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 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  หน้า 22 
   
 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง  ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน  และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อ
ได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อย
ละ ๖ .๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ  ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาด
การน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและ
สมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีท าให้ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์
ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาด
ความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อม
โทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบัน
หลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความ
มั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
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๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและ
การเปิดเสรีในภูมิภาคท่ีน าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่า
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็ง
ขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของ
สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔
จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรใน
ประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  
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ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศ
ไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะ
อาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความ
รุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบท
สังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรง
มากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคง
ด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ ดังกล่าวที่
แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้น
และเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วน
ของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และ
โรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  อาจน าไปสู่ปัญหา
ความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้  หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับ
ผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  โครงสร้าง
พ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป 
มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบาง
อาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความ
มั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
กระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการ 
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เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้อง
มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถ
รู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียน
การสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ 
โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทย
แลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรและภาคบริการ 
กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกภาคส่วน 

   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการ
แข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศมากข้ึน รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลัง
ทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐาน
และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการ
ปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี  และลดความขัดแย้ง
ภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะ
พฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
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   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อน
การพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้ง
แนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐ
เพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความ
เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ 
ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
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ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้ งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญใน
เวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดส าคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลัง
ในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและ
การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล  มี
เสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  

๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง 
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๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึก

มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 
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  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น 
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  มีทั้ งหมด  ๑๐  ยุทธศาสตร์ โดยมี  ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง

คั่ง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
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๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

  1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 
53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

1.3.1.1 แนวคิดและหลักการ 
 (1) ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ     
มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด   
“การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคม
สมานฉันท์     และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

 (2) หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ 
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

-ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาครวมถึงชุมชน 
-ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

1.3.1.2 ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล  ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการผลิตหลักให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน      
โดยพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป  พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตสินค้าอาหาร  
พัฒนาการท่องเที่ยว 
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  (2) ขยายฐานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่                
ภาคโดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านภายใต้กรอบโครงการ JDS และกรอบโครงการ IMT-GT  
พัฒนา    รองรับการขยายการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของประเทศ  และพัฒนาการคมนาคมขนส่งทาง
ทะเล 
  (3) พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันที่ดีเพ่ือเสริมสมรรถนะการพัฒนา โดยการ
พัฒนาความรู้ คุณธรรม และสุขภาวะ  การสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของคนจน คนด้อยโอกาสให้สามารถ          
พ่ึงตนเองได้  การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและเพ่ิมโอกาสด้านอาชีพและรายได้ และการ
อ านวยความเป็นธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยงเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่การพ่ึงตนเอง  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการเพ่ิมโอกาสการมีรายได้จาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น  และส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือสร้างสันติสุขโดยเฉพาะกา รใช้      
กระบวนการชุมชนเข้มแข็งแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  (5) ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาสมดุลเชิงนิเวศน์      
อย่างยั่งยืน  โดยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาความสมดุลเชิงนิเวศน์  สร้างความอุดมสมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานการผลิตอย่างยั่งยืน  และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบด้าน
คุณภาพชีวิต 

1.3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  (๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ประกอบด้วยชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช และ
พัทลุง  เน้นการพัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ ามันปาล์ม  พัฒนาการปลูกข้าวและการเลี้ยงปศุ
สัตว์  พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณชายฝั่ง
ทะเล    และการเตรียมความพร้อมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ  
  (๒) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ระนอง พังงา  ภูเก็ต  กระบี่ และตรัง  เน้น
การรักษาความมีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล  เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและบนบก  และพัฒนาบุคลากรรองรับการ
ท่องเที่ยว 
  (๓) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเลน ประกอบด้วย สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา และนราธิวาส  
เน้นการคุ้มครองความปลอดภัย  การอ านวยความเป็นธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอ านาจรัฐ และสร้าง
ภูมิคุ้มกัน    แก่คนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  การเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
อาชีพและรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย  การพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานท าและยกระดับคุณภาพชีวิต  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ  และการบริหารจัดการเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตรัง 
       1. วิสัยทัศน์จังหวัดตรัง 

“เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน” 
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       2. เป้าประสงค์รวม 
1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษา

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการ 

แบบบูรณาการ 
       3. พันธกิจของจังหวัดตรัง 
           1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความม่ังคั่งและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ 

3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีบนความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน    
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ   
        

4. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด (ตามล าดับความส าคัญ) 
1.สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่มั่นคงและยั่งยืน 

