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คำนำ 
   
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จัดทำ
ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548        
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตามแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยกำหนดให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถนำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ในการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น       
(พ.ศ. 2566 – 2570) โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา        
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ จะใช้เป็น
กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสม
ต่อไป 

 

 

                                                                                       งานนโยบายและแผน 
                                                                                     องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม 
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ส่วนที่ ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
๑. ด้านกายภาพ 

๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

       1) ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม 

         องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม มีลักษณะของพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองหลายสายเป็น
แหล่งน้ำกินน้ำใช้ ดินเหมาะแก่การเพาะปลูกทางการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน
ผักและรับจ้างเกี่ยวกับการเกษตร รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม
เป็นการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งตำบลในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามนั้น 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ เรื่องการยกฐานะตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ฐานะการปกครองเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล   วัดยางงาม (อบต.) และมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีเขตการปกครองทั้งหมด           5 หมู่บ้าน                                                                                  

ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม 

 

 

 

          สัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม  

 สัญลักษณ์ 

ประกอบด้วย 1. มณฑปรอยพระพุทธบาทวัดยางงาม 

  2. ต้นยางจำนวน 5 ต้น 

 



ความหมาย 

 เนื่องจากวัดยางงามเป็นวัดประจำตำบลวัดยางงาม และมีมณฑปรอยพระพุทธบาทซึ่งเป็น
โบราณสถาน ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรเป็นศาสนสถานที่เป็นที่เคารพของประชาชนตำบลวัดยางงาม 
องค์การบริหารส่วนตำบล  วัดยางงาม โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จึงได้
กราบเรียนนมัสการขออนุญาตจาก  ท่านพระครูสุนทรจริยาวัตร (ม่วง นาคเสโน) เจ้าอาวาสวัดยางงามใน
ขณะนั้น ใช้เป็นตราประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม และต้นยางจำนวน 5 ต้น นั ้นมาจาก
แนวความคิดว่าตำบลวัดยางงามเป็นตำบลที่มีประวัติความเป็นมาว่ามี ต้นยางจำนวนมาก จึงใช้ต้นยาง 5 ต้น 
แทนหมู่บ้านของตำบล ซึ่งเมื่อรวมสัญลักษณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นตราสัญลักษณ์ ซึ่งมีความหมายว่าองค์การ
บริหารส่วนตำบลวัดยางงาม จะปฏิบัติหน้าที่เพ่ือผาสุกของประชาชนตามรอยเท้าแห่งความดีและความเจริญ
อยู่ดีมีสุขของประชาชนตำบลวัดยางงาม ทั้ง 5 หมู่บ้าน 

 

 

  2) ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 

 



 

         

  ที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ 
จงัหวัดราชบุรีอยู่ห่างจากอำเภอปากท่อไปทางทิศตะวันออก หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร  032 - 747301   

           ตำบลวัดยางงามมีพ้ืนที่ประมาณ 24 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,000 ไร่  แบ่งพ้ืนที่การ
ปกครองออกเป็น  5 หมู่บ้าน ดังนี้ 



  หมู่ที่  1  บ้านวัดยางงาม          พ้ืนที่ประมาณ     956  ไร่ 

  หมู่ที่  2  บ้านวัดหัวป่า              พ้ืนที่ประมาณ  2,898  ไร่ 

หมู่ที่  3  บ้านกอไผ่                 พ้ืนที่ประมาณ  1,198  ไร่ 

  หมู่ที่  4  บ้านทะเลค้าน       พ้ืนที่ประมาณ  1,288  ไร่  

หมู่ที ่ 5  บ้านเหมืองพ่อนาค       พ้ืนที่ประมาณ  1,550  ไร่ 

อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 

ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลวันดาว  อำเภอปากท่อ   จังหวัดราชบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลวัดประดู่  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลปากท่อ  อำเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

          ตำบลวัดยางงาม ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลองหลายสายไหลผ่าน มีน้ำไหลตลอดปี  
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร  ทำนา ทำสวน ทำไร่ และรับจ้างทั่วไป 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

         ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู อุณหภูมิเฉลี่ย
ประมาณ 27 องศาเซลเซียส สูงสุดเดือนเมษายน-พฤษภาคมประมาณ 36 องศาเซลเซียส และต่ำสุดในเดือน
ธันวาคม-มกราคม ประมาณ 18 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน โดยตกหนัก
ที่สุดในเดือนกันยายน และท้ิงช่วงในเดือนมิถุนายนและสิงหาคม   

๑.๔ ลักษณะของดิน 

          ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วน  เหมาะแก่การเพาะปลูกทางการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพทำนา ทำสวนผักและรับจ้าง   

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

๒.๑ เขตการปกครอง 

        ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ เรื่องการยกฐานะตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ฐานะการปกครองเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นนิติบุคลและเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น ได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม (อบต.) และมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540   รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นของตำบลวัดยางงาม  เป็นการ
ปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งตำบล  ซึ่งมีเขตปกครองทั้งหมด 5 หมู่บ้าน  ดังนี้ 



 

หมู่บ้าน ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 

หมู่ที่  1  บ้านวัดยางงาม          นายมโนรส  รัตนหิรัญ 093 - 1462362 

หมู่ที่  2  บ้านวัดหัวป่า              นายธีระพงษ์ ผลอินหอม 086 - 8012469 

หมู่ที่  3  บ้านกอไผ่                 นางสมศรี  พลพุก 089 - 9630262 

หมู่ที่  4  บ้านทะเลค้าน       นายสุนทร  มีฉวี 098 - 5569872 

หมู่ที ่ 5  บ้านเหมืองพ่อนาค       นายเชื้อ  เพ่ือห่างหาย 

(กำนันตำบลวัดยางงาม) 

081 - 8803281 

๒.๒ การเลือกตั้ง 

         แสดงรายชื่อเขตการปกครองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ผลการเลือกตั้ง ณ วันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อ  -   สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

๑ นายโกศล  นาคสิงห์ นายก อบต.วัดยางงาม 092 - 5490305 

 

เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ 

เขตเลือกตั้งที่  1   ศาลาวัดยางงาม        หมู่ที่ 1 นางชาดา  คุ้มนาน 086 - 1739967 

เขตเลือกตั้งที่  2   ศาลาเอนกประสงค์    หมู่ที่ 2 นายปิยะ  เต็มพร้อม 081 - 0196633 

เขตเลือกตั้งที่  3   ศาลาเอนกประสงค์    หมู่ที่ 3 นางพัชรี  จวอรรถ 

นายทินกร  เกตุแก้ว 

089 – 5497302 

063 - 7623513 

เขตเลือกตั้งที่  4    ศูนย์สาธิตการเกษตร หมู่ที่ 4 นายกิตติศักดิ์  เกตุแก้ว 062 - 6433769 

เขตเลือกตั้งที่  5    ศูนย์สาธิตการตลาด  หมู่ที่ 5 นางสาวคงขวัญ  สอนส่งกลิ่น 098 - 9297913 

 

        ประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม (สำนักงานทะเบียน
อำเภอปากท่อ) ณ วันที่  6  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)                3 



 

๓. ประชากร 

 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

         ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม มีประชากร
จำนวนทั้งสิ้น 2,389 คน เพศชาย 1,148 คน คิดเป็นร้อยละ 48.06 เพศหญิง 1,241 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.94 จำนวนครัวเรือน 778 ครัวเรือน (สำนักงานทะเบียนอำเภอปากท่อ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2564 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวนประชากร (คน) 

เพศชาย เพศหญิง รวม 

๑ บ้านวัดยางงาม 155 228 248 476 

๒ บ้านวัดหัวป่า 157 201 243 444 

๓ บ้านกอไผ่ 170 264 280 544 

๔ บ้านทะเลค้าน 140 222 228 450 

เขตเลือกตั้ง 
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 

รวม 
ชาย หญิง 

เขตเลือกตั้งที่  1   ศาลาวัดยางงาม        หมู่ที่ 
1 

185 213 398 

เขตเลือกตั้งที่  2   ศาลาเอนกประสงค์    หมู่ที่ 
2 

167 213 380 

เขตเลือกตั้งที่  3   ศาลาเอนกประสงค์    หมู่ที่ 
3 

221 235 456 

เขตเลือกตั้งที่  4   ศูนย์สาธิตการเกษตร  หมู่ที่ 
4 

161 176 337 

เขตเลือกตั้งที่  5   ศูนย์สาธิตการตลาด   หมู่ที่ 
5 

187 208 395 

รวม 921 1,045 1,966 



๕ บ้านเหมืองพ่อนาค 156 233 242 475 

 

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร (สำนักงานทะเบียนอำเภอปากท่อ) ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม  ตำบลวัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

 ชาย หญิง หมายเหตุ 

จำนวนประชากร
เยาวชน 

225 191 อายุต่ำกว่า 18 ปี 

จำนวนประชากร 674 703 อายุ 18-60 ปี 

จำนวนประชากร
ผู้สูงอายุ 

249 344 อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 1,148 1,238 ทั้งสิ้น   2,386  คน 

 

๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

 ➢  โรงเรียนประถมศึกษา     1  แห่ง 

        -  โรงเรียนวัดยางงาม   หมู่ที่  1 

➢  โรงเรียนมัธยมศึกษา    1  แห่ง 

        -  โรงเรียนวัดยางงาม (ระดับมัธยมศึกษา) หมู่ที่  1 

 ➢  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านมีทุกหมู่บ้าน   

๔.๒ สาธารณสุข 

➢  โรงพยาบาลชุมชนตำบลวัดยางงาม    1 หมู่บ้าน  1 แห่ง 

       -  โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตำบลวัดยางงาม   หมู่ที่ 5 

➢  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ   100 % 

๔.๓ อาชญากรรม 

  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม  มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั ้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มี



วันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  โดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  คอย
ให้การดูแลประชาชนในพื้นท่ีตำบล   วัดยางงามอีกด้วย 

๔.๔ ยาเสพติด 

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามมีการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของยา
เสพติด  โดยมีการณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชนในเรื่อง
ของพิษภัย  และโทษของยาเสพติด 

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม  ได้ดำเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑.  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   

๒.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกับสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดราชบุรี 

๓.  ประสานการทำบัตรผู้พิการ 

๔.  ต้ังโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน   

๕.  ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึงโดยประสาน
กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดราชบุรี    

๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ และผู้ยากจน     

 

   

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม  มีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

5.1  การคมนาคมขนส่ง 

ประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม  ส่วนใหญ่ใช้คมนาคมทางบก  มี
ทางหลวงหมายเลข 3088   สายปากท่อ-วัดเพลง-ราชบุรี  ตัดผ่านพื้นที่ในตำบลและมีถนนในหมู่บ้านเชื่อมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน  ซึ่งบางพ้ืนที่ยังคงมีถนนลูกรัง หินคลุกอยู่บ้าง  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามมีการ
บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  เมื่อมีงบประมาณจะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตต่อไป 

๕.๒ การไฟฟ้า 

ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่
สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้า

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)                5 



ส่องสว่างนั ้นยังไม่เป็นที ่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามจึงไม่สามารถดำเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหา 

๕.๓ การประปา 

พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามมีการใช้น้ำจากการประปาภูมิภาค  รวมทั้ง
น้ำในคลองสองสายที่ไหลผ่าน  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลน
น้ำอุปโภค  และบริโภค  มีเพียงปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยาง
งามก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อๆไป   

๕.๔ โทรศัพท์ 

  ➢  โทรศัพท์สาธารณะ   - แห่ง 
➢  หอกระจายข่าว   5 แห่ง 
➢  โทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล 

 
๕.๕ ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

➢  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  -    แห่ง 
➢  สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ  -    แห่ง 

 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ได้แก่ การ    ทำนา การทำสวนผัก และเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด  โค  สุกร   รองลงมาคืออาชีพค้าขาย ได้แก่ 
ค้าขายผัก ขายของชำ  และอาชีพรับจ้าง ได้แก่ รับจ้างทั่วไปและรับจ้างแรงงานเก่ียวกับการเกษตร   

๖.๒ การประมง 

  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามไม่มีการประมง)  

๖.๓ การปศุศัตว์ 

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ
เลี้ยงไก ่ เป็ด  โค  สุกร   

 

 



๖.๔ การบริการ 

บ้านเช่า   2 แห่ง 

โฮมสเตย์  2 แห่ง 

ร้านอาหาร          20 แห่ง 

ร้านอินเตอร์เน็ต  -    แห่ง 

รา้นเสริมสวย  5      แห่ง 

ร้านตัดผม  3   แห่ง 

อู่ซ่อมรถ  5 แห่ง 

ร้านล้างรถ  1 แห่ง 

ร้านตัดเสื้อ  1 แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่มีวิหารหลวงพ่อโตเป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตำบลวัดยางงาม  และบุคคลทั่วไปที่แวะเวียนเข้าไปสักการะ     

๖.๖ อุตสาหกรรม 

➢  ตลาดนัดชุมชน   1 แห่ง 

➢  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ   2 แห่ง 

➢  โรงงานอุตสาหกรรม      3   แห่ง 

➢  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ(รายย่อย)  - แห่ง 

➢  โรงเก็บรถ    2 แห่ง 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 

ร้านค้าเบ็ดเตล็ด    13 แห่ง  

โรงหมู       1 แห่ง 

กลุ่มอาชีพ 

มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  1  กลุ่ม 

   ๑.  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลวัดยางงาม 



๖.๘ แรงงาน 

  จากการสำรวจข้อมูลพบว่า  ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรม  และบางส่วน ไป
รับจ้างทำงานนอกพื้นที่  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑ การนับถือศาสนา 

