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สวนท่ี 2 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
******************* 

ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
  -วิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ความม่ังคง 
   -การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงใน
ทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 
   -ประเทศ  มี ความ ม่ันคงใน เอกราชและอธิป ไตย  มี สถาบั นชาติ  ศ าสน า 
พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็ง เปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปน
กลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่อง และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
   -สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัว มีความอบอุน 
   -ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต 
มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
   -ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 

 ความม่ังคั่ง 
   -ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเขาสูกลุมประเทศ 
รายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกัน
มากข้ึน 
   -เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ัง
การคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 
   -ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทาง
ปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ความย่ังยืน 
   -การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนให
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะ
ตอสิ่งแวดลอม จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 
   -การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดี
ข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
 
   -มุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน
ทุกภาคสวน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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   -ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
กรอบยุทธศาสตรชาตริะยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
  เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการบรรลุ
ซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสราง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ 
 

“ม่ังคั่ง” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

“ม่ันคง”                                                                                                     “ย่ังยืน” 
 
 
 
 
 

   
   
  
 

กรอบแนวทางท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
  1. ดานความม่ันคง 
   (1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ และพัฒนาความม่ันคง ทางการเมือง ขจัด
คอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
   (3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดน และชายฝงทะเล 

1 
ความมั่นคง 

3 
การพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน 
 

5 
การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 
 

2 
การสราง

ความสามารถในการ
แขงขัน 

 

6 
ปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 

 

4 
การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียม

กันทางสังคม 
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   (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 
   (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 
   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
   (7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวด่ิงสูแนวระนาบมาก
ข้ึน 
  2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
   (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติ
การคา 
   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และ
สงเสริมเกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   (3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 
   (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
   (5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสงความม่ันคงและพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
   (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
  3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
   (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
   (2) การยกระดับการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
   (3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
   (4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
   (5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

   (1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
   (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   (3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง
ของชุมชน 
   (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

  5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
   (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
   (3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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   (5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
   (6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

  6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ี
เหมาะสม 
   (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ 
   (6) ใหทันสมัยเปนธรรมและเปนสากล 
   (7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
   (8) ปรบัปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครฐั 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 - 2570 

  หมุดหมายการพัฒนา 
   เพ่ือถายทอดเปาหมายหลักไปสูภาพของการขับเคลื่อนท่ีชัดเจนในลักษณะของวาระ

การพัฒนาท่ีเอ้ือใหเกิดการทํางานรวมกันของหลายหนวยงานและหลายภาคสวนในการผลักดันการพัฒนาเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งใหเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ จึงไดกําหนดหมุดหมายการพัฒนา จํานวน 
๑๓ หมุดหมาย ซ่ึงเปนการบงบอกถึงสิ่งท่ีประเทศไทยปรารถนาจะ “เปน” หรือมุงหวังจะ “มี” เพ่ือสะทอน
ประเด็นการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูงตอการพลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจ 
สรางมูลคาอยางยั่งยืน” โดยหมุดหมายท้ัง ๑๓ ประการ แบงออกไดเปน ๔ มิติ ดังนี้ 

   ๑. มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย 

หมุดหมายท่ี ๑  ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 

หมุดหมายท่ี ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความยั่งยืน 

หมุดหมายท่ี ๓ ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาท่ีสําคัญของโลก 

หมุดหมายท่ี ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 

หมุดหมายท่ี ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสําคัญ 
ของภูมิภาค 

หมุดหมายท่ี ๖ ไทยเป น ศูนยกลางอุตสาหกรรมอิเล็ กทรอนิ กส อัจฉริยะและ
อุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 

   ๒. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 

หมุดหมายท่ี ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถแขงขันได 

หมุดหมายท่ี ๘ ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีนาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 

หมุดหมายท่ี ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมท่ี
เพียงพอ เหมาะสม 
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   ๓. มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

หมุดหมายท่ี ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 

หมุดหมายท่ี ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

   ๔. มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 

หมุดหมายท่ี ๑๒ ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

แหงอนาคต 

หมุดหมายท่ี ๑๓ ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 

ความเชื่อมโยงระหวางหมุดหมายการพัฒนากับเปาหมายหลักแสดงไวในแผนภาพ
โดยหมุดหมายการพัฒนาท่ีกําหนดข้ึนเปนประเด็นท่ีมีลักษณะเชิงบูรณาการท่ีครอบคลุมการพัฒนาตั้งแตใน
ระดับตนน้ําจนถึงปลายน้ํา และสามารถนําไปสูผลพัฒนาท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไปพรอมๆ กัน ทําใหหมุดหมายแตละประการสามารถสนับสนุนเปาหมายหลักไดมากกวาหนึ่งขอ 
นอกจากนี้ การพัฒนาภายใตแตละหมุดหมายไมไดแยกขาดจากกัน แตมีการสนับสนุนหรือเอ้ือประโยชนซ่ึงกัน
และกัน 
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แผนภาพความเช่ือมโยงระหวางหมุดหมายการพัฒนากับเปาหมายหลัก 
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นโยบายประเทศไทย 4.0 
 “Thailand 4.0” เปนวิสัยทัศน เชิงนโยบาย ท่ีมีเปาหมายเปลี่ยนเศรษฐกิจประเทศไทยแบบเดิม ไปสู
เศรษฐกิจขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม คือ 
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กลไกขับเคลื่อนไทยแลนด 4.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thailand 4.0 จะเนนการขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และการบริการ 
โดยเนนท่ี 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ผลักดันเศรษฐกิจควบคูไปกับสรางสังคมท่ีมีจิตวิญญาณของความเปน
ผูประกอบการ และความเขมแข็งของชุมชนเครือขาย ประกอบดวย 