2.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

3.เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

4.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 

  1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 

“ เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน    
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ 

  สืบสานภูมิปัญญา 
สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความสุขสู่ประชาชนอย่างย่ังยืน  ” 

 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตรัง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสู่ระดับฐานราก 
4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขของท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
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๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับการ 
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์  กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ 
มีดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  
(New Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู่ ๒ ด้าน 
คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดย
การเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาท ิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)  
อาท ิเทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓.  กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 
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๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ 

เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาท ิ
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยกีารศึกษา (Edtech) อี-
มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture &  
High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
1.6  แผนพัฒนาอ าเภอวังวิเศษ 
 นโยบายการพัฒนาอ าเภอ 
 วิสัยทัศน์  
  “  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีการพัฒนา  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม” 
   เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม  เกษตรกรรมยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
 1)  พัฒนาคนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและจิตส านึกการมีส่วนร่วมการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
 2)  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่ 
 3)  พัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน 
 4)  พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทุกหน่วยงาน  และทุกภาคส่วน 
 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
2.1  วิสัยทัศน์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (vision)  เพ่ือแสดง

สถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถ
สะท้องถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้  

 

“การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี  มีความรู้ทันสมัย สุขใจต าบลน่าอยู่” 
 2.2  ยุทธศาสตร์ 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  6  ด้าน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือการกินดีอยู่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหาร
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2.3 เป้าประสงค์ 
  1.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว มีแหล่งน้ าเพียงพอในการ 
อุปโภค บริโภคและการเกษตร มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้าสาธารณะทั่วถึง 
  2.  เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพ่ิมข้ึน สามารถพัฒนาผลิตผลสินค้าด้านการเกษตรได้ 
อย่างมีคุณภาพพร้อมต่อการส่งออกสู่ตลาดทุกระดับประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง 
ตนเองและครอบครัวได้ การว่างงานในต าบลลดลง 

 3.  ประชาชนให้ความส าคัญกับศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
  4.  ประชาชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน  อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่ง 
น้ า ประชาชนให้ความส าคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม 
  5.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ชุมชนเข้มแข็ง ภายในต าบลมีความสงบเรียบร้อย  
สาธารณูปโภคครอบคลุมทั่วทั้งต าบล มีรายได้มีอาชีพ 
  6.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัด
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือมีการจัดสรรทรัพยากรท าให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น 

2.4 ตัวชี้วัด 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  1. จ านวนถนนถนนภายในต าบลที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
2. จ านวนแหล่งน้ าเพียงพอในการอุปโภค บริโภค 
3. จ านวนการขยายเขตไฟฟ้าที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

         ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
1. จ านวนประชาชนมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
2.จ านวนประชาชนได้รับความรู้เพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ 
3. จ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรทั้งด้านพืชและ 

สัตว์ 
4. จ านวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. ประชาชนในต าบลเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีเพ่ิมข้ึน 
2. จ านวนกิจกรรมที่จัดการศึกษาเพ่ิมเติมให้กับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 
3. ร้อยละของประชาชนในต าบลเข้าร่วมกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีเพ่ิมขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
1. จ านวนกิจกรรมส่งเสริมการบ าบัดและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
2. จ านวนประชาชนให้ความส าคัญเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
3. จ านวนการพัฒนาและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในต าบล 
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 ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือการอยู่ดีมีสุข 

1. จ านวนของประชาชนที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
3. จ านวนประชาชนได้รับเบี้ยชีพผู้ป่วยเอดส์ 
4. จ านวนผู้พิการผู้ป่วยยากไร้มีก าลังใจที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม 
5. จ านวนครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในครอบครัว 
6. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  

 ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น   
2. จ านวนประชาชนและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
3. จ านวนการจัดอบรม การส่งบุคลากรเข้าอบรม และศึกษาดูงาน  
4. จ านวนการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. จ านวนประชาชนที่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
6. จ านวนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1.  ร้อยละ 1 
  2.  ร้อยละ 1 
  3.  ร้อยละ 5 

4.  ร้อยละ 1  
5.  ร้อยละ 5 
6.  ร้อยละ 5 

2.6 กลยุทธ์ 
  1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าและไฟฟ้า 

2.  พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
  3.  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

4.  ให้ความรู้ประชาชนในการประกอบอาชีพ 
5.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ 
6.  ส่งเสริมการลดรายจ่าย 
7.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
8.  สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
9.  ส่งเสริมการด าเนินงานด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
10. บ าบัดและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในต าบล 
11.  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
12.  จัดสวัสดิการและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ประชาชน  
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13.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
14.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น 
15.  ปลูกฝังการด าเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย 
16.  ด าเนินการเพิ่มศักยภาพและจัดการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลรวมถึงการบูรณา 

การพัฒนาร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
17.  ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์   
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของต าบลวังมะปรางเหนือ เป็นที่ราบลุ่มและเนินเขาโดยทางตอน

เหนือเป็นภูเขาสูงมีแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าคลองชีและป่าทอนแจ้) มีลักษณะเป็นลูกคลื่นเกือบทั้งต าบล มี
ทรัพยากรแหล่งน้ าที่ส าคัญหลายสาย เช่น  คลองชี ห้วยไม้แห้ง ห้วยทอนแจ้ ห้วยยิงช้าง ห้วยโต๊ะสี  ซึ่งเหมาะสม
กับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชากรต าบลวังมะปรางเหนือ   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย   และรับจ้างกรีดยาง  โดยมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เกือบทั้งต าบลเป็นพื้นที่เกษตรกรรม  จะปลูกไม้ผล 
ไม้ยืนต้น คือ ยางพารา  ปาล์ม  ทุเรียน และเงาะ  และมีพ้ืนที่เพียงส่วนน้อยที่เป็นพ้ืนที่นา  พ้ืนที่ไร่และพ้ืนที่
พืชผัก ต าบลวังมะปรางเหนือมีเส้นทางการคมนาคมสายหลักผ่านชุมชน  ได้แก่ ถนนเพชรเกษม 4 ถนนโยธาธิ
การสายคลองชี - อ่าวตง และถนนสายโยธาธิการสายคลองชี – เขาวิเศษ การติดต่อกับต าบลข้างเคียงค่อนข้าง
สะดวก ส่วนการเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) ของต าบลวังมะปรางเหนือ คือ  

เพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตรกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

ยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อน าสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ
วิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภมูิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้ าใน
สังคม 

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ประมง และปศสุัตว์ ที่มีศักยภาพในพ้ืนท่ีเพื่อให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยนื 

พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลที่มคีุณภาพระดับ
โลก อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การสร้างฐานเศรษฐกิจของ
จังหวัด (ด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว) 
ที่มั่งคั่งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การเสริมสร้างความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 

ยุทธศาสตร์ที ่3   การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่าง
เหมาะสม กับชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืนใน
อนาคต 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาการบรหิารจดัการภาครัฐ
แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่1การสร้าง
ฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
การท่องเที่ยว) ท่ีมั่งคั่งและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การเสริมสร้างความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การศึกษาเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาการบรหิารจดัการ
ภาครัฐแบบบรูณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสม กับ
ชุมชน/พื้นที่และมีความยั่งยืนใน
อนาคต 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษา
เรียนรู้แบบองค์
รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาด้าน
การอยู่ดีมีสุขของ
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การพัฒนาด้าน
อนุรักษ์พลังงาน และ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง

พ้ืนฐานควบคู่
การท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ 

 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมการศึกษา

เรียนรู้แบบองค์รวม 

 

การพัฒนา
และส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมของ

ประชาชน 

 

การพัฒนาด้านอนุรักษ์
พลังงาน และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 

การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณี วัฒนธรรม 

และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
การพัฒนาด้านการ

อยู่ดีมีสุขของ
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต. 

วังมะปรางเหนือ 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ

ท่องเที่ยว 
 

 

การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
 

 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคมเพื่อการ

อยู่ดีมีสุข 
 

 
การพัฒนาด้าน

การเมืองการบริหาร 
 

เป้าประสงค ์
- การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว  
-มีแหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตรเพียงพอ
ตลอดป ี
-ประ ชาชน มีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือนและมี
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ทั่วถึง 

 เป้าประสงค ์
-พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 
 

 เป้าประสงค ์
-เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประ 
ชาชน 
-การยึดหลักศาสนา 
อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 เป้าประสงค์  
-การมีทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและ
ยั่งยืน 
 

 เป้าประสงค ์
-ประชาชนมีอาชีพ
และมรีายได ้
-ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
-มีการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยที่ด ี
 

 เป้าประสงค ์
การมีทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและ
ยั่งยืน 
-ประชาชนได้รบับริการอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิ ภาพ 
-ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม
ในการพัฒนาต าบลทุก ๆ 
ด้าน 
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กลยุทธ ์
1.ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ถนน 
สะพาน ทางเท้า ท่อ
ระบายน้ าและไฟฟา้ 
2.พัฒนาและจัดหา
แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภค 
 