  ➢  วัด / สำนักสงฆ์   2 แห่ง 

         -  วัดยางงาม (วิหารหลวงพ่อโต)  หมู่ที่ 1 

          -  วัดหัวป่า    หมู่ที่ 2 

  ➢  มัสยิด    - แห่ง 

  ➢  ศาลเจ้า    1 แห่ง 

  ➢  โบสถ ์    - แห่ง 

7.๒ ประเพณีและงานประจำปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 

-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 

-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม  
พฤศจิกายน 

-  งานประจำปีวัดยางงาม   ประมาณเดือน   มีนาคม   

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามทำอาชีพทำนาและ
เกษตรกรรมอื ่นๆ  ซึ ่งเป็นอาชีพที ่สืบต่อกันมาตั ้งแต่บรรพบุรุษ  โดยมีการขยายภูมิปัญญาไปสู ่การทำ
เกษตรกรรมด้าน   อ่ืน ๆ ทั้งทำสวน ทำไร่  รวมทั้งมีการทำหัตถกรรมทอเสื่อจากต้นกก  และวิธีการจับปลาใน
แหล่งน้ำธรรมชาติ   

  ภาษาถิ่น  ใช้ภาษากลางในการสื่อสาร    

 

 



7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามได้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่  
กลุ่มผลิตกล้วยอบตำบลวัดยางงาม      

 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำจากประปาภูมิภาค  ส่วนน้ำที่ใช้ในการเกษตร  เป็นน้ำ
ดิบจากคลองประดู่และคลองปากท่อ  รวมทั้งระบบชลประทาน    

๙.๒ ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามไม่มีเขตป่าไม้ 

๙.๓ ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามไม่มีภูเขา 

๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่
อาศัย  ร ้านค้า  สถานประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื ้นที ่ เพียงเล ็กน้อยที ่ เป ็นพื ้นที ่สาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ  ปัญหาคือ  มีแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ  ไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของ
ประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา  องค์การบริหารส่วน
ตำบลวัดยางงามได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   
เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของ
ตนเองและที่สาธารณะ  รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมือง   น่าอยู่ เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค                                                                                    
     1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)                                                                
  1.1.1 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ ชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง 
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  
 ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือนและปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั ่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความ
ปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัย
เกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  
 ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม มาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที ่อยู ่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถสร้างรายได้ ทั ้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศ ใน
ภูมิภาคเอเชียเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และ
การทำธุรกิจเพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนานอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง
ไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่มีเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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 ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของ เศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา การฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแว ดล้อมจนเกิน 
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน”  โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการ ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย  
 ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
 ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  
 ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
 ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
 ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
 ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  
 1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  
 เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง   
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาว ที่จะทำให้
ประเทศไทยมีความมั ่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภ ายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ
ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนากลไกที่
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐาน
รายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจาย ผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับ
การพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ  
“รู ้ร ับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื ่อง สามารถเข้าถึงบริการพื ้นฐาน ระบบสวัสดิการ และ
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใคร ถูกทิ้ง ไว้ข้างหลัง การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลา
ของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติด้านความ 
 
 
มั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 )        10 



เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ ภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุล และพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการ
พัฒนาดังนี้  
   1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะ แวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบั น และที่อาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน     ประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของ        หลักธรรมาภิบาล 
เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด  
 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศใน หลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่น ทางทรัพยากรธรรมชาติ
ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” 
เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและ
ขนส่งโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการ อนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ ่มศักยภาพของ
ผู ้ประกอบการ พัฒนาคนรุ ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื ่อตอบสนองต่อความต้องการ ของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้ นของ 
คนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและ ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
 
 
 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้
ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาค ส่วนต่าง ๆ ทั ้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ ่นมาร่วม
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ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ เพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียม ความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู ่การบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอก ประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะ เป็นไปได้โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่
ความยั่งยืนเพือ่คนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการ
กำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที ่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน ปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และนำไปสู ่การลดความเหลื ่อมล้ำและเอื ้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร ที ่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