 1) Productive Growth Engine เปาหมายเพ่ือเปลี่ยนประเทศไทย สูประเทศท่ีมีรายไดสูง ท่ี
ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมเทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค กลไกดังกลาวประกอบดวย การสรางเครือขาย
ความรวมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม การสรางคัลสเตอรทางดานเทคโนโลยี การพัฒนา
ขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม กิจกรรมรวมทุนรัฐ
และเอกชนในโครงการขนาดใหญ เปนตน 

 2) Inclusive Growth Engine เพ่ือใหประชาชนไดรับประโยชนและเปนการกระจายรายได โอกาส 
และความม่ังค่ัง ประกอบดวย 

 -การสรางคัลสเตอรเศรษฐกิจระดับกลุมจังหวัด 
 -การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน 
 -การสงเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทยปญหา และความทาทายทางสังคม 
 -การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการทําธุรกิจ 
 -การสงเสริมและสนับสนุนใหวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเขมแข็งและสามารถแขงขันไดในเวที
โลก 
 -การสรางงานใหมๆ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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 -การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสรางทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนใหทันกับ
พลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจายภาษีใหแกผูท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดแบบมีเง่ือนไข 
เพ่ือแกไขกับดักความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 
 3) Green Growth Engine การสรางความม่ังค่ังของประเทศไทยในอนาคต โดยคํานึงถึงการพัฒนา
และใชเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือการหลุดออกจากกับดักความไมสมดุลของการพัฒนาระหวางคน
กับสภาพแวดลอม ประกอบดวย 
 -การมุงเนนการใชพลังงานทดแทน 
 -การปรับแนวคิดจากเดิมท่ีคํานึงถึงความไดเปรียบเรื่องตนทุนเปนหลัก มาสูการคํานึงถึงประโยชนท่ีได
จากการลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังระบบ 
 ประโยชนของ Thailand 4.0 
 1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
 2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย 
 3. กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 
 4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว เชน เทคโนโลยีดานการเงิน อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน เทคโนโลยี
การศึกษา อี-มารเก็ตเพลส อี-คอมเมิรซ เปนตน 
 5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง เชน เทคโนโลยีการออกแบบ 
ธุรกิจไลฟสไตล เทคโนโลยีการทองเท่ียว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เปนตน  

แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2  

(จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว) 

แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

วิสัยทัศน  
“เมืองแหงคุณภาพชีวิต ศูนยกลางทองเท่ียวประวัติศาสตร วัฒนธรรมและนิเวศ แหลงผลไมและครัว

สุขภาพไทย” 
ลักษณะทางกายภาพ กลุมจังหวัดภาคตะวันออก มีพ้ืนท่ีท้ังภาครวม 36,502.50 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณรอยละ 7.114 ของเนื้อท่ีท้ังประเทศ ประกอบดวย 8 จังหวัด ไดแก นครนายก ปราจีนบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแกว แบงพ้ืนท่ีบริหารยุทธศาสตร 2 กลุมจังหวัด ดังนี้ 

-กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 
-กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 ประกอบดวย จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแกว จันทบุรี และตราด 

โดยภาคตะวันออก 2 เปนการกําหนดกลุมจังหวัดข้ึนใหม ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารงาน
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องการจัดตั้งกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของ
กลุมจังหวัด (ฉบับท่ี 3) ณ วันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร 6 ดาน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

สุขภาพและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถดานการคา และการคาชายแดน เชื่อมโยง EEC และประเทศ

เพ่ือนบาน 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินคาเกษตร (ผลไม ปศุสัตวและ

ประมง สมุนไพรไทย) 
ยุทธศาสตรท่ี 4 อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม 

เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิต ใหมีความ
ม่ันคง ปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 6 เพ่ิมขีดความสามารถดานอุตสาหกรรมและการลงทุน 

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวเชิง

นิเวศ สุขภาพและวัฒนธรรม 
-เปาหมายการพัฒนา 
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรม เชิงคุณภาพ เชิงเกษตรและชุมชน 
 2. เพ่ือสรางรายไดจากการทองเท่ียวใหกับกลุมจังหวัด 
-แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
 1. พัฒนาและปรับปรุงแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน 
 2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือการทองเท่ียว 

(เสนทาง/ปายแนะนํา/สาธารณูปโภค ฯลฯ) 
 3. สรางความเชื่อม่ัน และความปลอดภัยในการทองเท่ียว 
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 4. พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว ผูประกอบการ และสถาน
ประกอบการใหไดมาตรฐาน 

 5. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 
 6. จัดทําฐานขอมูลและเสนทางการเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว 
 7. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถดานการคา และการคาชายแดน เช่ือมโยง EEC และประเทศ
เพ่ือนบาน 

-เปาหมายการพัฒนา 
1. เพ่ือเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐานในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 สูการคา

ชายแดน เชื่อมโยง EEC และประเทศเพ่ือนบาน ไดอยางสะดวกปลอดภัย 
2. สงเสริมการคาชายแดนใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึนรองรับการเติบโตสูประเทศ 

ประเทศเพ่ือนบานและจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2 
-แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
 1. พัฒนาดานชายแดนและระบบโครงสรางบริการพ้ืนฐานใหสามารถ

บริการไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล 
 2. พัฒนาและปรับปรุงเสนทางรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน เขต

เศรษฐกิจพิเศษ และเชื่อมโยงกันภายในกลุมจังหวัด 
 3. สงเสริมการตลาด การคา การลงทุน และเครือขายความรวมมือทาง

ธุรกิจการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาด สินคาเกษตร (ผลไม ปศุสัตว
และประมง สมุนไพรไทย) คุณภาพปลอดภัยอยางครบวงจร 