 กลยุทธ์ 
1.ส่งเสรมิอาชีพให้แก่
ประชาชน 
2.ให้ความรู้ประชาชนใน
การประกอบอาชีพ 
3.ส่งเสรมิสนับสนุนด้าน
การเกษตรทั้งพืชและสัตว ์
4.ส่งเสรมิการลดรายจ่าย 
 

 กลยุทธ์ 
1.ส่งเสรมิสนับสนุนการจดั
การศึกษา 
2.สนับสนุนทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
3.ส่งเสรมิการด าเนินงาน
ด้านศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณ ี
 

 กลยุทธ์ 
1.บ าบัดและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในต าบล 
2.สร้างจิตส านึกและตระหนักในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 กลยุทธ์ 
1.จัดสวัสดิการและสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่ประชาชน 
 
2.ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 

 กลยุทธ ์
1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครอง
ท้องถิ่น 
2.ปลูกฝังการด าเนินชีวิตตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
3.ด าเนินการเพิ่มศักยภาพและ
จัดการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรวมถึงการบูรณาการ
พัฒนาร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน 
4.ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

แผนงาน
บริหาร 
งานท่ัวไป 

 แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 แผนงาน
การศึกษา 

 แผนงาน
สังคม
สงเคราะห ์

 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง
ของชุมชน 

 แผนงานการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 แผนงาน
การเกษตร 

 แผนงานการ
พาณิชย ์

 แผนงาน
งบกลาง 

ผลผลติ/โครงการ 
 

 1.โครงการก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้าง 
2.กิจกรรมซ่อมแซม
สาธารณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้างตาม
อ านาจที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบกฎหมาย 

 1.โครงการ/กจิกรรม
ส่งเสริม ให้ความรู้ด้าน
อาชีพ 
2.โครงการ/กจิกรรม
ส่งเสริมเกษตรกร 
3.โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 1.โครงการ/กจิกรรม
จัดการศึกษา  
2.การสนับสนุน
ทรัพยากรด้าน
การศึกษา 
3.โครงการส่งเสรมิ
ด้านศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณ ี
 

 1.โครงการพัฒนาแหล่งน้ า 
2.โครงการซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา แหล่งน้ า 
3.โครงการ/กจิกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.โครงการ/กจิกรรมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 1.สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
แก่ผู้ชรา ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ สร้างขวัญก าลังใจ
แก่ประชาชนฯลฯ  
2.โครงการสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน และ
โครงการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 1.โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
สาธารณสุข 
2.โครงการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข 
3.โครงการส่งเสรมิ
สุขภาพประชาชน 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT 

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอก
ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่น       ในปัจจุบัน  
โดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนด  การด าเนินงาน
ในอนาคตต่อไป  ทั้ งนี้ โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่   จุดแข็ง 
(Strength-S) จุดอ่อน  (Weak-W)  และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส  (Opportunity-O)  และอุปสรรค  
(Threat-T)  เป็นเครื่องมือ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา   ใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis   ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ระบบการบริหาร 
-  มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสม สอดคล้อง   
   กับภารกิจ 
-  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน 
-  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
-  มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

1. ระบบการบริหาร 
-  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไข 
   ตลอดเวลา ท าให้ศึกษาไม่ทัน ขาดความชัดเจน 
   ในการด าเนินงาน 
-  พ้ืนที่รับผิดชอบมาก ไม่สามารถบริการ การพัฒนา     
   ได้ทั่วถึง 
-  ปริมาณงานมีมาก บุคลากรมีน้อย มีผลท าให้ 
   ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   เท่าท่ีควร 
-  ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
 

2. ระบบข้อมูล 
-  มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 

2. ระบบข้อมูล 
-  ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 
 

3. อัตราก าลัง  (พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง) 
-  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
-  ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
-  มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง 
 
 

3. อัตราก าลัง (พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง) 
-  บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 
-  ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
   เฉพาะด้านมาปฏิบัติงานในหน่วยงานและ   
   เทคโนโลยีบางอย่างไม่เพียงพอท าให้มี   
   ประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานน้อยลง 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

4. การเงิน/งบประมาณ 
-  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี 
   ประสิทธิภาพ 
 

4. การเงิน/งบประมาณ 
-  งบประมาณมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
   และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

5. ศักยภาพของชุมชน 
-  มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรัพย์  
กลุ่มอาชีพ ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้านฯลฯ 