1.2 นโยบายรัฐบาล/หลักประชารัฐ  
 นโยบายของรัฐบาล ที่จะแถลงต่อรัฐสภา ในวันพฤหัสบดีที ่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยคำแถลง
นโยบายหลัก 12 ด้าน ทั้งสิ้น ๑2 ด้าน โดยสามารถสรุป สำระสำคัญของในแต่ละด้าน ดังนี้  
 ๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดจะเน้นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ พระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั ้งหลายอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที ่ทรง
วางรากฐาน ไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง  
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 ๒) การสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ จังหวัดจะ
มุ่งเน้น ให้ความสำคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ด้านการ
บริหารจัดการชายแดน ด้านการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติด้านการสร้างความไว้วางใจกับ ประเทศ
เพ่ือนบ้านและด้านการเสริมสร้าง ในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน  
 ๓) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดมุ ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยให้
ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา ทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของประชาชนให้
สามารถเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็น ที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
ของจังหวัดพร้อมทั้งการส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง  
 ๔) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกจังหวัดมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้ง
การศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของประชาชนให้สามารถเรียนรู้ เพ่ือ
การพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสม
กับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวของจังหวัด  
 ๕) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ในระยะเฉพาะหน้าตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยจะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง แก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้ง
ระบบของจังหวัดมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน พร้อมทั้ง
วางมาตรการ  เชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง และจะ
พัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี ประสิทธิภาพและมีความ
ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเน้นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม
และการสงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก และให้ความสำคัญกับการเตรียม ความพร้อมเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ 
 ๖) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ในระยะเฉพาะหน้าตามนโยบาย
ของรัฐบาล โดยจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้ง
ระบบของจังหวัดมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน พร้อมทั้ง
วาง มาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง และจะพัฒนา
ระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งการเน้นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู ้ยากไร้ อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก และให้ความสำคัญกับการ เตรียมความพร้อมเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ  
 ๗) การพัฒนาพื้นที ่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู ่ภูมิภาค  จังหวัดจะเร่งพัฒนาขีด
ความสามารถของจังหวัดในการเชื่อมโยงด้านการขนส่ง ภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อน
ตามแผนงานการ 
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พัฒนาจังหวัดให้ได้ประโยชน์จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ๖ ประเทศ (GMS)  
แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล
สำหรับความร่วมมือหลากหลาย สาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงใน
อาเซียน พร้อมทั้งส่งเสริมจากการพัฒนาด้านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคม ขนส่ง พร้อมผลักดัน
การพัฒนาด่านชายแดนของจังหวัด  
 ๘) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก จังหวัดจะเน้นการดูแลภาคการเกษตรให้มีรายได้ที่
เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ลดทุนการผลิต การ ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การลด
อุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว พร้อมทั้งสร้างมาตรการเพ่ือการชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เข้ามาเที่ยว ในจังหวัดราชบุรีให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาน้ำในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล และจังหวัดจะเร่ง
ดำเนินการสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม และจะเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ขนส่งและคมนาคมทางบก ผลักดันให้จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางราง เพื่อลดเวลาในการ
เดินทางของประชาชน และในด้าน การคมนาคมทางน้ำ เน้นการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในจงัหวัด 
ระหว่างจังหวัด และเชื่อมโยงกับนานาชาติ  
 ๙) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย  จังหวัดจะเน้น
พัฒนาศักยภาพผ่านครอบครัว เพื ่อส่งต่อการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพในระยะถัดไป ให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวในพื้นที ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ ่งเน้นการพัฒนา นวัตกรรมเชิงสังคมและ
นวัตกรรมในเชิง พื้นที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส สำหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับ
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อม สำหรับโลก ยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐  
ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
ด้านสุขภาพของประชาชน อย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยตำมนโยบาย
ของรัฐบาล  
 ๑๐)การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม จังหวัดจะมุ่งส่งเสริม สนับสนุน ตาม
ภารกิจที่สามารถดำเนินการได้โดยส่วนราชการของ จังหวัด เน้นส่งเสริมการวางรากฐานให้ระบบหลักประกัน
สุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพ 
บริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรค
มากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงาน สาธารณสุขให้มีการพัฒนาระบบการจ้างงาน 
การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นกลไกในระดับจังหวัดเพ่ือ
การประสาน การทำงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น     
การจัดการปัญหาการเจ็บป่วย และป่วยตายที่สำคัญของจังหวัด และปัญหา ด้านการแพทย์ และจริยธรรม  
 ๑๑)การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน จังหวัด
เน้นการเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน เพื่อลดแรงกดดัน ในการตัด
ไม้จากป่าธรรมชาติ พร้อมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชดำริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับ ป่าได้ เช่น การกำหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน การส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ำ ในลุ่ม 
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น้ำแม่กลองของจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนงานไม่เกิดความซ้ำซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และ
เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภคในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการ
ขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดำเนินการ  
 ๑๒)การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดจะมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทาง
กฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น ธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว 
ส่งเสริมการคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวย าผู้
บริสุทธิ์หรือ ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ 
ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการไม่แอบอ้างฉวยโอกาส โดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือ
ดังกล่าว  
 ๑๓)การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม จังหวัดจะ
มุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม   
โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมการคุ้มครองช่วยเหลือคน จนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้
ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยเน้นความ
สุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการไม่แอบอ้างฉวย
โอกาส โดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว  
    1.3 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
 ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า รัฐบาล มีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทยให้มีรายได้สูงเพื่อให้พ้นจากกับ
ดักรายได้ปานกลางได้โดยเร็วภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสี
เขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั ่งยืน จึงได้มีการ
จัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ ไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2569 เพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศเชื่อมโยงกับเป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และสอดรับกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้
คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้า มาร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจ BCD คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
เห็นชอบให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว(BCG Model) 
เป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป และให้คณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ - เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : 
BCG Model) ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐพิจารณากำหนดและดำเนินแผนงานและ โครงการต่าง ๆ 
ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ
ไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564 – 2569 เพื่อให้การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติในเรื่องนี้เกิดผลเป็น
รูปธรรมโดยเร็วและยั ่งยืน โมเดลเศรษฐกิจสู ่การพัฒนาที่ยั ่งยืน (Bio Circular Green Economy : BCG 
Model) เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ ๓ มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดย
เศรษฐกิจ ชีวภาพ (Bio Economy) จะมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและการพัฒนาเป็น 
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ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ( Circular Economy) ซึ่งคำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ 
กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง ๒ เศรษฐกิจนี้จะอยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่ง
เป็นการพัฒนา k เศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนา
สังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลให้เกิดความมั่นคงและ ยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยเปลี่ยนข้อได้เปรียบ
ที่ไทยมีจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม ให้เป็นความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม 
เพ่ือให้เกิด เศรษฐกิจ BCG ทีเ่ติบโต “แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ลดความเหลื่อม
ล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั ่งยืน”อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสอดรับกับหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักสำคัญ
ในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
1.4 ประเทศไทย ๔.๐ (THAILAND ๔.๐)  
 แนวทางการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์๔.๐ 
กำหนดขึ้นมาเพื่อให้เป็นแนวทางในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ เศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ต้อ งมี
การปฏิรูปขนานใหญ่อย่างเป็นระบบ เพื่อรับมือกับโอกาส ความเสี่ยง และภัยคุกคามชุดใหม่ ประเทศมีความ
จำเป็นใน การรื้อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพื้นฐาน ปรับเปลี่ยนระบบคุณค่ำและวัฒนธรรมการ
ดำรงชีวิตการทำงานและการเรียนรู้ โดยการยกระดับคุณภาพในทุก ภาคส่วนและปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศ
ในโลกที่หนึ่ง ซึ่งเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทยก็คือการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง
ภายในปี ๒๕๗๕ การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ ๖ ประการด้วยกัน คือ  
 (๑) มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน  
 (๒) พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 (๓) มีสังคมที่มีคุณภาพ 
 (๔) มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 
 (๕) มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 
 (๖) การมีบทบาทสำคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก  
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในความจำเป็นของแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรี ฉบับทบทวนจึงต้องเน้นการ
พัฒนาให้สำมารถใช้ประโยชน์จากมาตรการ กลไกขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทยตามโมเดลประเทศ
ไทย ๔.๐” เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจาก ประเทศ 
“รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็น
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย“นวัตกรรม” โมเดล ประเทศไทย ๔.๐ ประกอบด้วย “กลไกการขับเคลื่อน”ชุดใหม่ 
(New Growth Engine) ๓ กลไกสำคัญ ที่เชื่อมโยงกับจังหวัดราชบุรี โดยตรง คือ  
 (๑) กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) 
 (๒) กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Growth Engine)  
 (๓) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine)  
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ดังแสดงในภาพที่ ๒ โมเดลประเทศไทย ๔.๐ 
ภาพที่ ๒ โมเดลประเทศไทย ๔.๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” จังหวัดราชบุรีจำเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศ จากเดิมที่มี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพื่อเปลี่ยนจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพิ่มมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” ซึ่งใน
กรอบของการพัฒนาประเทศนั้นประกอบด้วย กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ กลุ่มอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และกลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่ง
กลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง “ธรรมชาติ”และความได้เปรียบเชิง 
“วัฒนธรรม” ที่จังหวัด ราชบุรีมีอยู่เดิม และต่อยอดด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้สมัยใหม่ เทคโนโลยี มิ
เพียงเท่านั้น กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่นี้จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประเทศ และประชาคมโลกที่กำลัง
ค่อยๆ เปลี่ยนผ่านจากยุคของสังคมที่เน้น “องค์ความรู้” มาสู่ยุคของสังคมที่เน้นการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” 
มากขึ้น และเม่ือพิจารณาจาก โมเดลประเทศไทย ๔.๐ ในระยะทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดยังต้องเน้น
การ “พัฒนาที่สมดุล” ใน ๔ มิติ กล่าวคือ มีความสมดุลในความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษ์ สิ่งแวดล้อม การ
มีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ โดยการพัฒนาที่สมดุลตั้งอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”  
 ทั้งนี้จุดเน้นสำคัญที่จังหวัดราชบุรีจะพัฒนาให้จังหวัดราชบุรีเชื่อมโยงกับโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์
๔.๐ และการใช้โอกาสจากการเปลี่ยนผ่านการพัฒนา ประเทศในครั้งนี้คือการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การ
กระจายสินค้า ซึ่งจังหวัดควรเน้นการเสนอโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเป็นชุมทางโลจิสติกส์และเป็น
ศูนย์กลางใน การกระจายสินค้าในภาคตะวันตกสู่ระเบียงเศรษฐกิจและนานาชาติ และนอกจากนั้นควรเน้นการ
ขับเคลื่อนในเชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มค่าจากการพัฒนาจังหวัด ราชบุรีให้เป็นเมืองเกษตรและ
อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ เน้นขายผลผลิต ขายภูมิทัศน์การเกษตร ขายวิถีชีวิตคนจังหวัดราชบุรี การพัฒนา
บริการที่มีมูลค่าสูง 
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โดยการส่งเสริม การท่องเที่ยวตะนาวศรี การพัฒนาศิลปะ หัตถกรรมดั้งเดิม เพ่ือให้ก้าวหน้าและมีตลาดรองรับ 
เช่น โอ่งราชบุรี เป็นต้น การพัฒนาแหล่งเที่ยวตลาดน้ำเก่าแก่ของราชบุรี ซึ่งเป็นตลาดน้ำที่ใหญ่ที่สุด และควร
ยกระดับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกล้วยไม้ของจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกล้วยไม้เป็นอันดับ ๑ ในไทย
แหล่งที่ใหญ่ปลูกเยอะที่สุด คือ อำเภอดำเนินสะดวก พร้อมทั้งมองหาโอกาสที่เป็นจุดเด่นของราชบุรี เช่น 
มะพร้าวน้ำหอม กล้วยไม้ เป็นต้น ในการเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนผ่านการพัฒนาประเทศในครั้งนี้  
1.5 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
 ประเทศไทยกำหนดวิสัยทัศน์“ปฏิรูปประเทศไทย สู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ทั้งนี้มีความหมายสำคัญ คือ
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศ ไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากร
อื ่นใด เพื ่อขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู ่ความมั่นคง มั ่งคั ่ง และยั ่งยืนโดย
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการทบทวน ยุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรี พบว่า
จะมีเป้าหมายในภาพรวม ๔ ประการ คือการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของจังหวัดด้วย
การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตการบริการ    
การสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการ
ดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และ การปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของ
ภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื ่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า
ประเด็นที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาจังหวัดราชบุรี ในระยะ พ.ศ.2566*2570 มีดังนี้  
 ๑) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วจังหวัด ซึ่งจังหวัดควร
มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้แบบทุก
ที่ทุกเวลา นอกจากนี้ ในระยะยาวโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะกลายเป็นสาธารณูปโภค ขั้น
พื้นฐาน เช่นเดียวกับถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ที่สามารถรองรับการเชื่อมต่อของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง ทั้งนี้ใน
การทบทวนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้จังหวัดจึงควรเน้น การพัฒนา คือ  
 - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม มีความทันสมัยมีเสถียรภาพ
ตอบสนองความต้องการใช้งานของทุกภาคส่วนในราคา ที่เหมาะสมและเป็นธรรม  
 - ผลักดันให้จังหวัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของภาคประเทศ และ
อาเซียน โดยเป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูลใน ด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ ไม้ผล ไม้ดอก  
 ๒) ด้านการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื ่อจะกระตุ ้นเศรษฐกิจของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดจึงควรเน้นการผลักดันให้ภาคธุรกิจ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการลดต้นทุนการผลิตสินค้า
และบริการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่ในระยะ
ยาว นอกจากนี้การทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัดควรมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล เพื่อเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจของจังหวัด ที่จะส่งผลต่อ การขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจ้าง
งาน อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนาของจังหวัด คือ  
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 – การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผลักดันธุรกิจให้เข้าสู่
ระบบการค้าดิจิทัลสู่สากล และให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อปฏิรูปการผลิตสินค้าและบริการ  
 - การเร่งสร้างธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (digital technology startup) ให้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของจังหวัด  
 - การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรมได้ใน
อนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่จังหวัดมี ศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  
 - การเพ่ิมโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยดำเนินการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน  
 ๓) ด้านการสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  จังหวัดจะมุ่งสร้างเมือง 
ชุมชนที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม เกษตรกรผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
และคนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูลองค์ความรู้
ทั้งระดับประเทศ ภาค จังหวัด และระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้
ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่ รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวทางในการพัฒนาที่สำคัญ คือ  
 - การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ
ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นท่ีห่างไกล  
 - การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์รวมถึง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูล ข่าวสารในสังคมดิจิทัลที่เปิดกว้างและเสรี  
 - การสร้างสื่อ คลังสื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก ผ่านทั้งระบบโทรคมนาคม ระบบแพร่ภาพ กระจายเสียง และสื่อหลอมรวม  
 - การเพ่ิมโอกาสการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ทุกเวลา 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
 - การเพ่ิมโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึงและเท่าเทียม สู่สังคมสูงวัย 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
 ๔) ด้านการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
 จังหวัดจะมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงาน รัฐให้
เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพพ้ืนที่และ
ภาษา นำไปสู่การหลอมรวมการทำงานของภาครัฐเสมือน เป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้ในอนาคตจังหวัดจะเน้น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหาร
บ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด โดยจะ
ดำเนินการใน ๔ ด้าน คือ  
 - การจัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบริการที่อำนวยความสะดวกต่อประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว  
 - การปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลโดย
เน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากร การเชื่อมโยงข้อมูล และการทำงานของหน่วยงานรัฐเข้าด้วยกัน  
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 - การสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน open data และส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกิจใน กระบวนการทำงานของรัฐ 
    - การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (government service platform) เพื่อรองรับการ
พัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่  
 ๕) ด้านการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
 จังหวัดจะให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคน วัยทำงานทุกสาขาอาชีพ ทั้งบุคลากรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ 
และการพัฒนาบุคลากร ในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านในระดับมาตรฐานสากลเพื่อนนำไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน เน้นการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลำกร
ในตลาดแรงงานทั้งภาค การเกษตร การบริการ และอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดที่รวมถึงบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัยส่งเสริมการพัฒนา ทักษะ ความเชี ่ยวชาญ
เทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานในภาครัฐและเอกชน 
เพื่อรองรับ ความต้องการใน อนาคต และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการให้
สามารถวางแผนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจาก ข้อมูลขององค์กร  
 ๖) ด้านการสร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
 จังหวัดจะมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก ลดอุปสรรค เพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบ กิจกรรมและ
ทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่น ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
การทำธุรกรรมออนไลน์แก่ประชาชน วิสาหกิจชุมชน ด้วยการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งจากแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
ดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อจังหวัดราชบุรีในการพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานราชการในจังหวัดราชบุรีใช้ประโยชน์ 
ในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนผ่านระบบ ICT และการเตรียมพร้อมบุคลากรรองรับสังคมดิจิทัล    
การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ และการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภายในโดยใช้ระบบ ICT มาเป็นกลไก
สำคัญเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล เป็นจังหวัดดิจิทัลที่หนุนเสริม Value based Economy และขับเคลื่อน 
จังหวัดสู่จังหวัดดิจิทัลในอนาคต เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมต่อไป  
 1.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 
  ประเทศไทยนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสู่
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วและจากการศึกษาวิเคราะห์ พบว่ามีความสัมพันธ์ที่สำคัญที่เชื่อมโยงกับจังหวัดราชบุรีใน
หลายด้าน โดยเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่อาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิ ติ (Dimensions) ของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อมให้มีความเชื ่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน หรือ 
Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็น ทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี ๒๕๕๘ 
ถึงเดือนสิงหำคม ๒๕๗๓ ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ปี โดยประกอบไปด้วย ๑๗ เป้าหมาย ที่มีความสอดคล้อง
กับ การพัฒนาจังหวัดราชบุรี คือ  
 เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกที่ โดยจังหวัดจะเน้นการดูแลประชาชนที่ลงทะเบียน
คนจนเป็นสำคัญ เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีข้ึนจนสามารถพ่ึงตนเองได้  
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 เป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดจะเน้นการ สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชน โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช ้
 เป้าหมายที่ ๓ ทำให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนใน
ทุกช่วงอายุ จังหวัดเน้นการส่งเสริมให้ ประชาชนมีความฉลาดรู้ทางสุขภาพ ที่สามารถจัดการสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว และชุมชนได้ โดยมีเป้าหมายสำคัญท่ีการจัดการ ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง  
 เป้าหมายที่ ๔ ทำให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริม
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน จังหวัดจะเน้นการสนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพในชุมชน 
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ในโรงเรียน  
 เป้าหมายที่ ๕ บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 
จังหวัดจะเน้นการสนับสนุนกิจกรรมของ องค์กรสตรี และสภาพเด็ก เยาวชน  
 เป้าหมายที่ ๖ ทำให้แน่ใจว่าเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อม
ใช้สำหรับทุกคน จังหวัดจะเน้นการ ขยายระบบประปาให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ  
 เป้าหมายที่ ๗ ทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามกำลังซื้อของ
ตน จังหวัดจะเน้นการส่งเสริมการสร้าง แหล่งพลังงานชุมชนเพ่ือการพ่ึงตนเอง การลดต้นทุนในภาคการเกษตร  
 เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืนส่งเสริม
ศักยภาพการมีงานทำและการจ้างงานเต็มที่ และ งานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน จังหวัดเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา การส่งเสริม วิสาหกิจชุมชน การฝึกอาชีพ  
 เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น
อุตสาหกรรมอย่างยั ่งยืนและทั่วถึง และ สนับสนุนนวัตกรรม จังหวัดจะเน้นการยกระดับจังหวัดให้เป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางราง พร้อมทั้งการเชื่อมโยงการพัฒนากับ แนวนโยบายการพัฒนาของประเทศ  
 เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ จังหวัดจะเน้นการพัฒนาคุณภาพ 
การเข้าถึงบริการของรัฐ  
 เป้าหมายที่ ๑๑ ทำให้เมืองและการตั ้งถิ ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั ่วถึง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและยั่งยืน จังหวัดจะเน้นการดูแล การสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มประชาชนที่ยากไร้ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการตนเองของชุมชนให้มีความสงบ เรียบร้อย  
 เป้าหมายที่ ๑๒ ทำให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน จังหวัดเน้นการพัฒนา
มาตรฐานการเกษตร การอุตสาหกรรม ที่เติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการวางแผนการผลิตที่ยึด
ความต้องการของตลาดเป็นฐานในการวางแผน 
 เป้าหมายที่ ๑๓ ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น จังหวัดจะเน้นการปรับ กระบวนการผลิตทางด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศโลก การรับมือกับภาวการณ์เกิดภัยพิบัติ ในพ้ืนที่ที่เกิดซ้ำ  
 เป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสำหรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน เนื่องจากจังหวัดไม่มีพ้ืนที่ที่ติดทะเล แต่มีแม่น้ำแม่กลอง ที่เป็นลำน้ำหลัก
ของจังหวัดที่จะไหลลงอ่าวไทย จังหวัดจึงเน้นการ จัดการการอนุรักษ์ และเสริมสร้างความหลากหลายของ
ระบบนิเวศในลำน้ำ  
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 เป้าหมายที่ ๑๕ พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่า
ไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพ เป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้ง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเน้นการ จัดการป่าต้นน้ำ การขยายพื้นที่ป่า การคุ้มครองป่าไม้ 
และการส่งเสริมให้ประชาชน ภาคเอกชน ปลูกไม้เศรษฐกิจ  
 เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการเข้าถึง
ความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบัน อันเป็นที่พึ่งของส่วนรวมมีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับ
ในทุกระดับ จังหวัดเน้นการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมให้มีความทันสมัย ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และการจัดการที่
เบ็ดเสร็จ รวดเร็ว พร้อมทั้งพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนให้มีประสิทธิภาพ  
 เป้าหมายที่ ๑๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน จังหวัดเน้นการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศในประชาคม
อาเซียน คู่ค้าของอาเซียน และประชาคมโลกที่เชื่อมโยงกับ การค้า การท่องเที่ยวของจังหวัด  
จากทั้ง ๑๗ เป้าหมายจะเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกับภารกิจการพัฒนาของจังหวัดราชบุรีโดยตรงทั้งในมิติของการ
หนุนเสริมการพัฒนาเพื่อรองรับการ ขับเคลื่อนสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่เติบโตจากความเข้มแข็ง ของจังหวัด 
โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๒ ในด้านการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เป้าหมายที่ ๗ ในด้านพลังงาน ที่ทันสมัย ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๘ ในด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืนส่งเสริม
ศักยภาพการมีงานทำและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน และเป้าหมายที่ ๙ ในด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่าง ยั่งยืนและ
ทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม  
1.7 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13  
 1.7.1 หลักการและแนวคิด  
 ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุผล
ตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13   
(พ.ศ. 2566 – 2570) ทำหน้าที่เป็นกลไกในการชี้ประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศใน
ระยะ5 ปีและเพ่ือผลักดัน ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่
ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดย (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดทิศทางและ
เป้าหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 
  (1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะหลักพอประมาณและมีเหตุผล  
 (2) แนวคิด Resilience ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งจาก
ภายนอกและภายในประเทศ  
 (3) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยการมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่ม  
 (4) โมเดลเศรษฐกิจ BCGซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่ เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  
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 1.7.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดเป้าหมายหลัก
จำนวน 5 ประการ ประกอบด้วย  
 (1) การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
 (2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ 
  (3) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม  
  (4) การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน 
  (5) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง ภายใต้
บริบทโลกใหม่ โดยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาในภาพรวมในแต่ละ
เป้าหมายหลัก มีดังนี้ 