  -เปาหมายการพัฒนา 
   1. เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตผลไมปลอดภัยอยางครบวงจร 
   2. เกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายผลไมเพ่ิมข้ึน 

  3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตสมุนไพรของกลุมจังหวัดท้ังตนทาง กลาง
ทาง ปลายทาง 
  4. เพ่ือยกระดับมาตรฐานของสมุนไพร ขยายชองทางการตลาดท้ังในและ
ตางประเทศ 
  5. เพ่ือพัฒนางานนวัตกรรมและงานวิจัยเพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคาและ
ผลิตภัณฑสมุนไพร ใหสามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลายและสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 

          -แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผลไม และสินคาเกษตรปลอดภัย และนํา

นวัตกรรมมาใชในการผลิตการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
2. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนสวนผลไม และการเกษตรอยาง

ครบถวน 
3. สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร กลุมสหกรณ และพัฒนาเครือขายภาค

การเกษตรใหเขมแข็ง 
4. เพ่ิมชองทางการจําหนายท่ีทันสมัย และกิจกรรมสงเสริมการตลาดสินคา 

เปาหมายท้ังในและตางประเทศ 
   5. สงเสริมการปลูกและการแปรรูปสมุนไพรอยางมีคุณภาพ 
   6. สงเสริมการพัฒนาพันธุพืชสมุนไพร และการวิจัยสกัด 
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   7. สงเสริมการใชประโยชนหลากหลายจากพืชและผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ือ
สุขภาพและความงาม 

ยุทธศาสตรท่ี 4  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และปกปองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมี
สวนรวม เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางย่ังยืน 

  -เปาหมายการพัฒนา 
1. การรักษาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยูอยางยั่งยืน 

ตอบสนองคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   2. สงเสริมจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  -แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
   1. ฟนฟูตนน้ําใหสมบูรณเกิดความสมดุลตอระบบนิเวศ 
   2. ปกปอง อนุรักษ และฟนฟูปาชายเลนและทรัพยากรชายฝงทะเล 
   3. ปกปองการพังทลายของดินและตลิ่งริมแมน้ําและคลองสาขา 
   4. ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

  5. พัฒนา สงเสริม และสรางเครือขายพลเมืองในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิตใหมีความ
ม่ันคงปลอดภัย 

  -เปาหมายการพัฒนา 
1. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัยท้ังดานสุขภาวะ สติปญญา และ

คุณธรรมจริยธรรมนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2 . เพ่ื อ พัฒ นาศักยภ าพของทรัพ ยากรมนุ ษ ย ให มี ทั กษ ะความ รู 

ความสามารถดํารงชีพอยางมีคุณคาและพรอมเขาสูตลาดแรงงาน 
  -แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 

1. เพ่ิมศักยภาพดานการศึกษาและเตรียมความพรอมเด็กและเยาวชนให
เปนพลเมืองท่ีดีมทีคุณภาพและคุณธรรม 

2. พัฒนาทักษะทางสังคม การเรียนรูการอยูรวมกันใหเด็กปฐมวัย 
3. เสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชนของเมืองดวยการพัฒนาสุขภาวะ และ

สาธารณสุขพ้ืนฐาน 
4. เตรียมความพรอมเด็กและเยาวชนเพ่ือรองรับความตองการแรงงานใน

อนาคต 
5. พัฒนาฐานขอมูล Big Data ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
6. พัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 เพ่ิมขีดความสามารถดานอุตสาหกรรมและการลงทุน 
   -เปาหมายการพัฒนา 

1. เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีและการเติบโตอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

2 . ป ระ ช าก รวั ย แ ร งงาน มี ศั ก ย ภ าพ ใน ก ารป ระก อ บ อ าชี พ ใน
ภาคอุตสาหกรรม 

3. ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และวิสาหกิจชุมชนมี
ศักยภาพในการผลิตสินคา และบริการดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม 
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    -แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ) 
1. เสริมสรางองคความรู นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
2. พัฒนาทักษะฝมือแรงงานท่ีสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน 
3. พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนใหมีศักยภาพในการผลิตสินคา

และบริการ 

แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 5 ป (พ.ศ.2566 - 2570) 

วิสัยทัศน (Vision) จังหวัดปราจีนบุรี 
“ปราจีนบุรีเมืองนาอยู  สูเศรษฐกิจสรางคุณคา  และการพัฒนาท่ียั่งยืน” 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เปนเมืองแหงความสุข ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

-ตัวชี้วัด  
 1. รอยละรายไดเฉลี่ยตอคนตอปของผลิตภัณฑมวลรวมของ

จังหวัดปราจีนบุรี 
 2. รอยละการเพ่ิมข้ึนของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
 3. รอยละของปญหาทางสังคม อาทิ การทองกอนวัยอันควร ความ

รุนแรงในครอบครัว 
 4. รอยละของการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมทุกประเภทลดลง

จากปท่ีผานมา 
 5. จํานวนบริการสาธารณะดานสังคมและความม่ันคงท่ีมีคุณภาพ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปราจีนบุรีท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและเปนกําลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคตะวันออกอยางยั่งยืน 

 -ตัวชี้วัด 
1. จํานวนของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการพัฒนา

เทคโนโลยีดวยตนเอง และมีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกัน 
2. มูลคาการลงทุนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดปราจีนบุรีเพ่ิมข้ึน 

 3. จังหวัดปราจีนบุรี เปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษในเขตระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor 

  4. จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจเริ่มตน (Start 
up) และวิสาหกิจ SMEs ในจังหวัดปราจีนบุรี ไดรับการรับรองมาตรฐานดาน
คุณภาพในระดับชาติ 
  5. แรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัดปราจีนบุรี มีทักษะและฝ มือดาน
เทคโนโลยี ท่ีสอดคลองกับอุตสาหกรรมเปาหมายเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและสมุนไพรสู
มาตรฐานความปลอดภัยและเชื่อมโยงตลาด 