5. ศักยภาพของชุมชน 
- กลุ่มต่างๆในหมู่บ้านบางกลุ่มไม่มีความเข้มแข็งดีพอ 
 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ 
   ในการเกษตร 
-  มีสถานที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  
-  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริม 
   ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว สอดคล้องกับ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต าบล 

-  การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจ     
พอเพียง 
-  การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด 
   ตามนโยบายของรัฐบาล 

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกันในการ            
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ไม่มีงบประมาณในการพัฒนาให้เป็นแหล่ง 
  ท่องเที่ยวธรรมชาติ 
-  มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลกับเทศบาล 
-  ห้วงระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณ 
   อุดหนุนจากรัฐบาลมีความล่าช้า 
-  ภาระหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น ตามภารกิจที่ได้รับ 
   การถ่ายโอน 

 
โอกาส  (Opportunities-O) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องรัฐต้อง
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง   โดยค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ย่อมมี
ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย  
การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ   

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ .ศ . 2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะ             
เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจ 6  ด้าน  ท าให้ อบต. มีโอกาสได้รับการ
จัดสรรทั้งงบประมาณ  การฝึกอบรมความรู้  ศักยภาพของเจ้าหน้าที่  และมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม  ดูแล  
ป้องกันและแก้ไขเพ่ิมมากขึ้น  ท าให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและ  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนกระตุ้นให้
ชุมชนพ่ึงตนเอง 
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4. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิป ไตย       
แก่ประชาชน  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากข้ึน 

5. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เน้นประสิทธิภาพ  ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส    
เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 

6. จังหวัดตรังด าเนินการ  การท่องเที่ยวตรัง  ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จัก
และเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 

7. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา  
ปลูกฝังค่านิยม  อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน 

8. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพ              
มีหลายช่องทาง  ได้แก่ อบจ.  จังหวัด  กรมท่ีสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats-T) 
1. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การรับค่านิยมตะวันตกท าให้เกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น  เกิดหนี้สิน  ประชาชนมีรายจ่าย

มากกว่ารายได้ และการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างรวดเร็วส่งผลให้
ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณสุขสูงขึ้นท าให้ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

3. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในท้องถิ่น  ท าให้การจ้างงานคนไทยโดยคนไทยน้อยลง 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
  

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปาส าหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและ
ยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปาใน
การอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตต าบลวัง
มะปรางเหนือ 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 
 
 

 ๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถด าเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
ต าบลวังมะปราง
เหนือ 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 3) ประชาชนต้องการเส้นทางใน
การสญัจรไปมาเพิ่มมากข้ึนและ 
อบต.ไมส่ามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนท่ียังไม่เป็นที่สาธารณะ 
จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

2. ด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

1) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการท า
กิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

 2) ประชาชนขาดสถานท่ีจ าหน่าย
สินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

 3) ผลผลติทางการเกษตรราคา
ตกต่ าระยะทางในการขนส่งผลผลติ
ไกลจากแหล่งรับซื้อ  

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคา
สูงขึ้น 

 4) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูงขาด
แคลนการจา้งงาน 

 - ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

3. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

๑) การศึกษาสื่อการเรียนการสอน
ยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รบั
การศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  
เด็กนักเรยีนได้รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

 ๒) เด็กและผูสู้งอายุบางครอบครัว 
ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง 

 - ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต. 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี
 

4. ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
และจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
 

1) ในเขต อบต. ไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเที่ยว
ในเขต อบต. และ
ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 

5. ด้านคณุภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อการอยู่ดีมสีุข 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
โรคระบาด โรคตดิต่อ 
 
 
 
 
 
 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคตดิต่อ 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วยเป็นโรค
เรื้อรังแนวโน้มที่เพิม่ขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

 - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ าเสียเพิ่มมาก
ขึ้น 

 - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและ
น้ าเสียถูกก าจดัให้
หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 
 

 ๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

 ๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางรายมีที่อยู่
อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่อย
เหลือซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  

 6) ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-
บริโภคน้ าที่ยังไมส่ะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน้ าฝน น้ าท่ี
ไม่ได้คณุภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภค
น้ าท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 7) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ สิ่ง
ลามก  บุหรี่ เหล้า สาเสพติด และ
ท้องก่อนวัยอันสมควร     

 - เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตที่ด ี

 8) ประชากรทีสู่บบุหรี่  และดืม่
สุรา 

 - ประชาชนที่สูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

6.  ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่มมากข้ึน
อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสญัญาณไฟ
กระพริบเพื่อเตือน
ให้ระมัดระวัง 

 ๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันใน
ชุมชน  

- การรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาะวิวาท 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนา 