เป้าหมายหลัก ตัวชี้วดั สถานะปัจจุบัน ค่าเป้าหมาย 
1. การปรับโครงสร้าง การผลิต 
สู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 

รายได้ประชาชาติต่อหัว 7,050 เหรียญสหรัฐ ในปี 
2563 

8,800 เหรียญสหรัฐภายในปี 
2570 

2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุค
ใหม่ 

ดัชนีการพัฒนามนุษย ์ 0.777 (การพัฒนามนุษย์
ระดับสูง) ในปี 2562 

0.82 (การพัฒนามนุษย์ระดับสูง
มาก) ภายในปี 2570 

3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและ
ความเป็นธรรม 

ความแตกต่างของความเป็นอยู่
ระหว่างกลุ่ม ประชากรที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสูงสุดร้อย ละ 10 
และต่ำสุดร้อยละ 40 (Top 10 
/ Bottom 40) 

5.66 เท่า ในปี 2562 ต่ำ กว่า 5 เท่า ภายในปี 2570 

4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความ
ยั่งยืน 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ภาค พลังงาน ในป ี2563 ลดลง 
ร้อย ละ 16 จากการปล่อยใน
กรณีปกติ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมสาขา พลังงานและ
ขนส่ง/อุตสาหกรรม/การ จัดการ
ของเสียลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 
15 จากการปลอ่ยในกรณีปกต ิ
ภายในป ี2570 

5. การเสริมสร้างความสามารถ
ของประเทศในการรับมือกับ
ความเส่ียง และการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้บริบท โลกใหม ่

ดัชนีรวมสะท้อนความสามารถ 
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบดว้ย 4 ตัวชีว้ัดยอ่ย คือ  
 
1) ขีดความสามารถของการ
ปฏิบัติตามกม อนามัยระหว่าง
ประเทศและการเตรียม ความ
พร้อมฉุกเฉินด้านสุขภาพ  
 
 2) อันดับความเส่ียงด้าน
ภูมิภาค  
 
3) อันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านดิจิทัล  
 
4) อันดับประสิทธิภาพของ
รัฐบาล 

 
 
 
 
ร้อยละ 85 เมื่อปี 2563 
 
 
 
 
อันดับเฉลี่ย 5 ปี  
(2548-2562)เท่ากับ 36.8 
อันดับ 39 ในป ี2563 
 
 
อันดับที่ 20 ในป ี2564 

 
 
 
ร้อยละ 90โดยสมรรถนะหลกัแต่
ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
ภายในป ี2570 
 
 
 
อันดับเฉลี่ย5 ป ี2566-2570) 
ไม่ต่ำกว่า 40 
อันดับที่ 15 ภายในปี 2570 
 
 
อันดับที่ 15 ภายในปี 2570 
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 1.7.3 หมุดหมายการพัฒนา  
 เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที ่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา 
(Agenda) ที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงาน และหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13 จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา 
จำนวน 13 ประการ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่ง ที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ มุ่งหวังจะ ‘มี’ หรือต้องการ
จะ ‘ขจัด’ เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่  “สังคม
ก้าวหน้าเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” และการบรรลุเป้าหมายหลักในช่วงระยะเวลา 5 ปีของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 โดยหมุดหมายการพัฒนาทั้ง 13 ประการมีที่มาจาก การประเมินโอกาสและความเสี่ยงของไทย  
ในการพัฒนาซึ่งได้มีการพิจารณาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
โควิด - 19 รวมถึงการพัฒนา ในประเทศในระยะเวลาที่ผ่านมา 
 ทั้งนี้ หมุดหมายการพัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ ซี่งสามารถนำไปสู่การ
พัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ทำให้หมุดหมายแต่ละ
ประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 
มิติ ดังนี้ 
  (1) มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  
 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
 หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
 หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก  
 หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค  
 หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซียน  
 (2) มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  
 หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีเ่ข็มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้  
 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง ทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม 
  (3) มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ  
 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  
 (4) มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 )          25 

 1.7.4 แผนกลยุทธ์รายหมุดหมาย  
 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
 1. เป้าหมายการพัฒนา  
     เป้าหมายที่ 1 มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น 
     เป้าหมายที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพและความยั่งยืนของภาค
เกษตร 
     เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจของห่วง
โซ่ อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
  2. กลยุทธ์การพัฒนา  
     กลยุทธ์ที่ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพ่ือให้เกิดการยกระดับกระบวนการ
ผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิม  
     กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาด ของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  
     กลยุทธ์ที่ 3 การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่มสูงจาก
แบบอย่าง ความสำเร็จในประเทศ  
     กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และ
อุปทาน รวมทั้งการใช้น้ำซ้ำ  
     กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร รวมถึง
สินค้ากลุ่มปศุสัตว์และประมง  
          กลยุทธ์ที่ 6 การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตร     
          กลยุทธ์ที่ 7 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลด
ต้นทุน และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร  
           กลยุทธ์ที่ 8 การส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ทำกินและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมไว้เป็นฐานการ
ผลิต การเกษตร  
           กลยุทธ์ที่ 9 การพัฒนาฐานข้อมูลและคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทั้งผลักดันให้มีการใช้
ข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ  
           กลยุทธ์ที่ 10 การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
           กลยุทธ์ที่ 11 การพัฒนากลไกเพื่อเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร 
และ นักวิชาการในพื้นที่ ในการเป็นหุ่นส่วนทางเศรษฐกิจ ในการพัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
 หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
 1. เป้าหมายการพัฒนา  
            เป้าหมายที่ 1 การท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและบริการ
ที่มีศักยภาพอ่ืน  
            เป้าหมายที่ 2 การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการกระจาย
โอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
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            เป้าหมายที่ 3 การท่องเที่ยวไทยมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ  
 2. กลยุทธ์การพัฒนา  
            กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการ การท่องเที่ยวมูลค่าเพ่ิมสูง  
            กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป  
            กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ของตลาดสากล 
            กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว  
            กลยุทธ์ที่ 5 การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และข้ันตอนที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการ  
            กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบข้อมูลการทjองเที่ยวให้เป็นระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะที่นักท่องเที่ยว 
ผู้ประกอบการ และภาครัฐ สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ง่าย  
 
 หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก  
 1. เป้าหมายการพัฒนา  
             เป้าหมายที่ 1 การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพื่อการใช้ในประเทศและส่งออก  
             เป้าหมายที่ 2 ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสูงการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและมีการลงทุน
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญภายในประเทศ  
             เป้าหมายที่ 3 การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ  
 2. กลยุทธ์การพัฒนา  
             กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมให้ผู้ใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิม
มากขึ้น  
             กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดสองออกยานยนต์ไฟฟ้า  
             กลยุทธ์ที่ 3 การกำหนดเป้าหมาย/แผน และดำเนินการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมไปสู่
ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบชัดเจนตลอด ทั้งห่วงโซ่อุปทาน ในระยะ 5 ปี  
             กลยุทธ์ที่ 4 การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 
แบตเตอรี่และชิ้นส่วนสำคัญ  
            กลยุทธ์ที่ 5 มาตรการสำหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ  
            กลยุทธ์ที่ 6 การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้
คนขับ     
            กลยุทธ์ที่ 7 โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า
ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ  
            กลยุทธ์ที่ 8 การปรับปรุงและจัดทำกฎระเบียบที่เก่ียวข้องให้เอ้ือกับการเติบโตอุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้าและให้ความสำคัญกับการบูรณาการ การทำงานรวมกันระหว่างรัฐและเอกชน  
            กลยุทธ์ที่ 9 การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ไฟฟ้า 
            กลยุทธ์ที่ 10 มาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย  
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            กลยุทธ์ที่ 11 การสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงาน
สะอาด 
 หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
 1. เป้าหมายการพัฒนา  
        เป้าหมายที่ 1 ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ  
        เป้าหมายที่ 2 องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพเอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในสินค้า
และบริการทางสุขภาพ  
        เป้าหมายที่ 3 ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ  
         เป้าหมายที่ 4 ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคามสุขภาพ  
 2. กลยุทธ์การพัฒนา  
         กลยุทธ์ที่ 1 บริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
       กลยุทธ์ที่ 2 ไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพระดับโลก  
         กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ  
        กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างเสริมขีดความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์  
         กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพ
ของคนไทย  
         กลยุทธ์ที่ 6 การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพ่ือลดผลกระทบ
ต่อบริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ  
 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค  
 1. เป้าหมายการพัฒนา  
 เป้าหมายที่ 1 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค  
 เป้าหมายที่ 2 ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค  
 เป้าหมายที่ 3 ไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค  
 2. กลยุทธ์การพัฒนา  
 กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่  
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจสำคัญภูมิภาค  
 กลยุทธ์ที่ 3 ผลักดันการลงทุนเพ่ือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ 4.0 
 หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของอาเซียน  
 1. เป้าหมายการพัฒนา  
 เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน  
 เป้าหมายที่ 2 การส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศเพ่ิมข้ึน  
 เป้าหมายที่ 3 มูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศมีการ
ขยายตัวเพิ่มข้ึน  
 
 2. กลยุทธ์การพัฒนา  
 กลยุทธ์ที่ 1 การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล  
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 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรม ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
 กลยุทธ์ที่ 3 อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศที่สามารถแข่งขันได้  
 กลยุทธ์ที่ 4 ระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรม
และบริการดิจิทัล  
 หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสากิจขนากลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ
แข่งขันได้  
 1. เป้าหมายการพัฒนา  
          เป้าหมายที่ 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตและ
แข่งขันได้     
          เป้าหมายที่ 2 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ สามารถยกระดับ
และปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันใหม่  
 เป้าหมายที่ 3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมี
ประสิทธิผลจากภาครัฐ  
 2. กลยุทธ์การพัฒนา  
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจและการยกระดับความสามารถในการ
แข่งขัน ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและส่งเสริม
ให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ  
 กลยุทธ์ที่ 3 การจัดให้มีกลไกทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึง  
 กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นผู้ประกอบการในยุค
ดิจิทัล  
 กลยุทธ์ที่ 5 การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของ
ภาครัฐ  
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบนิเวศน์ให้เอื้อต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมทั้งให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
ที่เหมาะสมและเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่าย ระดับโลก และยกระดับสู่ตลาดต่างประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 7 การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้มีศักยภาพการดำเนินการในเชิงธุรกิจ  
 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
 1. เป้าหมายการพัฒนา  
 เป้าหมายที่ 1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัว
เพ่ิมข้ึน    
 เป้าหมายที่ 2 ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง  
 เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพ่ือให้ ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง  
 2. กลยุทธ์การพัฒนา  
 กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก  
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 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพ่ือการพัฒนา
พ้ืนที่และเมือง  
 กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์และดิจิทัลรองรับพื้นที่เศรษฐกิจ
หลัก และเมือง  
 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพ้ืนที่และเมือง  
 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอเหมาะสม  
 1. เป้าหมายการพัฒนา  
 เป้าหมายที่ 1 ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นมีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมจนสามารถ
หลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน  
 เป้าหมายที่ 2 คนไทยทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต  
 2. กลยุทธ์การพัฒนา  
 กลยุทธ์ที่ 1 การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน  
 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น  
 กลยุทธ์ที่ 3 การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย  
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ  
 กลยุทธ์ที่ 5 การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อลดความยากจนข้ามรุ่นและจัดความคุ้มครองทางสังคม 
 หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ  
 1. เป้าหมายการพัฒนา  
 เป้าหมายที่ 1 การใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสร้างมูลค่าและรายได้  
 เป ้าหมายที ่  2 ทร ัพยากรธรรมชาต ิได ้ร ับการอน ุร ักษ ์ฟ ื ้นฟ ู  และม ีการใช ้ประโยชน ์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน  
 เป้าหมายที่ 3 สังคมไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษลดลง  
 2. กลยุทธ์การพัฒนา  
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ  
 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่นและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ำ 
 กลยุทธ์ที่ 3 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดบน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ำ   
 กลยุทธ์ที่ 5 การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน  
 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  
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 1. เป้าหมายการพัฒนา  
 เป้าหมายที่ 1 ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ลดลง    
 เป้าหมายที่ 2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง  
 เป้าหมายที่ 3 สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 2. กลยุทธ์การพัฒนา  
 กลยุทธ์ที่ 1 การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
พ้ืนที่สำคญั  
 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพประชาชนและชุมชนในการรับมือกับภัยธรรมชาติและการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 กลยุทธ์ที่ 3 การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 กลยุทธ์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อบริหารจัดการ และลดความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง
อนาคต  
 1. เป้าหมายการพัฒนา  
 เป้าหมายที่ 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับโลก
ยุคใหม่มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดี ของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
อย่างพลิกโฉม ฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข  
 เป้าหมายที่ 2 กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมายและ
สามารถสร้างงานอนาคต  
 เป้าหมายที่ 3 ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 2. กลยุทธ์การพัฒนา  
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในทุกมิติ  
 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง  
 กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
 1. เป้าหมายการพัฒนา  
 เป้าหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้  
 เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว  
 2. กลยุทธ์การพัฒนา  
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์สะดวก และประหยัด  
 กลยุทธ์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิด
กว้าง และมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับ การเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ  
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 กลยุทธ์ที่ 3 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา
ประเทศ  
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่
จำเป็น ในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เ อื้อต่อการพัฒนา
ประเทศ หมายเหตุ หากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ประกาศใช้แล้ว  
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามจะจัดส่งฉบับจริงให้ทราบอีกครั้ง 