-ตัวชี้วัด 
  1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ตอป 
  2. เพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนท่ีชลประทาน 5,000 ไร ตอป 
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3. รอยละมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพรเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 
ตอป 

4. จํานวนผลิตภัณฑสมุนไพรท่ีไดรับมาตรฐานสากลและมีงานวิจัย
รองรับเพ่ิมข้ึนอยางนอย 2 ผลิตภัณฑตอป 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 บูรณาการและยกระดับการจัดการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
เชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม และเชิงนิเวศในจังหวัดปราจีนบุรี 

 -ตัวชี้วัด 
  1. จํานวนแหลงทองเท่ียวไดรับการรับรองมาตรฐานการทองเท่ียว
ไมนอยกวา 2 แหงตอป 
  2. รอยละของรายไดจากการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนตอป  

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลและยั่งยืน
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 -ตัวชี้วัด 
1. รอยละความสําเร็จในการอนุรักษ  ฟนฟู และแกไขปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ 
2. รอยละความสําเร็จของการจัดการ การติดตามและตรวจสอบ

ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามเปาหมายท่ีกําหนด 
  3. รอยละเครือขายของทุกภาคสวนไดรับการพัฒนาศักยภาพ การ

อนุรักษและการจัดการสิ่งแวดลอม 
  4. รอยละความสําเร็จในการปองกันการเกิดปญหามลพิษท้ัง 

ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ อยางมีประสิทธิภาพ 
   5. จํานวนระบบการนําเขาขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของจังหวัดปราจีนบุรี (Data Center)  
   6. จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมระดับจังหวัด ท่ีนําเขาสูระบบศูนยกลางขอมูลของจังหวัดปราจีนบุรี 
(Data Center) 
   7. รอยละเครือขายทุกภาคสวนไดรับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 

วิสัยทัศน “ยกระดับคุณภาพชีวิต  รักษสิ่งแวดลอม  พรอมพัฒนาทุนสังคมสงเสริมแหลง
เศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาคนสูพลเมืองใหเขมแข็ง ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” 

  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนใหเขมแข็ง 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
   ยุทธศาสตร ท่ี  3 สงเสริมเศรษฐกิจและการทองเท่ียวเชิงนิ เวศ เกษตรและ
อุตสาหกรรมกาวหนา 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม 
  กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนใหเขมแข็ง 
   แนวทางการพัฒนา 
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   1. พัฒนาโครงขายโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมการเขาถึงบริการสาธารณสุข 
3. รณรงค ปองกัน แกไขปญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   4. พัฒนาเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูวิถีวัฒนธรรม ประเพณี และสงเสริมสงัคมแหง 
      การเรียนรู 

5. สงเสริมความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและกลุมเปราะบาง 
6. นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
   แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมการมีสวนรวมและกระตุนจิตสํานึกใสใจสิ่งแวดลอม 
2. สนับสนุนเครือขายและสงเสริมกิจกรรมเฝาระวังแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
3. สงเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงคการเลือกใชผลิตภัณฑเปน 
   มิตรกับสิ่งแวดลอม 
4. รณรงคเฝาระวังปญหาสิ่งแวดลอมและสรางความตระหนักการบังคับใช 
   กฎหมายสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน 
5. นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมเศรษฐกิจและชุมชนการทองเท่ียวชุมชนเชิงนิเวศ เกษตรและ
อุตสาหกรรมกาวหนา 

   แนวทางการพัฒนา 
   1. สงเสริมกิจกรรม และประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียว 

2. สงเสริมการกระตุนเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาดสําหรับสินคาทาง 
   การเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3. สงเสริมการลดใชสารเคมีและสนับสนุนการใชปุยชีวภาพในกระบวนการผลิต

สินคาเกษตร  ปลอดภัย 
4. สนับสนุนกิจกรรมรวมระหวางสถานประกอบการอุตสาหกรรมกับชุมชนท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคนใหเปนพลเมืองท่ีดีของสังคม 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและการปกครองระบอบประชาธิปไตยตาม 

   หลักธรรมาภิบาล 
2. สงเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ใหมีสวนรวมในการติดตามประเมินผล 
   และการแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนในทุกระดับ 

   3. นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา 
  วิสัยทัศน 
  “การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ภายใตวิถีชีวิตแบบพอเพียง” 
  ยุทธศาสตร 
   ยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน 
    ยุทธศาสตรท่ี  1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ยุทธศาสตรท่ี  2 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ํา 
    ยุทธศาสตรท่ี  3 ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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    ยุทธศาสตรท่ี  4 ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 
    ยุทธศาสตรท่ี  5 ดานสาธารณสุข 
    ยุทธศาสตรท่ี  6 ดานการบริหารจัดการ 

  เปาประสงค 

   ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
- เพ่ือพัฒนาตําบลใหมีระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไดมาตรฐาน  และปลอดภัย 
ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ํา 
- เพ่ือพัฒนาดานเกษตรกรรม  และบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 
ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานการศึกษา  การอนุรักษ

วัฒนธรรมและบํารุงศาสนา 
ยุทธศาสตรท่ี  4  ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 
- เพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจ  สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติบน

คุณภาพชีวิตท่ีดีและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานสาธารณสุข 
- สงเสริมพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคมและสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห 
ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานการบริหารจัดการ 
- เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีในองคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  โดยยึด

หลักธรรมาภิบาล  และการมีสวนรวมของประชาชน 
ตัวช้ีวัด 

   ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

เชิงปริมาณ :  รอยละของงานดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีอยูในความรับผิดชอบของ 
 องคการบริหารสวนตําบลหัวหวา  ไดรับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
เชิงคุณภาพ :  ความพึงพอใจของผูใชเสนทาง  หรือผูใชแหลงน้ําท่ีไดรับการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ํา 
เชิงปริมาณ :  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวน  (จํานวนแปลง/ฟารม/สถาน

