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ส่วนที่  ส่วนที่  22  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

11..  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาคความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  

 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า“ม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืน” 
ความม่ันคง 
- การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และภายนอก 

ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
  -    ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกน าไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
  -    สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชน      
มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
  -     ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -     ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม
มากข้ึน 
  -     เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภาคภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก  
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
  -     ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา  
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน 
-      การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น                                                                

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกิดความสามารถในการรองรับ และเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

-      การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ 
ประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้ น  
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
 

/มุ่งประโยชน์.......... 
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-      มุง่ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก 
ภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

-   ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ  และปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560– 2564) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นในช่วง 

เวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น
โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิด
ภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐

ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน
ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ  
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  

2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิต 
อย่างมีคุณค่า 

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อ 

สุขภาพ 
5.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบ 

การเงินการคลังด้านสุขภาพ 
6. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์....... 
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๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 

1. การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด 
ให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 

2. การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ 
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

3. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้าง 
ความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิ
ในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
   ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต 

และบริการ 
๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 

1.  การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง  
สมดุล และยั่งยืน 

3. แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถใน 

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ัง
คั่งและยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา 
1. การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่ง 

สถาบันหลักของชาติ 
2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อม 

ในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
3. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง เพื่อบูรณาการ 

ความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง 

อ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
/การบริหาร.......... 
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5. การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง 
กันระหว่างแผนงานที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

๖)  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร 

ภาครัฐ ให้มีความโปร่งใสทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม 

ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ 

มาตรฐานสากล 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม  

และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
๗)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะได้มาตรฐานสากล 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่ อปท. 
5. ปูองกันปราบปรามการทุจริต 
6. ปฏิรูปกฎหมายให้มีความทันสมัย 

๘)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 

1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง 
พาณิชย์และเชิงสังคม 

2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย 

และนวัตกรรม 
๙)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 

1.  การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
2.  การพัฒนาเมือง 
3.  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
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๑๐)  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหา 
ตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 

2. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคม 
ในกรอบความร่วมมืออนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

3. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการ  
และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 

4. ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของ 
ผู้ประกอบการไทย 

5.  เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะ 
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 

6.  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค  
และนานาประเทศ 

7. เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
9. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการ 

ต่างประเทศ 
10.  ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษา 

เสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร การบริการ การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พัฒนาการเกษตร ฟ้ืนฟกูารบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 

2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครวั ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล   
เพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น  
ส่งเสริมการเรียนการสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 

3) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อ 
ระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
ปูองกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับ 
ประเทศเพ่ือนบ้านทั้งแนวเหนือ – ใต ้และแนวตะวันออก – ตะวันตก เพ่ือเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศ
เพ่ือนบ้านและนานาชาติ 

5) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเก้ือกูลกันเพ่ือให้มี 
การจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการ
ของชุมชน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) 
ต้าแหน่งยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดภาคกลางตอนบน2              
วิสัยทัศน์ “ลุ่มแม่น ้าแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”  
ประเด็นยทุธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาด โดยใช้นวัตกรรม   

ยกระดับสินค้าเกษตร การแปรรูปอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ SME 4.0 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว   

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากลเพ่ือสร้างความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการทรัพยากรน้ า มลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมี 
คุณภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผักตบชวาโดยใช้นวัตกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม Logistic พัฒนา 
สภาพแวดล้อม ขยะมูลฝอย และการจัดการเมือง และชุมชนให้น่าอยู่   

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
วิสัยทัศน์ 
“อ่างทองเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย” 
พันธกิจ 
1) พัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
2) ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
3) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ต้าแหน่งยุทธศาสตร์จังหวัด 
๑)  เมืองน่าอยู่  
๒)  แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
๓)  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์รวม 
1)  คุณภาพชีวิตของประชาชน 
2)  แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน 
3)  รายได้ด้านการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ่างทอง 
วิสัยทัศน์ 
“ท้องถิ่นอ่างทองเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่สดใสแหล่งอาหารปลอดภัยภายใต้ 