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT 

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอก
ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่น       ในปัจจุบัน  
โดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนด  การด าเนินงาน
ในอนาคตต่อไป  ทั้ งนี้ โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่   จุดแข็ง 
(Strength-S) จุดอ่อน  (Weak-W)  และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส  (Opportunity-O)  และอุปสรรค  
(Threat-T)  เป็นเครื่องมือ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา   ใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis   ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ระบบการบริหาร 
-  มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสม สอดคล้อง   
   กับภารกิจ 
-  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน 
-  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
-  มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

1. ระบบการบริหาร 
-  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไข 
   ตลอดเวลา ท าให้ศึกษาไม่ทัน ขาดความชัดเจน 
   ในการด าเนินงาน 
-  พ้ืนที่รับผิดชอบมาก ไม่สามารถบริการ การพัฒนา     
   ได้ทั่วถึง 
-  ปริมาณงานมีมาก บุคลากรมีน้อย มีผลท าให้ 
   ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   เท่าท่ีควร 
-  ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
 

2. ระบบข้อมูล 
-  มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 

2. ระบบข้อมูล 
-  ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 
 

3. อัตราก าลัง  (พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง) 
-  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
-  ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
-  มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง 
 
 

3. อัตราก าลัง (พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง) 
-  บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 
-  ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
   เฉพาะด้านมาปฏิบัติงานในหน่วยงานและ   
   เทคโนโลยีบางอย่างไม่เพียงพอท าให้มี   
   ประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานน้อยลง 

4. การเงิน/งบประมาณ 
-  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี 
   ประสิทธิภาพ 

4. การเงิน/งบประมาณ 
-  งบประมาณมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
   และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

 

5. ศักยภาพของชุมชน 
-  มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรัพย์  
กลุ่มอาชีพ ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้านฯลฯ 

5. ศักยภาพของชุมชน 
- กลุ่มต่างๆในหมู่บ้านบางกลุ่มไม่มีความเข้มแข็งดีพอ 
 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ 
   ในการเกษตร 
-  มีสถานที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  
-  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริม 
   ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว สอดคล้องกับ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต าบล 

-  การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจ     
พอเพียง 
-  การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด 
   ตามนโยบายของรัฐบาล 

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกันในการ            
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ไม่มีงบประมาณในการพัฒนาให้เป็นแหล่ง 
  ท่องเที่ยวธรรมชาติ 
-  มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลกับเทศบาล 
-  ห้วงระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณ 
   อุดหนุนจากรัฐบาลมีความล่าช้า 
-  ภาระหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น ตามภารกิจที่ได้รับ 
   การถ่ายโอน 

โอกาส  (Opportunities-O) 
9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องรัฐต้อง

กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง   โดยค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ย่อมมี
ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย  
การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ   

10. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ             
เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจ 6  ด้าน  ท าให้ อบต. มีโอกาสได้รับการ
จัดสรรทั้งงบประมาณ  การฝึกอบรมความรู้  ศักยภาพของเจ้าหน้าที่  และมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม  ดูแล  
ป้องกันและแก้ไขเพ่ิมมากขึ้น  ท าให้สามารถด าเนินการแก้ ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและ  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

11. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน
กระตุ้นให้ชุมชนพ่ึงตนเอง 
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12. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย       
แก่ประชาชน  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากข้ึน 

13. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เน้นประสิทธิภาพ  ประหยัด เป็นธรรม 
โปร่งใส    เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 

14. จังหวัดตรังด าเนินการ  การท่องเที่ยวตรัง  ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็น
ที่รู้จักและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 

15. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนา  ปลูกฝังค่านิยม  อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน 

16. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพ              
มีหลายช่องทาง  ได้แก่ อบจ.  จังหวัด  กรมท่ีสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats-T) 
4. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
5. การรับค่านิยมตะวันตกท าให้เกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น  เกิดหนี้สิน  ประชาชนมีรายจ่าย

มากกว่ารายได้ และการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างรวดเร็วส่งผลให้
ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณสุขสูงขึ้นท าให้ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

6. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในท้องถิ่น  ท าให้การจ้างงานคนไทยโดยคนไทยน้อยลง 
1.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปาส าหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและ
ยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปาใน
การอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตต าบลวัง
มะปรางเหนือ 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

 ๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถด าเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
ต าบลวังมะปราง
เหนือ 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

 3) ประชาชนต้องการเส้นทางใน
การสญัจรไปมาเพิ่มมากข้ึนและ 
อบต.ไมส่ามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนท่ียังไม่เป็นที่สาธารณะ 
จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