 

1.8 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
        1.8.1 แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2560 - 2565) ฉบับทบทวน  
 1) แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
 ภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพฯ เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ 
เนื ่องจากเป็นที่ตั ้งของเมืองหลวง กรุงเทพมหานครและเป็นที่ตั ้งของหน่วยงานราชการระดับกระทรวง 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนำทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด รวมทั้ง
สถาบันธุรกิจและสถาบันการเงิน ชั้นนำของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่ที่
มีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ข้าว อู่น้ำ” ของประเทศ และเป็นพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของ       
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็น
เส้นทางลัดโลจิสติกส์(Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก  
ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จำเป็นต้องรักษาความมีชื่อเสียงของกรุงเทพมหานคร
ให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไป กับการใช้ศักยภาพพ้ืนฐานด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ
และความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการเร่งรัดผลักดันเส้นทางลัดโลจิสติกส์เชื่อมโยง
ทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือให้ภาคกลางเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการ
เชื่อมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกในระยะยาว  
 2) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ภาคกลางมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ
เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนำทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาล
ที่ดีที่สุด นอกจากนี้ ภาคกลางยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง สภาพพ้ืนที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ 
เป็นฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศและเป็นพ้ืนที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทยกัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัด   
โลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเป้าหมาย
ที่จะ “พัฒนา กรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง”  
 3) วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย และเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยวใน
ลำดับต้น ๆ ของโลกตลอดไป  
 3.2 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคง ด้าน
อาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี  
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 3.3 เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ บริการด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง  
 3.4 เพื่อฟื้นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 4) เป้าหมายและตัวชี้วัด  
 4.1 อัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคกลางขยายตัวเพิ่มข้ึน  
 4.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ (GINI INDEX) กลุ่มจังหวัดลดลง  
 1.8.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี)         
พ.ศ. 2566 – 2570  
 1) จุดมุ่งเน้น  
 1.1 การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ข้าว พืชผัก ผลไม้ปศุสัตว์และการประมง)  
 1.2 การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงประวัติศาสตร์และเชิงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้อัตลักษณ์ที่มีคุณภาพ  
 1.3 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนภาคตะวันตก  
 2) วิสัยทัศน์ (เป้าหมายการพัฒนา)  
 “ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ 
และการคา้ภาคตะวันตก”  
 3) เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขท่ียั่งยืน โดย  
 3.1 เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 2.5  
 3.2 ประชาชนมั่งค่ังประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มข้ึนเฉลี่ย2,455บาท/คน  
 3.3 ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากค่าความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด  
 4) ประเด็นการพัฒนา  
 4.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล  
 4.2 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ วัฒนธรรมใน
ถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและอารยธรรมทวารวดี  
 4.3 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนำไปสู่ การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ  
 5) วัตถุประสงค์/แนวทางการพัฒนา/ตัวชี้วัด ตามประเด็นการพัฒนา  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล  
 วัตถุประสงค์: (1) พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพสู่
มาตรฐานสากล 
                  (2) เพิ ่มศักยภาพผู ้ผล ิตและตลาดสินค้าภาคการเกษตร พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรมสู่เทคโนโลยีดิจิทัล    
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  แนวทางการพัฒนา : (1) เพิ่มพื้นที่การทำเกษตรปลอดภัยและเตรียมความพร้อมเพื่อการทำเกษตร
อินทรีย์  
               (2) ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการแรงงานภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยน กระบวนการผลิต การแปรรูป การบริหารจัดการตลาด และ
บริการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
                      (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ  
                      (4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินค้า เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ตัวชี้วัด : 

ตัวชี้วดั 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 2570 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการด้าน การเกษตรได้รับ
การรับรองมาตรฐาน 
(GAP/GFM/Organic  
และ มาตรฐานอาหาร 
 ปลอดภยัอื่น ๆ) 
 กลุ่มเป้าหมาย : 
 
                 ด้านการเกษตร 
 
 
                 ด้านประมง  
 
 
                 ด้านปศุสัตว์ 

N/A N/A จำนวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ
ได้รับการ 
รับรอง
มาตรฐาน 
ร้อยละ 80 
จากกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
เป้าหมาย 
375 GAP 
375 
 
เป้าหมาย 
190 GAP 
115 GAP 
มกษ75 
 
 เป้าหมาย 
300 GAP 
300 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ
ได้รับการ 
รับรอง
มาตรฐาน 
ร้อยละ 80 
จากกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
เป้าหมาย 
375 GAP 
375 
 
เป้าหมาย 
190 GAP 
115 GAP 
มกษ75 
 
 เป้าหมาย 
300 GAP 
300 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ
ได้รับการ 
รับรอง
มาตรฐาน 
ร้อยละ 80 
จากกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
เป้าหมาย 
375 GAP 
375 
 
เป้าหมาย 
190 GAP 
115 GAP 
มกษ75 
 
 เป้าหมาย 
300 GAP 
300 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ
ได้รับการ 
รับรอง
มาตรฐาน 
ร้อยละ 80 
จากกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
เป้าหมาย 
375 GAP 
375 
 
เป้าหมาย 
190 GAP 
115 GAP 
มกษ75 
 
 เป้าหมาย 
300 GAP 
300 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ
ได้รับการ 
รับรอง
มาตรฐาน 
ร้อยละ 80 
จากกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
เป้าหมาย 
375 GAP 
375 
 
เป้าหมาย 
190 GAP 
115 GAP 
มกษ75 
 
 เป้าหมาย 
300 GAP 
300 

จำนวนผู้เข้ารว่ม 
โครงการได้รับ
การ รับรอง
มาตรฐาน ร้อย
ละ 80 จากกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 
 
 
 
เป้าหมาย 375 
GAP 375 
 
 
เป้าหมาย 190 
GAP 115 GAP 
มกษ75 
 
 
 เป้าหมาย 300 
GAP 300 

2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่
ได้การรับรอง มาตรฐานเข้าถึง
ช ่องทางการจำหน่ายสินค้า 
(ข้อมูลจากการเกษตรผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการ รับรองมาตรฐาน
ในแต่ละปี) 

N/A N/A จำนวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการที่
ได้รับการ 
รับรอง
มาตรฐาน 
เข้าถึง
ช่องทางการ 
จำหน่าย
สินค้า ร้อย
ละ 80 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการที่
ได้รับการ 
รับรอง
มาตรฐาน 
เข้าถึง
ช่องทางการ 
จำหน่าย
สินค้า ร้อย
ละ 80 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการที่
ได้รับการ 
รับรอง
มาตรฐาน 
เข้าถึง
ช่องทางการ 
จำหน่าย
สินค้า ร้อย
ละ 80 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการที่
ได้รับการ 
รับรอง
มาตรฐาน 
เข้าถึง
ช่องทางการ 
จำหน่าย
สินค้า ร้อย
ละ 80 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการที่
ได้รับการ 
รับรอง
มาตรฐาน 
เข้าถึง
ช่องทางการ 
จำหน่าย
สินค้า ร้อย
ละ 80 

จำนวนผู้เข้ารว่ม 
โครงการที่ได้รับ
การ รับรอง
มาตรฐาน เข้าถึง
ช่องทางการ 
จำหน่ายสินค้า 
ร้อยละ 80 
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ตัวชี้วดั 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 2570 
3. จำนวน เทคโนโลย ี และ
นวัตกรรมภาค เกษตรกรรม
พาณิชยกรรมอ ุตสาหกรรม
สินค้า ชุมชนที่ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

N/A N/A เพิ่มขึ้น 20 
เทคโนโลยี
และ 
นวัตกรรม 

เพิ่มขึ้น 20 
เทคโนโลยี
และ 
นวัตกรรม 

เพิ่มขึ้น 20 
เทคโนโลยี
และ 
นวัตกรรม 

เพิ่มขึ้น 20 
เทคโนโลยี
และ 
นวัตกรรม 

เพิ่มขึ้น 20 
เทคโนโลยี
และ 
นวัตกรรม 

เพิ่มขึ้น 20 
เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม 

 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ศูนย์กลางการท่องเที ่ยวคุณภาพเชิงสร้างสรรค์ ด้านนิเวศน์ สุขภาพ
วัฒนธรรมในพื้นถ่ินประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและอารยธรรมทวารวดี  
 วัตถุประสงค์: เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คุณภาพ กระจายรายได้ให้สู่ชุมชน  
 แนวทางการพัฒนา : (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
            (2) สนับสนุนกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื ่อส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
                (3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ  
            (4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว  
            (5) ส่งเสริมการพัฒนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สนับสนุนการท่องเที่ยว
แผนงานและโครงการสำคัญ 
ตัวชี้วัด : 

ตัวชี้วดั 
ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 2570 
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้
จากการท่องเที ่ยวเฉลี ่ย 2 ปี 
ย ้ อนหล ั ง ร า ย ได ้ จ า กก า ร
ท่องเที่ยว (ล้านบาท) 

N/A N/A 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ 
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นำไปสู่การกระตุ้น ให้เกิด การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ  
 วัตถุประสงค์ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น  
 แนวทางการพัฒนา :  (1) พัฒนาระบบอำนวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์และเครือข่าย
คมนาคมเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนเชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย  
    (2) พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
    (3) ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  
    (4) พัฒนาสินคา้ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการส่งออก  
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   (5) ยกระดับผู้ประกอบการและแรงงานของกลุ่มจังหวัดให้มีความสามารถในการ
แข่งขันและสามารถประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้  
   (6) พัฒนาระบบส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและ
ผลักดันให้มีการลงทุนในต่างประเทศ 

ตัวชี้วดั 

ข้อมูลปีฐาน ค่าเป้าหมาย 
 
ข้อมูลเฉลี่ย ปี พ.ศ. 
2559 - 2563 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 - 2570 

1. มูลค่าการค้าชายแดน (ไม่
รวมก ๊าซธรรมชาต ิ เพ ิ ่มขึ้น   
ร้อยละ 1 ต่อปี) 

2,465.74 
ล้านบาท 

 

2,490.40 
ล้านบาท 

 

2,515.30 
ล้านบาท 

 

2,540.45 
ล้านบาท 

 

2,565.86 
ล้านบาท 

 

2,91.52 
ล้านบาท 

 

2,540.71 
ล้านบาท 

 
 1.8.3 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2566 - 2570  
 1) วิสัยทัศน์(Vision) “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจเข้มแข็ง สังคมคุณภาพ”  
 จากศักยภาพและจุดยืนการพัฒนา ตลอดจนการมีพื้นฐานเกษตรปลอดภัยที่มีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่องของจังหวัดราชบุรีเป็นศักยภาพที่โดดเด่น จึงเป็นความพร้อมที่สามารถพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่า ตาม
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ซ่ึงมีเป้าหมาย 
“พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” ประกอบกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID – 19 และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน 
จังหวัดราชบุรีจึงกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา พ.ศ.2566 - 2570 ดังนี้  
 เมืองเกษตรสีเขียว หมายถึง การพัฒนาการเกษตรของจังหวัดราชบุรีในช่วงที่ผ่านมา ได้ดำเนินการ
พัฒนาการผลิตทางการเกษตรเข้าสู่มาตรฐาน เกษตร GAP และเกษตรอินทรีย์มาระดับหนึ่งแล้ว กล่าวคือ 
จังหวัดราชบุรีมีเกษตรกรที่เข้าสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย 3,378 ราย/แปลง/ฟาร์ม พ้ืนที่ 62,828.29 ไร่ 
และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 64 ราย/แปลง เนื้อที่ 2,531.80 ไร่ จึงเป็นฐานการผลิตที่สำคัญในการต่อยอด
การพัฒนาต่อไป ดังนั้น เมืองเกษตรสีเขียว หมายถึง การพัฒนาและต่อยอดการเกษตรของจังหวัดให้มีคุณภาพ
มีมาตรฐานระดับส่งออก มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตและการแปรรูปสินค้าภาคเกษตร มีคุณภาพและมาตรฐาน GAP มาตรฐานอินทรีย์ และมาตรฐานอ่ืนๆ
ที่ปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภค ในขณะเดียวกันมุ่งเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรที่เป็น
มิตรและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
 เกษตรกรมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีรายได้และอาชีพที่
มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่และยกระดับเกษตรกรเป็น 
Young Smart Farmer/Smart Farmer ที่เข้าใจ และเข้าถึงหลักการ “ตลาดนำการผลิต” และการแปรรูป 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ เครือข่ายการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
 จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองอาหารคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารแก่ชาวราชบุรี ชาวไทย และ
นานาประเทศ มีผลผลิตจากการเกษตรที่พัฒนา เป็นแบรนด์จากการเกษตรที่เข้มแข็งและมีมูลค่า รองรับการ
เป็น “เมืองเกษตรสีเขียว”  
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570 )        36 

 สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ความสามารถในการแข่งขันด้วยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายขยาย
พ้ืนที่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 โดยมีการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น 
การปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพร ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน มะพร้าวน้ำหอม สุกร 
แพะเนื้อ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งก้ามกราม ปลาสลิด และปลาสวยงาม และเร่งรัดในการขยายพื้นที่พัฒนา
มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากข้ึน  
 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญการพัฒนาและ
ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ำทั้งในเขตชลประทาน และแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อรองรับกิจกรรม
การผลิตทางเกษตรกรรมของจังหวัดให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  
 สร้างเศรษฐกิจเข้มแข็ง หมายถึง การส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นการสร้าง
เศรษฐกิจตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน องค์กรธุรกิจ มีความพร้อมและสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อเป็นภาคส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวมให้เข้มแข็ง โดยการเพ่ิม 
ศักยภาพยกระดับและพัฒนาผลผลิตเข้าสู่มาตรฐานต่างๆ มีทักษะในการจัดการเชิงธุรกิจ และการตลาด โดยมี
ประเด็นการพัฒนาที่สำคัญประกอบด้วยการส่งเสริมท่องเที่ยว การส่งเสริม SMEs, OTOP, วิสาหกิจชุมชนและ
กลุ่มอาชีพต่างๆ  
 การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 1. สร้างคุณค่าและมูลค่าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตามแนวคิด 
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) – เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) โดยการสนับสนุนส่งเสริมการจัด กิจกรรม
การท่องเที่ยว ตามอัตลักษณ์ชุมชนในแต่ละพื้นที่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและธรรมชาติ การท่องเที่ยว
ตามความสนใจพิเศษเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงศิลปะ และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงกีฬา นันทนาการ 
สุขภาพ และความงาม การพัฒนาพื ้นที ่การท่องเที ่ยวชุมชนที ่มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ วัฒน ธรรม 
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต  
 2. ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวและบริการ ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและตรงตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ยววิถีใหม่รวมถึง การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวด้าน
สุขอนามัย ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการ โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการค้าการ
ลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว การกีฬา และการตลาด เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวของจังหวัด ที่นักท่องเที่ยวสืบค้นได้ทำการตลาดเชิงรุก เชื่อมโยงกับกลุ่ม
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว เพื่อร่วมสร้างจุดเด่นการตลาดการท่องเที่ยว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการดำเนินงาน การกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของ
แหล่งท่องเที่ยว (Positioning) แนวทางพัฒนา และเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ชัดเจน  
 3. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการให้มีทักษะอาชีพ
ที่มีมาตรฐาน มีความสามารถที่หลากหลาย มีรายได้และความมั่นคงและพึ่งพาตนเองได้โดยการการพัฒนา
ชุมชน/บุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ในพื้นที่
ตนเอง ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัด โดยมีการบูรณาการร่วมทุกหน่วยงาน
ทุกภาคส่วน สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการจริงแบบครบวงจร การให้โอกาสในการพัฒนาทักษะ 
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แรงงานผู้สูงอายุสู่ผู้ให้บริการที่มีจิตวิญญาณการบริการและความรักในชุมชนท้องถิ่น อาทิ เป็นเชฟ ชุมชนปรุง
อาหารด้วยสูตรดั้งเดิม นักเล่าเรื่องประจำชุมชนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดที่ประสบความสำเร็จ หรือนักลงทุนเข้า มามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ชุมชนในรูปแบบ Social Enterprise Business ส่งเสริมการสร้างมัคคุเทศก์ชุมชน นักเล่าเรื ่อง นักสื่อ 
ความหมายในชุมชนท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานการให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมมีการจัดทำทำเนียบ
มัคคุเทศก์ชุมชน จัดทำแบรนด์ดิ้งให้มัคคุเทศก์ชุมชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ  
 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง คมนาคม และการบริหารจัดการขนส่งให้มีความปลอดภัย รองรับ
การท่องเที่ยว การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และการเชื่อมโยงการค้าชายแดน เช่น การพัฒนาการจัดการระบบ
ขนส่งเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว (สร้างช่องทางติดต่อระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการในการเดิน ทางเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยว) ปรับปรุงเส้นทางจักรยานให้มีความสะดวกและปลอดภัย ตลอดจน การบูรณาการการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างอำเภอการปรับปรุง พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และการสร้างสรรค์แหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่ม  
 การส่งเสริมและพัฒนา SMEs, OTOP วิสาหกิจชุมชน และ กลุ่มอาชีพ โดย ส่งเสริมการค้าพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืนส่งเสริมวิจัยและ พัฒนาให้เกิดสินค้าและนวัตกรรมใหม่ พัฒนาและส่งเสริม
การตลาดออนไลน์และออฟไลน์ยกระดับมาตรฐานสินค้าของจังหวัดราชบุรีให้มีคุณภาพ  
 สังคมคุณภาพ สถานะของการพัฒนาด้านสังคมจังหวัดราชบุรีในช่วงที่ผ่านมายังมีหลายประเด็นที่ยัง
ต้องเร่งรัดยกระดับการพัฒนา กล่าวคือ ด้านรายได้ และความเหลื่อมล้ำ จังหวัดราชบุรีมีอัตราการพึ่งพิงอยู่ที่
ร้อยละ 53.89 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ลดลงที่ 0.474 เป็นลำดับที่ 28 ของประเทศ 
ประชากรสูงวัยมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น ประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กลดลง ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย 25,163 
บาท/เดือน มีเงินออมเฉลี่ย 5,040 บาท/เดือน มีสัดส่วน คนจนด้านรายจ่ายต่ำกว่าเส้นความยากจนร้อยละ 
10.99 ด้านสาธารณสุข ประชาชนยังมีอัตราการเจ็บป่วย 5 โรคสำคัญเพิ่มขึ้นทุกโรค ด้านการศึกษา จังหวัด 
ราชบุรีมีจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย 9.25ปี (ค่ากลางของประเทศ 9.15 ปี) เป็นลำดับที่ 31 ของประเทศ ด้าน
การมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดราชบุรีมีจำนวน องค์การชุมชนต่อประชากรแสนคน จำนวน 20.73 แห่ง ซึ่ง
มีจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศ จังหวัดราชบุรีมีองค์กรชุมชนเป็นลำดับที่  71 
ดังนั้นในช่วงปี 2566-2570 การพัฒนาสังคมคุณภาพ หมายถึง การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนคนราชบุรีทุกช่วงวัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาทา ง
สังคม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกันและเอ้ืออาทรมีทักษะในการดำรงชีวิต 
 ประชาชนทุกช่วงวัยตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สุขภาพ 
สติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีทักษะการดำรงชีวิต ในศตวรรษที่ 21 มีภูมิคุ้มกันทางสังคม เป็นพลเมือง
คุณภาพ  
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วหน้า ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีความม่ันคง ได้รับการส่งเสริมการดำรงชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม ลดอัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนซึ่งจังหวัดราชบุรีมีอัตราสูง 7.66 เท่า ให้เหลือเท่ากับค่ากลางของประเทศ (6.92 
เท่า) เป็นอย่างน้อย ตลอดจนลดสัดส่วนคนจนจากร้อยละ 10.99 ให้เหลือร้อยละ 8.50 การจัดหาและ
ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุและกลุ่มคน เปราะบางทางสังคมให้มีความม่ันคง ส่งเสริมชุมชนให้มีบทบาทใน
การพัฒนาปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการพัฒนาแนวทางการเข้าถึงข่าวสารและ บริการด้าน 
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สุขภาพของประชาชนที่สะดวกรวดเร็ว  
 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำกิจกรรมสาธารณะและการมีส่วนร่วมของสถาบันศาสนา 
และองค์กรภาคธุรกิจในการพัฒนาจังหวัด โดยการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนองค์กรชุมชนเมื่อเปรียบเทียบกับ
จำนวนประชากร (ปัจจุบันจังหวัดราชบุรีมีองค์กรชุมชน 20.73 แห่ง/ประชากรแสนคน เป็นลำดับที่ 71 ของ
ประเทศ โดยค่ากลางของประเทศ 142.82 แห่งต่อประชากรแสนคน) ให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาใน
ชุมชนมากขึ้น  
 เป็นชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนคุณธรรม มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง ส่งเสริมยกระดับบทบาทชุมชนเป็น
หน่วยสำคัญของการพัฒนาโดยประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน การ
น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำรงชีวิต ส่งเสริมการพัฒนาและรื ้อฟื ้นหมู่บ้าน  
เศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านศีล 5 ที่มีอยู่ให้สามารถประกอบกิจกรรมอย่างจริงจัง 
 
 2) พันธกิจ  
      1) พัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง  
     2) เสริมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ประชำชนมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  
     3) จัดการทรัพยากรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมรองรับการเติบโตอย่างเหมาะสมและยั่งยืน  
 
 3) เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) จังหวัดราชบุรีได้กำหนดเป้าประสงค์รวม ดังนี้  
     1) จังหวัดมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสารถในการแข่งขัน  
     2) ประชำชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง เป็นสังคมคุณภาพ เข้มแข็งและแบ่งปัน  
     3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ตัวชี้วัดและเป้าประสงค์รวม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

1.จังหวัดมีการ
เติบโตทาง
เศรษฐกิจและ 
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

1.1 อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวล รวม
จังหวัด 

201,571 
ล้านบาท     
(ปี 2562) 

ร้อยละ 3 3.5 4 4.5 5 

1.2 อัตราส่วนหนี้
เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ย 
ของครัวเรือน ลดลง 

7.61 เท่า   
(ปี 2560) 

เท่า 7  6.95  6.92 

1.3 อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวล รวม
จังหวัดภาค
การเกษตร 

32,994 
(ล้านบาท) 
ขยายตัว 
11.15      
(ปี 2562) 

ร้อยละ 10 10.20 10.50 11 11.15 

1.4 อัตราการ
ขยายตัวรายได้จาก
การท่องเท่ียว ที่
เพิ่มขึ้นเทียบกับปีที่
ผ่านมา 

4251.84 
ล้านบาท     
(ปี 2562) 

ร้อยละ -50 -35 15 1 2 

2. ครอบครัว
และชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
มั่นคง เป็นสังคม
เข้มแข็งที่
แบ่งปัน 

2.1 ร้อยละของ
ประชากรที่มี
รายจ่ายเพื่อการ 
อุปโภคบริโภคเฉลี่ย
ต่อคนต่อเดือน ต่ำ
กว่าเส้น ความ
ยากจน 

10.99      
(ปี 2562) 
เส้นความ
ยากจน 
2,825 บาท 

ร้อยละ 10.50 10.00 9.50 9.00 8.50 

 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมายรายปี 
2566 2567 2568 2569 2570 

 2.2 สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได้  
(Gini Coefficient) 

0.42       
(ปี 2560) 
0.37       
(ปี 2558) 

ค่า 0.40  0.39  0.37 

3.การอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม  
ที่มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

3.1 อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ ป่าไม้ใน
จังหวัด 

0.11       
(ปี 2561) 

ร้อยละ 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 

 3.1 สัดส่วนปริมาณ
ขยะที่กำจัดถกูต้อง
ต่อ ปริมาณขยะที่
เกิดขึ้น 

3.38        
(ปี 2561) 