การบริหารจัดการที่ดี” 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การปลูกจิตส านึกให้มีค่านิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มแรงงาน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มผู้ว่างงานให้เกิด 

อาชีพสามารถด ารงชีพได้ 
3. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ และเบี้ยความพิการให้คนพิการอย่างครอบคลุม 

และท่ัวถึงในทุกๆ ปี 
4. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ให้ได้รับอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน ครบทุกมื้ออย่างทั่วถึง 
5. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา และภาษาให้ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม และ 

มีประสิทธิภาพ 
6. ส่งเสริม สนับสนุน ปูองกัน รักษาโรค ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มี 

คุณภาพชีวิตที่ดี 
 7. ส่งเสริม สนับสนุน ปูองกัน บ าบัด รักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 8. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนรวมโดยตรงในกรณีฉุกเฉิน หรือจาก 

สาธารณภัยต่างๆ 
 9. ส่งเสริมสนับสนุน สงเคราะห์ครอบครัว ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ปุวย HIV  

และผู้ปุวยไข้หวัดนก 
 10. การปรับปรุงสุขาภิบาลชุมชน และสถานที ่

11. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการกีฬา และนันทนาการของจังหวัดในทุกระดับ 
 12. เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
 13. ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาตนเอง  

ครอบครัวและท้องถิ่น 
14. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทุกกลุ่มวัยให้มีศักยภาพ พร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา 

มีจิตส านึก มุ่งสู่สถาบันครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม ท านุบ ารุงศาสนสถาน และกิจกรรมทางศาสนา 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และศิลปวัฒนธรรม น าสู่การ 
ท่องเที่ยวและเผยแพร่สู่ประชาคมอาเซียน 

3.  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี สืบค้น ประวัติศาสตร์ 
4.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกท้องถิ่นมีข้อมูลประวัติศาสตร์ ข้อมูลของพ้ืนที่และ 

การวิจัยชุมชน 
 5.  ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่พิพิธภัณฑ์ต านานเมืองอ่างทอง 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 1.  พัฒนา และส่งเสริมอาชีพ ฝึกทักษะ และส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาด 
 2.  ส่งเสริม สนับสนุน สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน  OTOP SMEs  วิสาหกิจชุมชน ทั้งการ 

พัฒนารูปแบบ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ส่งเสริมปศุสัตว์ประมง และอาหาร 

ให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน 
4.  จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเรียนรู้การเกษตร 
5.  ส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดย่อม (SMEs) ขนาดกลางพร้อมจัดหา 

เงินลงทุน 
6.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิต 

อันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น 
 7.  ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ 

8.  ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพของผู้ยากจน 
9.  ส่งเสริมการลงทุน ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง  

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. การเตรียมความพร้อมผู้ผลิต/ผู้ประกอบการทุกภาคส่วน เพ่ือรองรับการเป็น 

สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี ๒๕๕๘ 
11. ส่งเสริมการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัยไปสู่การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. พัฒนาให้มีการจัดท าฐานข้อมูลเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ าให้เป็น 

ปัจจุบัน 
2.  ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลด้านผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน 
3.  ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม สะพาน ท่อระบายน้ า ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่

 4.  ขุดลอกคลอง พัฒนาแหล่งน้ า คลองระบายน้ าให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ 
5.  ก่อสร้างพนังกัน้น้ า ปูองกันตลิ่งพัง 
6.  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ปูองกันตลิ่งพัง 
7.  ส่งเสริม สนับสนุน โครงการแก้มลิง และการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 

เพ่ือปูองกันน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก 
8.  ส่งเสริม สนับสนุน ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการของท้องถิ่น  เช่น  ไฟฟูา 

ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 
 9.  ส่งเสริม สนับสนุน การบูรณาการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผังเมือง  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของเอกชน และชุมชน 

2.  การปลูกจิตส านึกให้เอกชน และชุมชน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
3.  เฝูาระวังทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยให้เอกชน และชุมชนมีส่วนรวม 
4.  ส่งเสริม และสนับสนุน ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
5.  ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชน 
6.  ศึกษา วิจัย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

/ส่งเสริม.............. 
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7.  ส่งเสริม และพัฒนาให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมเป็นไปตามผังเมือง 
การขุดดิน ถมดิน และการควบคุมอาคาร 

 8.  บูรณาการแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในเขตจังหวัด 

 9.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และบ าบัดน้ าเสีย อย่าง 
ยั่งยืน 

10. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเตาเผาขยะแบบครบวงจรในจังหวัด 
อ่างทอง 

11.  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานจากธรรมชาติ 
12.  ปลูกจิตส านึกให้ชุมชนรักษาความสมดุลของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
13.  ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมืองชุมชนให้ครบทั้งจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1. การบริหารในระบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือพัฒนาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
3.  ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมตาม 

หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดอ่างทอง และพัฒนาบุคลากรขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  พัฒนาสถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.  การส่งเสริมพัฒนางานวิจัยชุมชน และการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์กับการ 

พัฒนาท้องถิ่น 
7.  ส่งเสริม และควบคุมสุสาน และฌาปนสถานเพ่ือการบริหารจัดการที่ดี 
8.  ส่งเสริม สนับสนุน การประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่การปูองกัน และบรรเทา 

สาธารณภัย 
9.  การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ การบูรณาการร่วมกันในการท า  

กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน 
10.  การปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
11.  ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และการบริหารงานศูนย์รวม 

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ เพ่ือเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

12.  ปรับปรุงโครงสร้างเพ่ือรองรับงานการถ่ายโอนภารกิจจากทุกส่วนราชการ 
13.  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต 
14.  ส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
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ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล  และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 1.  ส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติด รวมพลังทุกภาคส่วนเป็น

พลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 
 2.  ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินการตามแนวทางนโยบายรัฐบาล จังหวัด และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ด าเนินการ หรือประสานงานทุกภาคส่วนราชการ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 

แนวนโยบายของรัฐบาล 

22..    ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลป่าโมกยุทธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลป่าโมก  

 2.1 วิสัยทัศน ์
“ เมืองป่าโมกน่าอยู่ ภูมิทัศน์สวยงามบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การเกษตรปลอดสารพิษ  

เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
เทศบาลต าบลปุาโมก  มี  ๕  ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

   ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพ  รายได้  และคุณค่าทางสังคม 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาการศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
   ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2.3 เป้าประสงค ์
1)  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้  
2)  เพ่ือส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน  
3)  เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4)  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบทอดขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น 
5)  เพื่อดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6)  เพ่ือพัฒนาเมืองน่าอยู่ บริหารจัดการโครงสร้างพืน้ฐานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
7)  เพ่ือมีระบบปูองกันน้ าท่วมที่มีประสิทธิภาพและคงทนถาวร 
8)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริการและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   

โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  9)  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเอกชนส่วนราชการ องค์กร 

ภาครัฐในการพัฒนาท้องถิ่น 

 2.4 ตัวชี้วัด 
  1)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  2)  ประชาชนทั้ง 10 ชุมชน ภายในเขตเทศบาลต าบลปุาโมกมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  3)  เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และมีแหล่งเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
 

/ขนบธรรมเนียม.......... 
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  4)  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ไว้มากข้ึน 
  5)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูท้ัง 10 ชุมชนภายในเขต
เทศบาลต าบลปุาโมก 
  6)  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการบริการประชาชนที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  7)  มีระบบปูองกันน้ าท่วมที่มีประสิทธิภาพและคงทนถาวรทั้ง 10 ชุมชน 
  8)  การปฏิบัติงาน  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  9)  ประชาชน ภาคเอกชน ส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ร่วมมือกันในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 