ประกอบการ) 
เชิงคุณภาพ :  ระดับคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจของประชาชนมีหนี้ครัวเรือนท่ีต่ําลง 
ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 เชิงปริมาณ :  รอยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 เชิงคุณภาพ :  ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไดรับสิ่งจําเปนข้ันพ้ืนฐานดาน
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี  4  ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอม 
เชิงปริมาณ :  จํานวนครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรม รอยละของกิจกรรมดานการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเพ่ิมข้ึน 
เชิงคุณภาพ :  ระดบัความสําเร็จในการสงเสริมสนับสนุนของโครงการหรือกิจกรรม  

ประชาชนใหความสนใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานสาธารณสุข 
เชิงปริมาณ :  รอยละของประชาชนท่ีไดรับการดูแลดานสาธารณสุขเขารวมกิจกรรม  

มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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เชิงคุณภาพ :  ประชาชนในตําบลหัวหวาไดรับการบริการดานสาธารณสุข  และมี
สุขภาพท่ีดีข้ึน (คาเฉลี่ยอายุสูงข้ึน/โรคนอยลง) 

ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานการบริหารจัดการ 
   เชิงปริมาณ :  รอยละความสําเร็จในการจัดกิจกรรม 
   เชิงคุณภาพ :  ความพึงพอใจของประชาชนและบุคลากรในหนวยงาน 
  คาเปาหมาย  
   ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

- รอยละของงานดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ีอยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบล 
หัวหวาไดรับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 

- รอยละของจํานวนแหลงน้ําที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน

ตําบลหัวหวาไดรับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ํา 
- รอยละของพ้ืนที่ที่ไดรับประโยชนจากการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ิมขึ้น 

- รอยละของประชาชนมีหนี้ครัวเรือนต่ําลง 

- รอยละของประชาชนมีจํานวนการขยาย (แปลง/ฟารม/สถานประกอบการ) 

ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- รอยละของประชาชนมีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการเขาถึงดานการศึกษา 

- จํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปะ โบราณสถาน จารีต

ประเพณี 

ภูมิปญญาทองถิ่น  และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี  4  ดานพัฒนาส่ิงแวดลอม 
- รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  มีความรูความเขาใจดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมมากข้ึน 
- รอยละของผูเขารวมกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานสาธารณสุข 
- รอยละของประชาชนไดรับการบริการดานสาธารณสุขเพ่ิมข้ึน 
- รอยละของประชาชนมีสุขภาพท่ีดีข้ึน (ภาวะความเสี่ยงของโรคนอยลง) 
- รอยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานการบริหารจัดการ 
- รอยละของบุคลากร  ไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ 
- รอยละของจํานวนพัสดุท่ีจัดหาตามแผนงาน  หรือแผนการจัดซ้ือจัดจาง 
- การเพ่ิมข้ึนของประชาชนผูไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง  หรือจํานวนกิจกรรมท่ีสงเสริมการ

มีสวนรวมของประชาชน 
กลยุทธ     
 ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

- กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม  บํ ารุงรักษาและพัฒนาเสนทางคมนาคม 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 
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- พัฒนาแหลงน้ํา  คู  คลอง  เพ่ือการอุปโภคบริโภคการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ํา 
- พัฒนาดานเกษตรกรรม  และบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 
- พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานการเกษตร 
- เสริมสรางเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และความเขมแข็ง

ทางการเกษตรในชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี  3  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

- สงเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

- สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ 
- สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  อนุรักษฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณี  

และภูมิปญญาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี  4  ดานพัฒนาส่ิงแวดลอม 

- อนุรักษฟนฟูสรางจิตสํานึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- การบริหารจัดการดานขยะมูลฝอย 
- สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี 
- สงเสริมการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี  ใหไดมาตรฐานปลอดภัยตอ

สิ่งแวดลอม  อยูรวมกับชุมชนได 
ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานสาธารณสุข 

- พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตดานการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห 
- พัฒนาดานการบริการสาธารณสุข 
- สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานการบริหารจัดการ 
- พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวาใหมี

ประสิทธิภาพ 
- ปรับปรุง  พัฒนา  จัดหา  เครื่องมือเครื่องใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
- จัดระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และชวยเหลือประชาชนในดานความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
จุดยืนทางยุทธศาสตร   
 ยุทธศาสตรท่ี  1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

เพ่ือพัฒนาตําบลหัวหวาใหเปนตําบลนาอยู กอสราง ปรับปรุงถนน สะพาน ทอ
ระบายน้ํา ฯลฯ ใหไดมาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย พัฒนาแหลงน้ํา เพ่ือการบริโภคอุปโภคการ
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ 

  ยุทธศาสตรท่ี  2  ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ํา 
เพ่ือพัฒนาดานเกษตรกรรม  และบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ  รวมท้ังพัฒนา

พ้ืนฐานปจจัยดานการเกษตร  เสริมสรางเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และความเขมแข็งทางการเกษตรในชุมชน 

  ยุทธศาสตรท่ี  ๓  ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



 
 

21 

 

เพ่ือสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนรูดานวิชาการ บุคลากร วัสดุการเรียน
การสอนท้ังในระบบ นอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนใหมีสุขภาวะท่ีสมบูรณในดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา รวมท้ังการทํานุบํารุง
ศาสนา บํารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี
งาม เพ่ือสรางสังคมท่ีสงบสุขและพึงปรารถนารวมกัน 

