของประชาชนทุกกลุ่มให้อยู่บนฐานของ ICT
กลยุทธ์ที่ 2
ส่ ง เสริ ม การสร้ างพื้ น ที่ เพื่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการทำกิ จ กรรมเพื่ อ การแสดงออกในเชิ ง
สร้างสรรค์ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย
กลยุทธ์ที่ 3
สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านสัง คมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และชุม ชน
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู้ สู ง อายุ ใ นระยะยาว เพื่ อ ให้ ผู้ สู ง อายุ มี ค วามภู มิ ใ จ
และมีความสุขในคุณค่าของตน
กลยุทธ์ที่ 5
พัฒนาการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ ส่งเสริมการมีงานทำ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ทั้ งในระบบและนอกระบบ ให้ มี สุขภาวะและคุณ ภาพชี วิตที่ ดี งานประกันสั งคมมุ่ งให้ ผล
สัมฤทธิ์
กลยุทธ์ที่ 6
ส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชดำริ
กลยุทธ์ที่ 7
พัฒนาการให้บริการสาธารณะและสาธารณสุขอย่างครบวงจรและทั่วถึง
กลยุทธ์ที่ 8
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มคะแนน O-net
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนและธุรกิจร่วมกันรักษา
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมให้ประชาชนและแรงงานต่างด้าว มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม (ขยะ, น้ำเสีย, สารเคมี, เชื้อเพลิง, พลังงาน, สารเคมี)
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเดิมและนักลงทุนรายใหม่ทั้งด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ
ตลาดสด เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการ
ผลิตและบริการ
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และมีการ
วางมาตรการการท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริม ให้ เกิด ผู้ป ระกอบการและผู้ลงทุ นรายใหม่ด้านการจั ดการขยะขนาดเล็ก โดยใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5
ส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายผังเมืองอย่างเคร่งครัด
กลยุทธ์ที่ 6
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดภัยพิบัติทั้ง
จากธรรมชาติและมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 7
ส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐอย่างบูรณาการ

- 29 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล ทั้งระบบ
และมีความปลอดภัย
กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการและผู้ให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยวในการทำตลาดและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการบริการและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศของแรงงาน
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ มีขีดความสามารถตามมาตรฐานและเพียงพอกั บความ
ต้องการของผู้ประกอบการและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมการสร้างศักยภาพชุมชนให้มีการพัฒนาทั้งด้านการผลิตสินค้า บริการ กิจกรรม และ
การบริหารจัดการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวอย่างครบถ้วนทั้งในมิติของรายได้
มิติของวัย มิติของความสนใจ และมิติด้านความปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 5
ปรับปรุงฟื้นฟู และจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่โดดเด่น
ทั้งด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
กลยุทธ์ที่ 6
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านกายภาพและด้านดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
กลยุทธ์ที่ 7

ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชน ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีแบบบูรณา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเกษตรครบวงจร
กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมการพั ฒ นาแหล่ ง น้ ำและบริห ารจัด การน้ ำให้มี ค วามเพี ยงพอตามความต้อ งการ
ของพื้นที่ขาดแคลนน้ำและความเหมาะสมกับน้ำต้นทุน
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นความต้องการของตลาด เกษตรปลอดภัย และสินค้า
ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริม ให้มีการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตร และพัฒนาผู้ประกอบการใน
ด้านการตลาดและการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อประโยชน์ต่อการตลาดและ
การพัฒนาเกษตรกรเครือข่าย
กลยุทธ์ที่ 5
ส่งเสริมให้ เกษตรกรและผู้ป ระกอบการธุรกิจการเกษตร SMEs เข้าถึง แหล่ง เงินทุ นและ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

- 30 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : จังหวัดกาญจนบุรี มีประชาชนยากจนลดลง มีการพัฒนา เศรษฐกิจทั้ง
ระบบที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
กลยุทธ์การพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมในทุกด้านเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการให้เข้มแข็ งด้านการผลิตและพัฒ นาศักยภาพด้านการใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในด้านการผลิตให้กับผู้ประกอบการทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการให้เข้มแข็งด้านการตลาดและพัฒนาศักยภาพด้านการทำ
ธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของผู้ประกอบการ
ปัจจุบันและนักลงทุนเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 5
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการค้า การท่องเที่ยว และ
การขยายตัวของเมือง
กลยุทธ์ที่ 6
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรภาครัฐให้สามารถสนับสนุนการพัฒนา
ของผู้ประกอบการและเอื้อต่อการเติบโตของเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอำเภอท่าม่วง
วิสัยทัศน์อำเภอท่าม่วง “ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรมดีเด่น แผนชีวิตของ
ประชาชนมีคุณภาพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาแบบองค์รวมเชิงสมดุลอย่างยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์อำเภอท่าม่วง
1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
2. ส่งเสริมการจัดระบบอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ
3. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างสมดุล
5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการลงทุนและการค้า
6. ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
นโยบายการพัฒนาของตำบลของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายข้อที่ ๑ การปฏิรูปการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้ านใหม่ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ศักยภาพองค์กร ให้สอดคล้องกับทิศทางการทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็น
องค์กรที่มีความโปร่งใส และเป็นที่พึงพอใจของสังคม
๑.๑ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารพร้ อ มทั้ ง กระบวนการทำงานด้ ว ยการ
บริหารงานเชิงรุก อย่างมีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรงด้วยความสะดวก รวดเร็ว
และเป็นธรรมโดยทั่วถึงกัน
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และตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน โดยเน้นความพึงพอใจของประชาชนและสังคมโดยรวม
๑.๓ ส่ งเสริม ปรับ ปรุง และพั ฒ นาระบบการบริห ารงานบุ ค คล ตลอดจนการพั ฒ นา
ศัก ยภาพของบุ คลากรให้ มีป ระสิท ธิภ าพต่อ การปฏิ บั ติห น้ าที่ อัน จะนำไปสู่ค วามเป็ น เลิศ ในการบริการ
ประชาชน
นโยบายข้อที่ ๒ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของท้องถิ่น
๒.๑ พัฒนาแหล่งน้ำที่ตื้นเขินให้มีคุณประโยชน์ด้วยการขุดลอกคูคลอง และจัดทำฝายกั้น
น้ำเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง
๒.๒ ศึกษาและสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วทั้งตำบลบ้านใหม่ เพื่อที่จะพัฒนาและ
ปรับปรุงให้ประชาชนสามารถที่จะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
๒.๓ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาแหล่ ง น้ ำ ให้ เกิ ด ประโยชน์ เพื่ อ การบริ โ ภค อุ ป โภค และเพื่ อ
การเกษตร ของพี่น้องประชาชนในระยะยาว และให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
นโยบายข้อที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบเพือ่ นำไปสู่ความเป็นเลิศทาง
การศึกษาในระดับท้องถิ่น
๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่น่าอยู่ และพัฒนา
ไปสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นพั ฒ นาการของเด็ ก ในมิ ติ ต่ าง ๆ อาทิ เช่ น ด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม และสติปัญญา เป็นต้น
๓.๒ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก เล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่มีอยู่ เป็นรูปแบบการบริการที่ไม่คิดมูลค่า ผู้ปกครองจะต้องไม่แบกรับภาระด้านค่าใช้จ่าย
๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนที่มีอยู่ใน
เขตตำบลบ้านใหม่ ให้สามารถพัฒนาทางการเรียน การสอน ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบให้กับเยาวชน และประชาชนได้มีโอกาส
เข้าศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานเชื่อมโยงกับศูนย์การเรียนรู้ของตำบล และระดับอำเภอ
นโยบายข้อที่ ๔ ส่งเสริมการพัฒนางานทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔.๑ จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
๔.๒ สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาตำบลให้ตรงตามความต้องการของประชาชน
๔.๓ จัดให้มีระบบไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าประจำบ้านอย่างทั่วถึงตามลำดับความสำคัญ
๔.๔ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถรองรับการขยายตัวของหมู่บ้าน และพื้นที่ต่าง ๆ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในตำบลบ้านใหม่และรอยต่อระหว่างท้องถิ่นให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ทาง
เชื่อมระหว่างตำบล เพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร
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๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ และการบริการด้านสุขภาพใน
เชิงรุก ทั้งในเรื่องการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ แต่เป็นอันตรายหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพของพี่
น้องประชาชน จัดให้มีการบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงในทุกหมู่บ้านและชุมชน
๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒ นาสุขภาพของ อบต.บ้านใหม่ ให้สามารถเป็น