 2.5  ค่าเป้าหมาย 
1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจและสังคมที่ดีขึ้น 
2) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพด้านต่างๆ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
3) ระบบการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา และมีแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนภายในชุมชน 
4) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 
5) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6) ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ไดม้าตรฐาน ปลอดภัยครอบคลุมทั่วถึง 

 2.6  กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต อาชีพ รายได้และคุณค่าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนา        

   1)  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
   2)  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนให้สามารถแก้ไขปัญหาสังคม   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3)  จัดการสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส 
   4)  ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 

5)  ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
6)  ส่งเสริมให้มีการพัฒนากีฬาในโรงเรียนและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา 
   1)  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาและเด็กปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทั้งในระบบและนอกระบบอย่างท่ัวถึงตลอดจนการศึกษาตามอัธยาศัย 
   2)  ส่งเสริมให้ชุมชนและโรงเรียนมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม
จริยธรรมรวมถึงการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารในชุมชน 
   3)  ส่งเสริมให้ประชาชนเด็กเยาวชนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ทื่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 
เป็นระบบ 

แนวทางการพัฒนา 
1)  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2)  รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

/ยุทธศาสตร์............ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น         
  แนวทางการพัฒนา 
   1)  พัฒนาปรับปรุงบุคลากรระบบบริหารจัดการและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
   2)  สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมตามแนวทางการบริหาร
ตามระบอบประชาธิปไตย 

3)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการหารายได้ให้เพียงพอต่อการพัฒนาเทศบาล 
   4)  ปลูกฝังและส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนสร้างความตระหนัก
ในการให้บริการประชาชน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสาธารณสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
   1)  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน – ทางเท้าและท่อระบายน้ า 

2)  ปรับปรุงบ ารุงรักษาและขยายเขตประปาไฟฟูาสาธารณะ 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
2) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4) การก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลปุาโมก โดย
ก าหนดให้วิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ตาม
กฎหมายตามแนวทางการพัฒนาตนเองท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม และทรัพยากรธรรมชาติที่
มีอยู่ในท้องถิ่น เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลปุา
โมกได้อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด 

33..  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลปุาโมกได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT  

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
/จุดแข็ง........... 



28 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
- ประชาชนมีความพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
- เทศบาลต าบลปุาโมกมีความพร้อมทีจ่ะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ 

เดือดร้อนของประชาชน 
   - มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร ประชาชน ภาคเอกชนและ
ส่วนราชการ ในการด าเนินกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เป็นต้น 
   - ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน 
   - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผน
วิเคราะห์ เสนอแนะ เสนอสภาพปัญหาความต้องการ เพ่ือเป็นทิศทางในการก าหนดโครงการฯ   

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
    - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบัที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
    - ในบางครั้งมีความจ ากัดในด้านงบประมาณ ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตาม
แผนพัฒนาที่วางไว้ 
    - พ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลต าบลปุาโมกเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา
ท าให้ประชาชนประสบอุทกภัยในช่วงฤดูน้ าหลากเกือบทุกปี 

โอกาส  (O : Opportunity)   
    - เทศบาลต าบลปุาโมกมีพ้ืนที่เส้นทางการคมนาคมที่เ อ้ือต่อการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งเส้นทางบกที่อยู่เชื่อมต่อกับถนนทางหลวงสายต่างๆ และเส้นทางน้ าก็ยังเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกท่ีผู้ประกอบการใช้ขนถ่ายสินค้าโดยเรือบรรทุกขนาด 500 ตัน ในล าแม่น้ าเจ้าพระยาถึงปากอ่าวไทยได้ 

- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น   
โดยการสร้างดุลยภาพระหว่างการก ากับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณ
และบุคลากรของท้องถิ่น 