ร้อยละ 15 20 25 30 35 
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1.8.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร สู่เมืองอาหารปลอดภัย
อย่างม่ันคงและย่ังยืน  
   กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เพ่ือการแข่งขัน  
   กลยุทธ์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรเกษตรอย่างสมดุลยั่งยืน  
   กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
   กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการเกษตรเพื่อสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวิถีใหม่ อย่างมีคุณภาพ
บนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์  
   กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
ในการท่องเที ่ยวของอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวที่เติบโตจากชุมชน เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู ่สากลและ
เสริมสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยบริการที่มีมูลค่ำสูง  
   กลยุทธ์ที่ 2 สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการค้าการลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว 
การกีฬา และการตลาด เพ่ือรองรับการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัล และตาม
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) – เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจ สีเขียว (Green Economy)  
   กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันและความเชื่อมั่นด้านความ
ปลอดภัยในเชิงธุรกิจของภาคบริการและ เมืองการค้าที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่ เพ่ือ
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโต ต่อเนื่องอย่างเข้มแข็ง  
   กลยุทธ์ที ่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพจากฐาน
ธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองคมนาคม และการบริหารจัดการขนส่งให้
มีความปลอดภัยทรัพย์สินของ นักท่องเที่ยวและรองรับการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และการ
เชื่อมโยงการค้าชายแดน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการค้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความย่ังยืน  
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้สินค้าได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กลยุทธ์ที่ 3 
ให้ความรู้คำแนะนำด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  
   กลยุทธ์ที ่ 2 เพิ ่มช่องทางการตลาดสำหรับจำหน่ายสินค้าเกษตร OTOP SMEs 
พัฒนาความรู้ด้านการตลาดออนไลน์  
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความรู้ด้านการตลาด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคนคุณภาพสร้างสังคมแห่งความสุข  
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสุขภาวะคนทุกช่วงวัย และส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก โดย
ใช้กลไก พชจ., พชอ., พชต.  
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   กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคนจน คน
เปราะบางเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ   
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทุนทางสังคม  
   กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง  
   กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในการดำรงชีวิตของประชาชน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
   กลยุทธ์ที่ 1 มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าใน
เชิงการปฏิบัติ  
   กลยุทธ์ที ่  2 ลดผลกระทบจาการเปลี ่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม  
   กลยุทธ์ที ่ 3 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที ่ดีภายใต้ระบบทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีสมดุล  
   กลยุทธ์ที่ 4 มีระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน และบังคับใช้กฎหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม  
   กลยุทธ์ที่ 5 มีความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติ  
   กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระดับท้องถิ่น ให้บรรลุ
การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
   กลยุทธ์ที่ 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นจากกระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
การขับเคลื่อนนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   กลยุทธ์ที่ 8 สร้างสมดุลระหว่างต้นทุนน้ำที่มีอยู่แลน้ำที่ถูกใช้ไปได้เหมาะสมกับ
บริบท และความต้องการของประชาชน ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในทุกพ้ืนที่  
   กลยุทธ์ที่ 9 มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ  
   กลยุทธ์ที่ 10 องค์กรมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในประเด็นใหม่อาจจะเกิดขึ้น
เพ่ือขับเคลื่อนสู่การให้บริการเชิงรุก  
   กลยุทธ์ที่ 11 องค์กรมีการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเต็มรูปแบบเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัยสำหรับผู้บริหาร ใช้ในการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเดียวกัน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคง  
   กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความรักสามัคคีในกลุ่มประชาชน และการธำรงไว้ในสถาบัน
หลักของชาติ    
   กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งพ้ืนที่เป้าหมายเพื่อเสริมความมั่นคง 
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1.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2566 - 2570)  
1) วิสัยทัศน์ (Vission) 
          “เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น คุณภาพชีวิตดี 
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”  
2) พันธกิจ (Mission)  
 (1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
 (2) ส่งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่  
 (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
 (4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสีย  
 (5) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
 (6) ส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (7) สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 (8) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม  
 (9) ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษาและการกีฬา 
 (10) ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
 (11) ส่งเสริมภาคเกษตรอุตสาหกรรม  
 (12) ส่งเสริมการสาธารณสุข  
 (13) ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น  
 (14) ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 (15) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 (16) การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกัน  
 (17) ส่งเสริมภาคเกษตรที่ปลอดภัย 
3)ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
 แนวทางการพัฒนา  
  - พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ  
  - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค  
  - บริโภคและเกษตรตลอดจนการป้องกันน้ำท่วมและภัยแล้ง  
  - พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่  
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 แนวทางการพัฒนา  
  - ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม  
  - ส่งเสริมการกีฬา การศึกษาและการเรียนรู้  
  - ส่งเสริมการสาธารณสุขสวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ  
  - ส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 แนวทางการพัฒนา  
  - สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
  - ส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพื่อความเป็น
พลเมือง  
  - การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว  
 แนวทางการพัฒนา  
  - การวางแผน การประสาน แผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น  
  - ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน  
  - การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  - ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนการพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม  
  - การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา  
  - พัฒนาระบบการกำจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม  
  - พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย  
  - การบริหารจัดการ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  - การจัดการมลพิษต่าง ๆ  
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 แนวทางการพัฒนา  
  - การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  - ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม 
2.1 วิสัยทัศน์ 

“ ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่คุณธรรม ก้าวนำด้านพัฒนาครอบครัว  
และชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ” 

      พันธกิจ 
 (1) จัดให้มีการสร้างและบำรุงรักษาไฟฟ้าหรือแสงสว่างให้ทั่วถึงในท้องถิ่น 
 (2) จัดให้มีการสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ 
 (3) รักษาความสะอาดถนน  ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ 
 (4) จัดให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 (5) การป้องกันและระงับโรคติดต่อและไม่ติดต่อ 
 (6) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 (8) ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (9) ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ทางการเมือง และการบริหารกับประชาชนในท้องถิ่น 

2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

แนวทางการพัฒนา 

 - พัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงระบบบริการพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต และความเป็นอยู่ของ  
  ประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้ 
 - พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภค  
 - พัฒนาระบบการสื่อสาร และระบบสารสนเทศ  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
 - ส่งเสริมการกีฬา การศึกษาและการเรียนรู้ 
 - สร้างเสริมสุขภาพอนามัย  ระบบบริการที่มีมาตรฐานและท่ัวถึง  
 - ส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความเข้มแข็งของชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 

 - การสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
 - การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 - เพ่ิมการบริการด้านข้อมูลข่าวสารของทางราชการและพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
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4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 

 - การวางแผน และการประสานแผนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 - การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 - ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น 
 - การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

  - ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ขยะน้ำเสีย  มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่างๆ 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดขยะมูลฝอย 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร การบำรุงรักษา ขุดลอกแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 
 - ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 

 - การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 - ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2.3 เป้าประสงค์ 
 1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
 2. คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น 
 3. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆเพ่ิมมากข้ึน 
 4. มีความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 5. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
 6. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.4 ตัวชี้วัด  
 1. จำนวนโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้รับมาตรฐานและทั่วถึง 
 2. จำนวนครัวเรือนที่มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
 3. จำนวนหมู่บ้านที่มีความเข็มแข็งมากขึ้น 
 4. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษามีคุณภาพมากข้ึน 
 5. จำนวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันมากขึ้น 
 6.จำนวนประชาชนที่ให้ความสำคัญในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 7. จำนวนประชาชนที่ตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เพ่ิมมากข้ึน 
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 2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 2566 
จำนวน
โครงการ 

 

ปี 2567 
จำนวน
โครงการ 

 

ปี 2568 
จำนวน
โครงการ 

 

ปี 2569 
จำนวน
โครงการ 

 

ปี 2570 
จำนวน
โครงการ 

 
๑. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

41 27 27 21 21 

2. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและคุณค่า
ทางสังคม 

29 29 29 29 29 

3. ด้านการรักษาความ
สงบเรียบร้อยและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

10 10 10 10 10 

4. ด้านการวางแผน 
ส่งเสริมการลงทุนและ
การท่องเที่ยว 

14 14 14 14 14 

5. ด้านการเกษตรและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

16 11 12 10 11 

6.ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

6 6 6 6 6 

 
2.6 กลยุทธ์ 

 1. พัฒนาก่อสร้างและปรับปรุงระบบบริการพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต และความเป็นอยู่    
ของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่กำหนดไว้ 
 2. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภค  
 3. พัฒนาระบบการสื่อสาร และระบบสารสนเทศ  
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
 5. ส่งเสริมการกีฬา การศึกษาและการเรียนรู้ 
 6. สร้างเสริมสุขภาพอนามัย  ระบบบริการที่มีมาตรฐานและท่ัวถึง  
 7. ส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8. การสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
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 9. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 10. เพ่ิมการบริการด้านข้อมูลข่าวสารของทางราชการและพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
 11. การวางแผน และการประสานแผนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 12. การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 13. ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น 
 14. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน             
 15. ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาขยะน้ำเสีย  มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่างๆ 
 16. ส่งเสริมและสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอย 
 17. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร การบำรุงรักษา ขุดลอกแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร 
           18.ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
 19.การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 20. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning plan ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม  
 ๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
 ๒. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
 ๔. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
 ๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
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2.8 นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม  

 เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม   สามารถบรรลุตามเป้าหมายจึงได้
กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ ๗ ด้าน  ดังนี้ 

 1. นโยบายเร่งด่วน 
 2. นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 3. นโยบายการศึกษา 
 4. นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 5. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 6. นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 7. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 
โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังน้ี  
 1.นโยบายเร่งด่วน 
 เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การ
ส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  การแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัยโรคติดต่อ  อาทิเช่น  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
 2.นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   ทั้งด้านการสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม    
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ด้านการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพและการป้องกัน      
โรคเชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถงึ  สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพ   
ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมและพัฒนาตลาดสะอาดปลอดสารพิษ  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ    
ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อพัฒนาการบริการในการเตรียมความ
พร้อมสู่สังคมสูงอายุ   เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพของ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์               
ส่งเสริมการนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้     
มีการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภณัฑ์
ชุมชน 
 3. นโยบายการศึกษา 
 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัดยางงาม  และการสนับสนุนงบประมาณใหก้ับสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม  ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย   
ส่งเสริมและปลูกฝังใหเ้ดก็และเยาวชน มีจิตสำนึกในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย   
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 4.นโยบายการปรับปรุงฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 

 เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม  ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมที่
สะอาด  สดใสและปลอดภัย   เร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่  แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย      
จากวัชพืชในคลองสาธารณะ ผลักดันการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 
พัฒนาพื้นที่สีเขียว  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม         
ในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 

 5.นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน  จึงต้องดำเนินการก่อสร้าง  
ปรับปรุง  ถนน  สะพาน  ท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง  เหมืองสาธารณะเพื่อการเกษตรติดตั้งกล้อง 
CCTV  ดำเนินการซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน  ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงไร้สาย และหอกระจายข่าว  ดำเนินการจัดทำ     
ผังเมืองและปรับปรุงภูมิทัศน์   ดำเนินการปรับปรุงและขยายเขตน้ำประปาให้เพียงพอและทั่วถึงทุก
ครัวเรือน  จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจรพร้อมเครื่องหมายบอกเส้นทาง  ป้ายชื่อซอยและสัญลักษณ์
แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน  

 ๖.นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
และการปกครองท้องถิ่นโดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิ ในการเลือกตั้ง
ทุกระดับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีการบูรณาการแผนหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามเพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและ
ประชาชน  

 ๗. นโยบายการบริหารจัดการที่ดี 

 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามสามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว  ทั ่วถึง โปร่งใสและคุ ้มค่า                    
โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมในการพัฒนาด้านการบริการทุกด้าน 
เช่น  การบริการข้อมูลข่าวสาร การร้องเรียน ร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนา             
การจัดเก็บรายได้  ข ้อมูลด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ ่งแวดล้อม             
ดังนั้น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานจึงจัดให้มีการส่งเสริมการฝึกอบรม   
การศึกษาดูงานและการพัฒนาองค์ความรู ้ท ี ่จำเป ็นสำหรับผ ู ้บร ิหารและพนักงานทุกระดับ             
รวมทั้งการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ  
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2.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์ของ       
องค์การบริหารส่วนตำบล 

วัดยางงาม 

แผนพัฒนาจังหวัด         
พ.ศ. 2566 - 2570 

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ     

ฉบับท่ี 13              
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ        
ระยะ 20 ปี            

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

แนวทาง/กล
ยุทธ 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

แนวทาง/ 
กลยุทธ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

แนวทาง/
กลยุทธ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แนวทาง/
กลยุทธ 

๑. ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
และ
สาธารณูปการ 

1.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
บริการพื้นฐานที่
จำเป็นต่อการ
ดำเนินชีวติและ
ความเป็นอยู่
ของประชาชน 
เช่น ไฟฟ้า ถนน 
ประปาโทรศัพท์ 
เป็นต้น โดยให้
สอดคล้องกับผัง
เมืองรวมที่
กำหนดไว ้

1.2 พัฒนา
ระบบไฟฟ้า
สาธารณะและ
พัฒนาแหล่งน้ำ
เพื่อการอุปโภค
และบริโภค 

3.พัฒนาระบบ
การสื่อสารและ
สารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างมูลค่าและ
คุณค่ำk เพิ่มจาก
การท่องเท่ียว 
และบริการวิถี
ใหม่ อยา่งมี
คุณภาพบนฐาน 
อัตลักษณ์ชุมชน
เชิง สร้างสรร 

กลยุทธ์ที ่5 
พัฒนา 
โครงสร้าง
พื้นฐาน เมือง
คมนาคม และ 
การบริหาร
จัดการขนส่ง ให้
มีความ
ปลอดภัย 
ทรัพย์สินของ 
นักท่องเที่ยว
และรองรับ การ
ท่องเที่ยว การ 
ขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจ และ
การเชื่อมโยง
การค้ำ 
ชายแดน 

หมุดหมายที ่9 
ไทยมี ความ
ยากจนข้ามรุ่น 
ลดลง และคน
ไทย ทุกคนมี
ความคุ้มครอง 
ทางสังคมที่
เพียงพอ 
เหมาะสม 

-เป้าหมายที่ 3 
ไทยเป็น
ศูนย์กลาง 
คมนาคม
และโลจิสติกส์ 
ของภูมิภาค   
- กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนา 
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ 
เป็นประตู
การค้า การลุง
ทุนและ 
ฐานเศรษฐกิจ
สำคัญ ของ
ภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่2 
ด้านการสร้าง 
ความสามารถ
ในการ แข่งขัน 

โครงสร้าง
พื้นฐาน เช่ือม
ไทย เช่ือมโลก 
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ยุทธศาสตร์ของ       
องค์การบริหารส่วนตำบล 

วัดยางงาม 

แผนพัฒนาจังหวัด         
พ.ศ. 2566 - 2570 

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ     

ฉบับท่ี 13              
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ        
ระยะ 20 ปี            

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

แนวทาง/กล
ยุทธ 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

แนวทาง/ 
กลยุทธ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

แนวทาง/
กลยุทธ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แนวทาง/
กลยุทธ 

2. ด้านการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและคุณค่า
ทางสังคม 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
สวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์ 

2.ส่งเสริมการ
กีฬาและการ
เรียนรู ้

3.สร้างเสริม
สุขภาพอนามัย 
ระบบบริการที่มี
มาตรฐานและ
ทั่วถึง 

4.ส่งเสริมอาชีพ
และการ
ดำเนินงานตาม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคน
คุณภาพ สร้าง
สังคมแห่ง
ความสุข 

- กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนา สุขภาวะ
คนทุกช่วงวัย 
และส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน
โรคเชิงรุก โดย
ใช้กลไก พชจ., 
พชอ., พชต.    