  ยุทธศาสตรท่ี  ๔  ดานพัฒนาส่ิงแวดลอม 
สงเสริมการอนุรักษฟนฟูและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  สงเสริมการมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี  รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี  
ใหไดมาตรฐานปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม  และอยูรวมกับชุมชนได 

  ยุทธศาสตรท่ี  5  ดานสาธารณสุข 
เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผูดอยโอกาส หรือ

ประชาชนใหไดรับบริการสวัสดิการพ้ืนฐานตางๆอยางท่ัวถึงและมีความครอบคลุม สงเสริม
สถาบันครอบครัวใหมีความอบอุน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน พัฒนาชุมชนใหมี
ความเขมแข็งเพ่ือแกไขปญหาดานสังคมและยาเสพติด 

  ยุทธศาสตรท่ี  6  ดานการบริหารจัดการ 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน จัดหาพัสดุให

เหมาะสมเพียงพอตอความจําเปน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบเครือขายขอมูล
ท่ีทันสมัย คุมคาและประหยัด สนับสนุนประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมสนับสนนุการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย โดยการ
มีสวนรวมของประชาชน ใหบริการหรือใหความชวยเหลือดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
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ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตรในภาพรวม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 
อบต.หัวหวา 

ยุทธศาสตร 
ของจังหวัดปราจีนบุร ี

นโยบายมหภาค 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 13 

ยุทธศาสตรชาติ  
20 ป 

1. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 
 

1. สังคมมีคุณภาพเมืองแหง
ค ว า ม สุ ข ป ร ะ ช า ช น มี
คุณ ภาพ ชี วิตดี ต ามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 .ส งเสริมและพัฒ นาการ
ทองเท่ียวใหไดมาตรฐานเพ่ือ
สนับสนุนการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
2.เพ่ิมขีดความสามารถดาน
การคา และการคาชายแดน 
เช่ือมโยง EEC 

หมุ ดหม าย ท่ี  ๒  ไท ย เป น
จุดหมายของการทองเท่ียวท่ี
เนนคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุ ดห ม าย ท่ี  6  ไท ย เป น
ศูนยกลางด านดิจิ ทัล และ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ด า น
อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะของ
อาเซียน 

-สรางความสามารถในการ
แขงขัน 

 
 

2. ดาน
เกษตรกรรม 
เศรษฐกิจและการ
บริหารจดัการนํ้า 

2. พัฒ นาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมปราจีนบุรี ท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมฯ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผ ลิ ต สิ น ค า เก ษ ต ร แ ล ะ
สมุนไพรสูมาตรฐานความ
ปลอดภัยและเช่ือมโยงตลาด 

3 .พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิต แปรรูป การตลาด สินคา
เกษตรมีคุณภาพปลอดภัย
อยางครบวงจร 

หมุ ดห ม าย ท่ี  1  ไท ย เป น
ประ เท ศ ช้ัน นํ าด านสิ นค า
เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลคาสูง 
หมุดหมายท่ี 3 ไทยเปนฐาน
การผลิ ตยานยนต ไฟ ฟ า ท่ี
สําคัญของโลก 

-ความมั่นคง 
-สรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม 

3. ดานสังคม 
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. สังคมมีคุณภาพเมืองแหง
ค ว า ม สุ ข ป ร ะ ช า ช น มี
คุณ ภาพ ชี วิตดี ต ามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

5.พัฒนาทรัพยากรมนุษย 
สั งคม  การบริห ารจั ดการ 
ยกระดับคุณ ภาพ ชีวิต ให มี
ความมั่นคงปลอดภัย 
 

หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความ
ยากจนขามรุนลดลง และคน
ไทยทุกคนมีความคุมครองทาง
สังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม 
ห มุ ด ห ม าย ท่ี  1 2  ไท ย มี
กํ าลั งคนสมรรถนะสู ง มุ ง
เรียนรูอย างต อ เน่ื อง ตอบ
โจทยการพัฒนาแหงอนาคต 

-ความมั่นคง 
-พัฒ นาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 
-การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม 

4. ดานพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

5. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอมมีความสมดุล
และยั่ งยืน โดยการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน 

4.อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และ
ปกปองทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางมีสวน
รวม เพ่ือประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อยางยั่งยืน 

ห มุ ด ห ม าย ท่ี  1 0  ไท ย มี
เศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คารบอนต่ํา 
หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถ
ลดความเสี่ยงและผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติ  และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

-สรางความเจริญเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

5. ดานสาธารณสุข 5. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดลอมมีความสมดุล
และยั่ งยืน โดยการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน 

5.พัฒนาทรัพยากรมนุษย 
สั งคม  การบริห ารจั ดการ 
ยกระดับคุณ ภาพ ชีวิต ให มี
ความมั่นคงปลอดภัย 

หมุ ดห ม าย ท่ี  4  ไท ย เป น
ศูนยกลางทางการแพทยและ
สุขภาพมูลคาสูง 

-ความมั่นคง 
-พัฒ นาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 

6. ดานการ
บริหารจดัการ 

4. บูรณาการและยกระดับ
การจัดการการทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ เชิงสรางสรรคและ
วัฒนธรรม และเชิงนิเวศ 
1. สังคมมีคุณภาพเมืองแหง
ค ว า ม สุ ข ป ร ะ ช า ช น มี
คุณ ภาพ ชี วิตดี ต ามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6.เพ่ิมขีดความ 
สามารถดานอุตสาหกรรมและ
การลงทุน 

ห มุ ด ห ม าย ท่ี  1 2  ไท ย มี
กํ าลั งคนสมรรถนะสู ง มุ ง
เรียนรูอย างต อ เน่ื อง ตอบ
โจทยการพัฒนาแหงอนาคต 
ห มุ ด ห ม าย ท่ี  1 3  ไท ย มี
ภ า ค รั ฐ ท่ี ทั น ส มั ย แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ และตอบโจทย
ประชาชน 