สาธารณะ    
2. ด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

1) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการท า
กิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

 2) ประชาชนขาดสถานท่ีจ าหน่าย
สินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

 3) ผลผลติทางการเกษตรราคา
ตกต่ าระยะทางในการขนส่งผลผลติ
ไกลจากแหล่งรับซื้อ  

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคา
สูงขึ้น 

 4) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูงขาด
แคลนการจา้งงาน 

 - ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

3. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

๑) การศึกษาสื่อการเรียนการสอน
ยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รบั
การศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  
เด็กนักเรยีนได้รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

 ๒) เด็กและผูสู้งอายุบางครอบครัว 
ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง 

 - ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต. 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี
 

4. ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
และจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
 

1) ในเขต อบต. ไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเที่ยว
ในเขต อบต. และ
ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 

5. ด้านคณุภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อการอยู่ดีมสีุข 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคตดิต่อ 
 
 

 ๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วยเป็นโรค
เรื้อรังแนวโน้มที่เพิม่ขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

 - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ าเสียเพิ่มมาก
ขึ้น 

 - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและ
น้ าเสียถูกก าจดัให้
หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

 ๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางรายมีที่อยู่
อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่อย
เหลือซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  

 6) ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-
บริโภคน้ าที่ยังไมส่ะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน้ าฝน น้ าท่ี
ไม่ได้คณุภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภค
น้ าท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 7) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ สิ่ง
ลามก  บุหรี่ เหล้า สาเสพติด และ
ท้องก่อนวัยอันสมควร     

 - เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตที่ด ี

 8) ประชากรทีสู่บบุหรี่  และดืม่
สุรา 

 - ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

6.  ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่มมากข้ึน
อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสญัญาณไฟ
กระพริบเพื่อเตือน
ให้ระมัดระวัง 

 ๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันใน
ชุมชน  

- การรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาะวิวาท 
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3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT 

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอก
ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่น       ในปัจจุบัน  
โดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนด  การด าเนินงาน
ในอนาคตต่อไป  ทั้ งนี้ โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่   จุดแข็ง 
(Strength-S) จุดอ่อน  (Weak-W)  และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส  (Opportunity-O)  และอุปสรรค  
(Threat-T)  เป็นเครื่องมือ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ  ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา   ใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis   ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ระบบการบริหาร 
-  มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสม สอดคล้อง   
   กับภารกิจ 
-  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน 
-  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
-  มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 

1. ระบบการบริหาร 
-  กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไข 
   ตลอดเวลา ท าให้ศึกษาไม่ทัน ขาดความชัดเจน 
   ในการด าเนินงาน 
-  พ้ืนที่รับผิดชอบมาก ไม่สามารถบริการ การพัฒนา     
   ได้ทั่วถึง 
-  ปริมาณงานมีมาก บุคลากรมีน้อย มีผลท าให้ 
   ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   เท่าท่ีควร 
-  ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
 

2. ระบบข้อมูล 
-  มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินการ 

2. ระบบข้อมูล 
-  ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 
 

3. อัตราก าลัง  (พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง) 
-  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
-  ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
-  มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง 
 
 

3. อัตราก าลัง (พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง) 
-  บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 
-  ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ  
   เฉพาะด้านมาปฏิบัติงานในหน่วยงานและ   
   เทคโนโลยีบางอย่างไม่เพียงพอท าให้มี   
   ประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานน้อยลง 

4. การเงิน/งบประมาณ 
-  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี 
   ประสิทธิภาพ 
 

4. การเงิน/งบประมาณ 
-  งบประมาณมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
   และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

5. ศักยภาพของชุมชน 
-  มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรัพย์  
กลุ่มอาชีพ ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้านฯลฯ 

5. ศักยภาพของชุมชน 
- กลุ่มต่างๆในหมู่บ้านบางกลุ่มไม่มีความเข้มแข็งดีพอ 
 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ 
   ในการเกษตร 
-  มีสถานที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  
-  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริม 
   ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว สอดคล้องกับ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต าบล 

-  การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจ     
พอเพียง 
-  การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด 
   ตามนโยบายของรัฐบาล 

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกันในการ            
  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ไม่มีงบประมาณในการพัฒนาให้เป็นแหล่ง 
  ท่องเที่ยวธรรมชาติ 
-  มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลกับเทศบาล 
-  ห้วงระยะเวลาในการจัดสรรงบประมาณ 
   อุดหนุนจากรัฐบาลมีความล่าช้า 
-  ภาระหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น ตามภารกิจที่ได้รับ 
   การถ่ายโอน 