แผนพัฒนาสุขภาพที่เชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาสุขภาพ ของจังหวัดกาญจนบุรี
๕.๓ จัดให้มีสวัสดิการทางด้านสุขภาพอนามัย การช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากลำบาก
เช่น การสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นธรรม และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นโยบายข้อที่ ๖ พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
พัฒนาการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการทุกหมู่บ้านให้ก้าวสู่ระดับอำเภอ และ จังหวัด
นโยบายข้อที่ ๗ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี เยาวชน และประชาชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี เยาวชน อสม. อปพร. และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้บริหาร
จัดการอย่างมีระบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยให้มีการบริหาร และการจัดการกันเองอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบายข้อที่ ๘ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งฟื้นฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะเด็ก
และเยาวชน
นโยบายข้อที่ ๙ เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น
ส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง ทุกคน ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและจริยธรรมบริหารราชการตามหลักการมีส่วนร่วม
ในการสร้างความสมานฉันท์ของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสามัคคี เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการพัฒนา
ท้องถิ่นให้มั่นคงและยั่งยืน
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
“พัฒนาผลผลิตสู่สากล พัฒนาชุมชนเพื่อชีวิต ระดมความคิดร่วมกัน
ช่วยสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ดีพร้อมด้านการศึกษา”

2.2 ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6) ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ตามแนวนโยบายของรัฐ
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1) การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว
2) ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
3) สิ่งแวดล้อมดีไม่มีมลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศ
4) ประชาชนมีความรู้ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคที่ดีและทั่วถึง
6) ประชาชนมีสิทธิและมีส่วนร่วมในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
2.4 ตัวชี้วัด
1) จำนวนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
2) ปรับปรุงแหล่งน้ำให้มีความสะอาด ให้ประชาชนมีน้ำใช้ตลอดปี ในการอุปโภค บริโภค
3) ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพิ่ม
4) ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น
5) เกษตรกรมีทักษะ และสามารถทำเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ และสามารถลดรายจ่าย/เพิ่ ม
ผลผลิต ได้มากขึ้น
6) ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7) จำนวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
8) ประชาชนมี ค วามเชื่ อ ถื อนั บ ถื อ เจ้ าหน้ าที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น มี ค วาม
รับผิดชอบต่อประชาชนในท้องถิ่น
9) จำนวนประชาชนในพื้นที่ตำบลพัฒนาการใช้ภาษา และบุคลากรมีความรู้ความสามารถ
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.5 ค่าเป้าหมาย
1) จำนวนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
2) เกษตรกรมีทักษะ และสามารถทำเกษตรทฤษฎีใหม่ไ ด้ และสามารถลดรายจ่าย/เพิ่ ม
ผลผลิต ได้มากขึ้น
3) จำนวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4) ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5) ประชาชนมี ค วามเชื่ อ ถื อ นั บ ถื อ เจ้ าหน้ าที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ค วาม
รับผิดชอบต่อประชาชนในท้องถิ่น
6) ดำเนินงานตามแผนกระจายอำนาจและสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐ
2.6 กลยุทธ์
1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2) ส่ ง เสริ ม /พั ฒ นากระบวนการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรปลอดภั ย สร้ า ง ฟื้ น ฟู พั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3) เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีส่วนร่วมจากประชาชน
6) ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและหนังสือสั่งการที่ได้รับ
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
ภายใต้จุดยืนทางยุท ธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ต้อ ง
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของรัฐ จังหวัด อำเภอ และของท้องถิ่นเอง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง สร้างเครือข่ายความมั่นคงและภูมิ คุ้มกันกับหมู่บ้านและชุมชน
เพื่อให้สังคมเข้มแข็ง
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ มุ่งพัฒนา 8 ด้าน
ได้ แ ก่ การพั ฒ นาด้ านโครงสร้า งพื้ น ฐานการพั ฒ นาด้ านสั ง คมและส่ ง เสริม คุณ ภาพชี วิต การพั ฒ นาด้ าน
การจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยการพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรมและการท่ อ งเที่ ย วการพั ฒ นาด้ า นการบริห ารจั ด การและการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ง แวดล้ อมการพั ฒ นาด้ านการศึ ก ษาศาสนาและวัฒ นธรรมการพั ฒ นาด้ านสาธารณสุ ข การพั ฒ นาด้า น
การเมืองและการบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
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3.1 การวิเคราะห์กรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
โดยการทำ SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก มีดังนี้
1.จุดแข็ง (Strengths)
1. ระบบการบริหาร
1) มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
2) มีการแบ่งแยก / มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
3) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม
2. อัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
1) บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี
2) มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
3) มีแผนอัตรากำลังที่เหมาะสมกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่
3. การเงิน / งบประมาณ
1) พัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้และระบบจัดเก็บภาษี
2) การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
4. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1) มีกลุ่มอาชีพ 6 กลุ่ม
2) มีกลุ่มออมทรัพย์และกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านใหม่
3) มีหน่วยงานองค์กรเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ
4) มีเส้นทางติดต่อกับอำเภอท่าม่วง จังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี
2.จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ระบบการบริหาร
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสน / ขาดความชัดเจน
2. การเงิน / งบประมาณ
- งบประมาณมีจำนวนจำกัด มีรายได้ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
3. ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ประชาชนขาดความตระหนั ก ในการดู แ ล และบำรุ ง รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3.โอกาส (Opportunity)
1. การแก้ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล
2. รัฐบาลสนับสนุนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตำบล
5. การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
4. ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat)
1. ค่าครองชีพสูง
2. ภาวะวิกฤตการณ์น้ำมันแพง
3. ภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
4. ตลาดสินค้าการเกษตรมีความต้องการไม่แน่นอน
5. สถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่แน่นอน
6. ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน
3.2 ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.บ้านใหม่
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่มีพื้นที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.บ้านใหม่
AEC หรือ Asean Economics Community คื อการรวมตั ว ของชาติ ในอาเซี ย น 10 ประเทศ
โดยมี ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรอง
ต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
Aseanจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือ
แนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
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ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านใหม่ ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้า นไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน
หรื อ การอื่ น ใด การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ ส ำคั ญ เช่ น ถนน ป้ า ยจราจรที่ มี ภ าษาอั ง กฤษและ
ภาษาต่างประเทศที่จำเป็น เป็นต้น
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
อบต.บ้านใหม่ ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งร่วมบูรณาการการ
ทำงานกับโรงแรม รีสอร์ท ที่พักในพื้นที่ เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจำนวนมากขึ้นปัญหา
การแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม และอาจมีปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
การบุ กรุกพื้ นที่ ป่าอาจมีม ากขึ้น ด้วยสาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพิ่ มขึ้ นของจำนวน
ประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึง
ต้องไปเปิดป่าใหม่ และอาจมีนายทุนเข้ามาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอื่นๆ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง
รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง
การบริห ารภาครัฐต้อ งเร่ง รัดพั ฒ นาให้ ตอบสนองการให้ บริก าร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ
ที่ต้องการทำนิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับ รัฐ เช่น การเสียภาษี บำรุง ท้องที่ การเสียภาษี ป้าย เป็ นต้น อีกทั้ ง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ
6.ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด
การสั่งการจากรัฐบาลโดยเร่ง ด่วนอาจทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้ไม่ เต็มประสิทธิภาพ
เนื่องจากระยะเวลาการวางแผนและเตรียมงานมีน้อย