-สรางความสามารถในการ
แขงขัน 
-พัฒ นาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 
-ความมั่นคง 
-การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 



 
 

23 

 

 
 

 



 
 

24 

 

แผนผังยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

 

“การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ภายใตวิถีชีวิตแบบพอเพียง” 
 

ดาน 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ดานเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจและบรหิาร

จัดการนํ้า 

ดานสังคม 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ดาน 
พัฒนาสิ่งแวดลอม 

ดาน 
สาธารณสุข 

ดาน 
บริหารจดัการ 

เพ่ือใหได
มาตรฐาน 

 

เพ่ือสงเสริมอาชีพ รายได 
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือพัฒนาคนใหเปน
พลเมืองท่ีดีของสังคม 

เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

เพ่ือใหเกิดการบริหาร
จัดการท่ีดภีายใต
รูปแบบประชารัฐ 

-กอสราง/ปรับปรุง/
ซอมแซม สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการใหได
มาตรฐานและครอบคลมุ
ทุกหมูบาน 

-สงเสรมิการพัฒนาอาชีพ 
เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับ
ประชาชน 
-สงเสรมิการทําเกษตร
แบบผสมผสาน 

-สงเสรมิทํานุบํารุงดานวัฒนธรรม 
ประเพณี และศาสนา 
-สงเสรมิการปองกันปญหา 
ยาเสพตดิ 
-พัฒนาคุณภาพดานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

-สงเสรมิรณรงคใหประชาชน 
มีจิตสาํนึกดานการอนุรักษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

-สงเสรมิสถาบันครอบครัว
และพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
-สงเสรมิและพัฒนางานดาน
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

-พัฒนาบุคลากรและการ
บริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวหวา 
-สงเสรมิการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
-พัฒนาระบบเทคโนโลย ี
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การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

1. การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
“ศักยภาพ” หมายถึง ลักษณะดานใดดานหนึ่ง ท่ีมีคุณคาหรือความไดเปรียบเสียเปรียบท่ีจะ

เปนปจจัยสงเสริมตอการพัฒนา การวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) เปนการประเมิน
สถานการณตางๆตามสภาพแวดลอมโดยวิเคราะหถึงจุดแข็งหรือจุดเดนซ่ึงเกิดจากปจจัยภายใน 
จุดออนหรือจุดดอย ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายใน โอกาสท่ีเกิดข้ึนจากปจจัยภายนอกและอุปสรรคท่ีสงผล
กระทบจากปจจัยภายนอก 

จุดแข็ง/จุดเดน 
1. มีโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมสงผลตอพ้ืนท่ีความเจริญทางอุตสาหกรรม 
2. ผูบริหารทองถ่ินมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาทองถ่ิน 
3. มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ท้ังดานความรูความสามารถ

และการเสรมิสรางประสบการณ 
จุดออน/จุดดอย 

1. ขาดแหลงน้ําขนาดกลาง เพ่ือเปนตนทุนในดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และการทองเท่ียว 

2. กลุมผลิตภัณฑชุมชนองคกรเกษตรยังไมเขมแข็งในการบริหารจัดการและ
ศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมรวมกัน 

  โอกาส 
1. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจเพ่ือรองรับตอการ

เปลี่ยนแปลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2. จังหวัดปราจีนบุรีมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวและ SME 
3. มีแนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนใน

ตําบล 
  อุปสรรค 

1. กระแสความเปนสังคมอุตสาหกรรมและสังคมเมืองมีมากข้ึน สถาบันครอบครวั
ออนแอ วัฒนธรรมโครงสรางครอบครัวเริ่มเปลี่ยนแปลงไป 

2. ปญหาภัยสังคมและภัยจากยาเสพติด 
3. ปญหาภัยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. เกิดการอพยพของแรงงานท้ังไทย และแรงงานตางชาติเขามาประกอบอาชีพมาก

ข้ึน 
จากการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคขางตน วิเคราะหปจจัย
แนวทางการกําหนดยุทธศาสตรได   6  ยุทธศาสตร และไดวิสัยทัศนการพัฒนา พันธกิจการพัฒนา 
ขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา ไดดังนี้ 

  วิสัยทัศน (Vision) 
   “การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ภายใตวิถีชีวิตแบบพอเพียง” 

พันธกิจ (Mission) 
   1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน
และท่ัวถึง 

 2. พัฒนาดานเกษตรกรรม  และบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ  รวมท้ังพัฒนา
พ้ืนฐานปจจัยดานการเกษตร  เสริมสรางเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. สงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทํานุบํ ารุงศาสนา บํ ารุงรักษาศิลปะ 
โบราณสถาน จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงาม 

4. สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 
5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก คนชรา คนพิการ ผูดอยโอกาส หรือ

ประชาชนใหไดรับบริการสวัสดิการพ้ืนฐานตางๆอยางท่ัวถึงและมีความครอบคลุม 
   6. สงเสริมการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน 
   ยุทธศาสตรท่ี  1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตรท่ี  2 ดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการน้ํา 
   ยุทธศาสตรท่ี  3 ดานสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตรท่ี  4 ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 
   ยุทธศาสตรท่ี  5 ดานสาธารณสุข 
   ยุทธศาสตรท่ี  6 ดานการบริหารจัดการ 

2. การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
  -บริบทภายนอก 
   1. ความเหล่ือมลํ้า 
   เปนปญหาสําคัญในสังคมไทยท้ังความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาส การเขาถึงบริการ
ภาครัฐ จนกระท่ังนําไปสูความขัดแยงในสังคมและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม อาทิ คนยากจนยังขาดโอกาสการเขาถึงบริการทางดานสาธารณสุขท่ีมี
ความเทาเทียมกัน การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูลขาวสาร ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