โอกาส  (Opportunities-O) 
17. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องรัฐ

ต้องกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง   โดย
ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะที่มีความ
หลากหลาย  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ   

18. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ             
เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจ 6  ด้าน  ท าให้ อบต. มีโอกาสได้รับการ
จัดสรรทั้งงบประมาณ  การฝึกอบรมความรู้  ศักยภาพของเจ้าหน้าที่  และมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม  ดูแล  
ป้องกันและแก้ไขเพ่ิมมากขึ้น  ท าให้สามารถด าเนินการแก้ ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและ  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน
กระตุ้นให้ชุมชนพ่ึงตนเอง 

20. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย       
แก่ประชาชน  เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากข้ึน 

21. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เน้นประสิทธิภาพ  ประหยัด เป็นธรรม 
โปร่งใส    เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 
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22. จังหวัดตรังด าเนินการ  การท่องเที่ยวตรัง  ส่งผลต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็น
ที่รู้จักและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 

23. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนา  ปลูกฝังค่านิยม  อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน 

24. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพ              
มีหลายช่องทาง  ได้แก่ อบจ.  จังหวัด  กรมท่ีสังกัดและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats-T) 
7. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
8. การรับค่านิยมตะวันตกท าให้เกิดการบริโภคนิยมมากขึ้น  เกิดหนี้สิน  ประชาชนมีรายจ่าย

มากกว่ารายได้ และการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างรวดเร็วส่งผลให้
ประชาชนมีระดับความต้องการในการบริการสาธารณสุขสูงขึ้นท าให้ไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 

9. แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในท้องถิ่น  ท าให้การจ้างงานคนไทยโดยคนไทยน้อยลง 
1.3 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปาส าหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม่พอเพียงและ
ยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปาใน
การอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตต าบลวัง
มะปรางเหนือ 

- ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

 ๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถด าเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
ต าบลวังมะปราง
เหนือ 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

 3) ประชาชนต้องการเส้นทางใน
การสญัจรไปมาเพิ่มมากข้ึนและ 
อบต.ไมส่ามารถด าเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนท่ียังไม่เป็นที่สาธารณะ 
จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการสัญจรไปมา 
 

2. ด้าน
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

1) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการท า
กิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

 2) ประชาชนขาดสถานท่ีจ าหน่าย - การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

สินค้า 
 

สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

 3) ผลผลติทางการเกษตรราคา
ตกต่ าระยะทางในการขนส่งผลผลติ
ไกลจากแหล่งรับซื้อ  

 - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคา
สูงขึ้น 

 4) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูงขาด
แคลนการจา้งงาน 

 - ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

3. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

๑) การศึกษาสื่อการเรียนการสอน
ยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รบั
การศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  
เด็กนักเรยีนได้รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

 ๒) เด็กและผูสู้งอายุบางครอบครัว 
ผู้สูงอายุอยู่ตามล าพัง 

 - ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต. 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี
 

4. ด้าน
สิ่งแวดล้อม 
และจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
 

1) ในเขต อบต. ไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเที่ยว
ในเขต อบต. และ
ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 

5. ด้านคณุภาพ
ชีวิตและสังคม
เพื่อการอยู่ดีมสีุข 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคตดิต่อ 
 
 

 ๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วยเป็นโรค
เรื้อรังแนวโน้มที่เพิม่ขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

 - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ าเสียเพิ่มมาก
ขึ้น 

 - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและ
น้ าเสียถูกก าจดัให้
หมดด้วยวิธีการที่
ถูกต้อง 

 ๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนทราบ
และสามารถเลือก
บริโภคอาหารที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

 ๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางรายมีที่อยู่ - ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่ - ประชาชนในพ้ืนท่ี
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปัญหา/ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

ได้รับความช่อย
เหลือซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  

 6) ประชาชนบางครัวเรือนบริโภค-
บริโภคน้ าที่ยังไมส่ะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน้ าฝน น้ าท่ี
ไม่ได้คณุภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภค
น้ าท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 7) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ สิ่ง
ลามก  บุหรี่ เหล้า สาเสพติด และ
ท้องก่อนวัยอันสมควร     

 - เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่น
มีอนาคตที่ด ี

 8) ประชากรทีสู่บบุหรี่  และดืม่
สุรา 

 - ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

6.  ด้าน
การเมืองการ
บริหาร 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่มมากข้ึน
อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสญัญาณไฟ
กระพริบเพื่อเตือน
ให้ระมัดระวัง 

 ๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกันใน
ชุมชน  

- การรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาะวิวาท 

 