อุปสรรค  (T : Threat)   
    - ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้อง 
กับภารกิจห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
    - การด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ความ
รับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้นประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้
ครบถ้วน เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณที่มีจ ากัด 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต 

1. โครงสร้างพื้นฐาน 1) ไฟฟูาสาธารณะยังไม ่ - ไฟฟูาสาธารณะ - พื้นที่ภายในชุมชน - มีไฟฟูาสาธารณะ 
 สามารถด าเนินการได ้ ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี และทางสาธารณะ ส่องสว่างครอบคลุม 
 ครอบคลมุทั่วถึงทุกพื้นที่  ภายในเขต ทต.ปุาโมก ทุกพื้นที่ 
    - ประชาชนได้รับ 
    ความสะดวกและ 
    ความปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพยส์ิน 
 2) ท่อระบายน้ า ทางระบาย - ราง/ท่อระบายน้ าทีม่ ี - พื้นที่ภายในเขต - มีราง/ท่อระบายน้ า 
 น้ า ระบายน้ าไม่ทันในช่วง ประสิทธิภาพ ทต.ปุาโมก ที่สามารถระบายน้ าได ้
 ฤดูฝนและฤดูน้ าหลากท าให ้   สะดวก  รวดเร็ว   
 เกิดน้ าท่วมขัง   น้ าไม่ท่วมขังเน่าเหม็น 
 3) ถนนภายในชุมชน - ก่อสร้าง ปรับปรุง  - พื้นที่ภายในเขต - มีถนนท่ีได้มาตรฐาน 
 บางแห่งช ารุดเสยีหาย  ไม่ได ้ ซ่อมแซมถนนให้ได ้ ทต.ปุาโมก มีสภาพพร้อมใช้งาน 
 มาตรฐาน มาตรฐานมีสภาพพร้อม   
  ใช้งาน   
2. ด้านเศรษฐกิจ 1) ราคาผลผลติตกต่ า - การพาณิชยกรรม เกษตรกรภายใน ผลผลติมีราคาสูงขึ้น 
   ชุมชน  ทต.ปุาโมก  
 2) ในเขต ทต.ปุาโมก  - แหล่งท่องเที่ยว - พื้นที่ภายในเขต - มีแหล่งท่องเที่ยว 
 มีแหล่งท่องเที่ยวและ  ทต.ปุาโมก และกิจกรรมการ 
 กิจกรรมการท่องเที่ยวน้อย   ท่องเที่ยวท่ีส าคัญ 
 และยังไม่มีจดุเด่น   มีเอกลักษณ์  เพิ่มขึ้น 
3. ด้านสังคม 1) ปัญหาความยากจน - มีอาชีพ ประชาชนภายในเขต - ประชาชนมีอาชีพ 
  - มีรายได้เพิ่มขึ้น ทต.ปุาโมก กลุ่มอาชีพ สามารถ 
    สร้างรายได้ดูแล 
    ตนเองและครอบครัว 
    ได ้
4. ด้านการจัดการ 1) ทรัพยากรธรรมชาติและ - มีสภาพแวดล้อมท่ี - พื้นที่ภายในเขต - มีระบบปูองกัน 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดล้อมถูกท าลายจาก สวยงาม ทต.ปุาโมก อุทกภัยที่มั่นคงถาวร 
และสิ่งแวดล้อม ภัยทางธรรมชาติคืออุทกภัย   - ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 เนื่องจากพ้ืนท่ีในเขต    และสิ่งแวดล้อมไดร้ับ 
 ทต.ปุาโมกตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ า   การฟื้นฟู 
 เจ้าพระยา    
5. ด้านการจัดระเบยีบ 1) อุบัติเหตุ อาชญากรรม - กล้องวงจรปิด - พื้นที่ภายในเขต - มีกล้องวงจรปิด 
ชุมชนและด้านความ เหตุทะเลาะวิวาทภายใน  ทต.ปุาโมก ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 
สงบเรียบร้อย ชุมชน     
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