   2. ความเปนเมือง 
   การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชนบทไปสูความเปนเมืองของตําบลหัวหวา มีแนวโนม

เพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพ้ืนท่ีนั้นๆจึงจําเปนท่ี
จะตองมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง การใช
ประโยชนของทรัพยากรทองถ่ิน ท้ังปจจัยการผลิตและแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม 
ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะสงผลตอการลดลงและความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรทองถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมท้ังปญหาการบริหารจัดการขยะท้ัง
ขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ิน อยางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองความตองการคนในเมืองท่ีมากข้ึน จะสงผลใหเกิดการประหยัดในภาคครัวเรือน การขนสงมีตนทุน
ต่ําลงและการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากข้ึน นอกจากนี้ความตองการแรงงานท่ีมากข้ึน
จะมีสวนเอ้ือหรือทําใหจําเปนตองมีการบริหารจัดการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

   3. การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
   องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวง ป 2544-2643 จะ

เปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปข้ึนไปมากกวารอยละ 10 ของประชากรรวมท่ัว
โลก โดยประเทศท่ีพัฒนาแลวจะใชระยะเวลาท่ีคอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ เชน ญี่ปุน อเมริกา 
ยุโรป ขณะท่ีกลุมประเทศกําลังพัฒนา และจากขอมูลพบวาปจจุบันผูสูงอายุในตําบลหัวหวา มีจํานวนมากเปน
อันดับหนึ่งของอําเภอศรีมหาโพธิ ราว 1,000-1,200 ราย ท่ีข้ึนทะเบียนรับเบี้ยยังชีพจากรัฐ ทําใหตองมีการ
พัฒนาศักยภาพ และวางแผนความพรอมดานการสงเสริมอาชีพ เพ่ือใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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4. การปรับเปล่ียนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว 
   การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการคาท่ีมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การ
พาณิชย อิเล็กทรอนิกสกลายเปนรูปแบบการคาท่ีมีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบ
อัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมอุปกรณและเครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ รถยนต 
โทรทัศน กลองวงจรปด และอ่ืนๆเขาไวดวยกัน เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมาก
ยิ่งข้ึน รวมท้ังการติดตอประสานงานเพ่ือสงตอขอมูลขาวสารของทางราชการตางๆ องคการบริหารสวนตําบล
หัวหวาก็ใชการสงผานขอมูลผานโทรศัพทมือถือ เพราะดวยความกาวหนา ความทันสมัยและความรวดเร็ว 
  -บริบทภายใน 
   1. การขาดแคลนบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหัวหวา 

   บุคลากรในองคกร นับวาเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายตางๆ ท้ัง
จากนโยบายระดับชาติ นโยบายจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการได
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรูความสามารถ ยิ่งจะสงผลดีตอการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบรรลุ
เปาหมาย และการชวยเหลือประชาชนไดอยางดีท่ีสุด แตปจจุบันพบวา องคการบริหารสวนตําบลหัวหวายัง
ขาดแคลนบุคลากรในตําแหนงสําคัญๆหลายตําแหนง ท้ังกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพ่ือขับเคลื่อนงานและนโยบายตางๆใหเปนไปตามความรูและความสามารถ ได
อยางตรงกับสาขาวิชาความรู อันจะสงผลใหงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   2. การบริหารจัดการภาครัฐ 

   รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 วางกรอบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เอ้ือตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 มี
มาตรการสําคัญๆท่ีจะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา อาทิ 

มาตรา 69  หนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือองคกรใดท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใชเงิน
แผนดิน มีหนาท่ีตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะ เพ่ือใหพลเมืองไดติดตามและ
ตรวจสอบ 

มาตรา 82  รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการ
และงานของรัฐอยางอ่ืน ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและ
สรางความเปนธรรมอยางยั่งยืน กระจายอํานาจและจัดการภารกิจ อํานาจหนาท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบ
ท่ีชัดเจนระหวางราชการสวนกลาง ภูมิภาค และสวนทองถ่ิน รวมท้ังมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 

มาตรา 89  รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใชจายเงินเงินแผนดินอยางคุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลัง
เพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรท่ีมีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน และ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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สวนที่ 3 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 
 
 

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รับผิดชอบหลกั 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองชาง -สํานักปลัด 
-กองคลัง 

2 ดานเกษตรกรรมเศรษฐกิจ
และบรหิารจดัการนํ้า 

2.ดานเกษตรกรรม
เศรษฐกิจและบรหิาร
จัดการนํ้า 

2.1 แผนงาน
การเกษตร 

สํานักปลดั -กองคลัง 

3 ดานสังคม การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

3. ดานสังคม การศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

3.1 แผนงาน
การศึกษา 
3.2 แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
 

-สํานักปลัด 
-กองคลัง 

4 ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 4. ดานพัฒนาสิ่งแวดลอม 4.1 แผนงาน
สาธารณสุข 

สํานักปลดั -กองคลัง 

5 ดานสาธารณสุข 5. ดานสาธารณสุข 5.1 แผนงาน 
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดลอม 

-สํานักปลัด 
-กองคลัง 

6 ดานบริหารจัดการ 
 

6. ดานบริหารจดัการ 
 

6.1 แผนงาน
บริหารท่ัวไป 
6.2 แผนงาน
บริหารงานคลัง 
6.3 แผนงานการ
รักษาความสงบ
ภายใน 
6.4 แผนงานสราง
ความเขมแข็งของ
ชุมชน 
6.5 แผนงาน
ศาสนาฯ 
6.6 แผนงานงบ
กลาง  

สํานักปลดั -กองคลัง 
-กองการศึกษาฯ 

รวม 6 ดาน 11 แผนงาน - - 