 - กลยุทธ์ที ่2 
ยกระดับ 
คุณภาพชีวิต
ประชาชน และ
สร้างโอกาส
ให้แก่        
กลุ่มคนจน   
คนเปราะบาง 
เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ำ       

 - กลยุทธ์ที ่3 
พัฒนา ทุนทาง
สังคม            

 - กลยุทธ์ที ่4 
เสริมสร้าง 
ชุมชนเข้มแข็ง  

 - กลยุทธ์ที ่5 
เสริมสร้าง 
ความมั่นคง 
ปลอดภัย ใน
การดำรงชีวิต
ของประชาชน 

หมุดหมายที ่9 
ไทยมี ความ
ยากจนข้ามรุ่น 
ลดลง และคน
ไทย ทุกคนมี
ความคุ้มครอง 
ทางสังคมที่
เพียงพอ 
เหมาะสม 

-เป้าหมายที่ 2 
คนไทย ทุก
ช่วงวัยได้รับ
ความ คุ้มครอง
ทางสังคมที่ 
เพียงพอต่อ
การ ดำรงชีวิต  

- กลยุทธ์ที่ 3 
การยกระดับ
ความ คุ้มครอง
ทางสังคม 
สำหรับคนทุก
ช่วงวัย         

 - กลยุทธ์ที ่4 
การพัฒนา
ระบบความ 
คุ้มครองทาง
สังคมให้มี 
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 ด้านการ
พัฒนาและ 
เสริมสร้าง
ศักยภาพ 
ทรัพยากร
มนุษย ์

1. การพัฒนา
ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต  

2. การ
เสริมสร้างให้
คนไทยมีสุข
ภาวะที่ดี  

   3. การ
เสริมสร้าง 
ศักยภาพการ
กีฬา ในการ
สร้างคุณค่า
ทาง สังคม
และพัฒนา 
ประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ของ       
องค์การบริหารส่วนตำบล 

วัดยางงาม 

แผนพัฒนาจังหวัด         
พ.ศ. 2566 - 2570 

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ     

ฉบับท่ี 13              
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ        
ระยะ 20 ปี            

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

แนวทาง/กล
ยุทธ 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

แนวทาง/ 
กลยุทธ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

แนวทาง/
กลยุทธ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แนวทาง/
กลยุทธ 

3. ด้านการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย
และความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

1. การสนับสนุน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

2. การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ป้องกันบรรเทา
สาธารณภยั 

3. เพิ่มการ
บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
และพัฒนาช่อง
ทางการ        
ปรชาสัมพันธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคน
คุณภาพ สร้าง
สังคมแห่ง 
ความสุข 

- กลยุทธ์ที่ 5 
เสริมสร้าง 
ความมั่นคง 
ปลอดภัย ใน
การดำรงชีวิต
ของ ประชาชน 

หมุดหมายที ่8 
ไทยมี พื้นที่
และเมือง
อัจฉริยะ ที่น่า
อยู่ ปลอดภัย 
เติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน 

-เป้าหมายที่ 3 
การ พัฒนา
เมืองให้มีความ
น่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน มีความ 
พร้อมในการ
รับมือและ 
ปรับตัวต่อการ 
เปลี่ยนแปลง
ทุกรูปแบบ 
เพื่อให้
ประชาชนทุก
กลุ่มมี 
คุณภาพชีวิตที่
ดีอย่างทั่วถึง  

 - กลยุทธ์ที ่4 
การเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็ง
ในกำรบริหาร 
จัดการพื้นที่
และเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่1 
ด้านความ
มั่นคง 

1. การรักษา
ความสงบ
ภายใน  
ประเทศ   

   2. การ
ป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาที่
มีผล กระทบ
ต่อควำม
มั่นคง 
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ยุทธศาสตร์ของ       
องค์การบริหารส่วนตำบล 

วัดยางงาม 

แผนพัฒนาจังหวัด         
พ.ศ. 2566 - 2570 

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ     

ฉบับท่ี 13              
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ        
ระยะ 20 ปี            

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

แนวทาง/กล
ยุทธ 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

แนวทาง/ 
กลยุทธ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

แนวทาง/
กลยุทธ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แนวทาง/
กลยุทธ 

4. ด้านการ
วางแผน 
ส่งเสริมการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

1.การวางแผน 
และการประสาน
แผนและการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

2.การพัฒนา
องค์กรและการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

3.ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวท้องถิ่น 

4.การเตรียม
ความพร้อมเพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้าง มูลค่าและ
คุณค่าเพิ่ม จาก
การท่องเท่ียว
และ บริการวิถี
ใหม่อย่างมี 
คุณภาพบนฐาน 
อัตลักษณ์ชุมชน
เชิง สร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที ่1 
เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็ง
และการ สรา้ง
ความเชื่อมั่น
ด้าน ความ
ปลอดภัย ใน
การท่องเท่ียว 
อุตสาหกรรม
การท่องเท่ียว  
ที่เติบโตจาก
ชุมชนเช่ือมโยง
การท่องเท่ียวสู่ 
สากลและ
เสริมสร้าง 
เศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว   
ด้วยบริการ    
ที่มีมูลค่าสูง 

-กลยุทธ์ที่ 2 
สร้างสรรค์ 
นวัตกรรมทาง
การค้า       
การลงทุน    
การบริการ  
การท่องเท่ียว 
การกีฬา และ 
การตลาด   
เพื่อรองรับการ 
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ทาง 
เศรษฐกิจ การ
พัฒนาสู่สังคม 
ดิจิทัล และตาม
แนวคิดการ 
พัฒนา
เศรษฐกิจแบบ 

หมุดหมายที ่2 
ไทยเป็น
จุดหมายของ 
การท่องเท่ียว
ที่เน้น คุณภาพ
และความ
ยั่งยืน 

-เป้าหมายที่ 1 
การท่องเท่ียว
ไทยเป็นการ 
ท่องเที่ยว
คุณภาพสูงที่ 
เช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรม 
และบริการที่มี
ศักยภาพอื่น 

 -เป้าหมายที่2 
การปรับ 
โครงสร้างการ
ท่องเที่ยวให้ 
พึ่งพา
นักท่องเที่ยว
ใน ประเทศ
และมีการ
กระจาย 
โอกาสทาง
เศรษฐกิจมาก
ขึ้น 

- เป้าหมายที่3
การท่องเท่ียว 
ไทยมีการ
บริหารจัดการ 
อย่างยั่งยืนใน
ทุกมิติ 

ยุทธศาสตร์ที่4 
ด้านการสร้าง
โอกาส และ
ความเสมอภาค 
ทางสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่6 
ด้านการปรับ
สมดุล และ
พัฒนาระบบ
การ บริหาร
จัดการภาครัฐ 

4.1 การ
เสริมสร้าง 
พลังทางสังคม 

 4.2 สนับ 
สนุนการ
พัฒนา
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ
และสื่อ 
สร้างสรรค์ 
เพื่อ รองรับ
สังคมยุค
ดิจิทัล  

6.1 ภาครัฐที่
ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง 
ตอบสนอง
ความต้องการ 
และให้บริการ
อย่าง สะดวก
รวดเร็ว 
โปร่งใส 
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ยุทธศาสตร์ของ       
องค์การบริหารส่วนตำบล 

วัดยางงาม 

แผนพัฒนาจังหวัด         
พ.ศ. 2566 - 2570 

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ     

ฉบับท่ี 13              
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ        
ระยะ 20 ปี            

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

แนวทาง/กล
ยุทธ 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

แนวทาง/ 
กลยุทธ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

แนวทาง/
กลยุทธ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แนวทาง/
กลยุทธ    

องค์รวม (BCG 
Model)  
–เศรษฐกิจ
ชีวภาพ        
(BioEconomy) 
เศรษฐกิจ 
หมุนเวียน 
(Circular 
Economy) 
และเศรษฐกิจ  
สีเขียว (Green 
Economy)  

-กลยุทธ์ที่ 3 
เสริมสร้างขีด 
ความสามารถ
การแข่งขันและ 
ความเชื่อมั่น 
ด้านความ
ปลอดภัย ใน
เชิงธุรกิจของ
ภาคบริการ 
และเมืองการค้า
ที่มีศักยภาพ ทั้ง
ฐานบริการเดิม
และฐาน 
บริการใหม่ เพื่อ
ส่งเสริมให้ 
เศรษฐกิจของ
จังหวัดเติบโต 
ต่อเนื่องอย่าง
เข้มแข็ง 

- กลยุทธ์ที่ 4 
ส่งเสริม การ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 
ชุมชนและการ
สร้าง อาชีพจาก
ฐานธรรมชาติ  
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ยุทธศาสตร์ของ       
องค์การบริหารส่วนตำบล 

วัดยางงาม 

แผนพัฒนาจังหวัด         
พ.ศ. 2566 - 2570 

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ     

ฉบับท่ี 13              
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ        
ระยะ 20 ปี            

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

แนวทาง/กล
ยุทธ 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

แนวทาง/ 
กลยุทธ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

แนวทาง/
กลยุทธ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แนวทาง/
กลยุทธ   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการค้ำ
พัฒนา เศรษฐกิจ
ฐานรากสู่ ความ
ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่4 
การพัฒนา คน
คุณภาพสร้าง
สังคม แห่ง
ความสุข  

- กลยุทธ์ที่ 3 
ให้ความรู้ 
คำแนะนำด้าน
การ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  

- กลยุทธ์ที่ 2 
เพิ่มช่องทาง 
การตลาด
สำหรับ 
จำหน่ายสินค้า
เกษตร OTOP 
SMEs พัฒนา 
ความรู้ด้าน
การตลาด 
ออนไลน์  

- กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนา ความรู้
ด้านการตลาด 

- กลยุทธ์ที่ 4 
เสริมสร้าง 
ชุมชนเข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ของ       
องค์การบริหารส่วนตำบล 

วัดยางงาม 

แผนพัฒนาจังหวัด         
พ.ศ. 2566 - 2570 

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ     

ฉบับท่ี 13              
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ        
ระยะ 20 ปี            

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

แนวทาง/กล
ยุทธ 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

แนวทาง/ 
กลยุทธ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

แนวทาง/
กลยุทธ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แนวทาง/
กลยุทธ 

5. ด้าน
การเกษตร
และการ
จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.ปลูกจิตสำนึก
ให้ประชาชน
ตระหนักถึง
คุณค่า และมี
ส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน             
และแก้ไขปัญหา
ขยะน้ำเสีย  
มลพิษ มลภาวะ 
และ
สภาพแวดล้อม
ต่างๆ 

2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาระบบ
บำบัดน้ำเสีย 
และระบบกำจัด
ขยะมูลฝอย 

3.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร การ
บำรุงรักษา ขุด
ลอกแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร 

4.ปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ การ
รักษาความ
สะอาดและเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยของ
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมช
าติและ 
สิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม 
ประชาชนมี
คุณภาพ ชีวิตที่ดี
พร้อมรับ การ
เปลี่ยนแปลงสู่
การ พัฒนาที่
ยั่งยืน 

- กลยุทธ์ที่ 1 มี
การ บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มี 
ประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า ใน
เชิงการปฏิบัต ิ

 - กลยุทธ์ที ่2 
ลดผลกระทบ 
จากการ
เปลี่ยนแปลง
ด้าน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 - กลยุทธ์ที ่3 
ประชาชน มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ภายใต้ ระบบ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ
สิ่งแวดล้อมที่
สมดุล 

หมุดหมาย    
ที่10 ไทยมี 
เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ 
สังคมคาร์บอน
ต่ำ 

-เป้าหมายที่ 2 
ทรัพยากรธรร
มชาติ ได้รับ
การอนุรักษ ์
ฟื้นฟู และมี
การใช้
ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรร
มชาติ อยา่ง
ยั่งยืน  

- กลยุทธ์ที่ 3 
การฟื้นฟ ู
ทรัพยากรธรร
มชาติและ 
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การใช้ 
ทรัพยากร
อย่างชาญ 
ฉลาดบนหลัก
ปรัชญา ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่5 
ด้านการสร้าง
การเติบโต บน
คุณภาพชีวิตที่
เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. สร้างการ
เติบโตอย่าง 
ยั่งยืนบน
สังคม 
เศรษฐกิจสี
เขียว 

 2. สร้างการ
เติบโตอย่าง 
ยั่งยืนบน
สังคมที่เป็น 
มิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ  

3. พัฒนา
พื้นที่เมือง 
ชนบท 
เกษตรกรรม
และ 
อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความ
เป็นเมืองที่ 
เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์ของ       
องค์การบริหารส่วนตำบล 

วัดยางงาม 

แผนพัฒนาจังหวัด         
พ.ศ. 2566 - 2570 

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ     

ฉบับท่ี 13              
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ        
ระยะ 20 ปี            

(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

แนวทาง/กล
ยุทธ 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

แนวทาง/ 
กลยุทธ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

แนวทาง/
กลยุทธ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 

แนวทาง/
กลยุทธ 

6.ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1.การส่งเสริม
และอนุรักษ์
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2.ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ความตระหนักใน
สถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาเพื่อ
เสริม ความ
มั่นคง  

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคน
คุณภาพ สร้าง
สังคมแห่ง
ความสุข 

- กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาสุขภาวะ
คนทุกช่วงวัย 
และ ส่งเสริม
สุขภาพปอ้งกัน 
โรคเชิงรุก โดย
ใช้กลไกล พชจ., 
พชอ., อชต. 

 - กลยุทธ์ที ่4 
เสริมสร้าง 
ชุมชนเข้มแข็ง 

หมุดหมายที่ 12 
ไทยมี กำลังคน
สมรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การ
พัฒนา แห่ง
อนาคต 

เป้าหมายที ่1 
คนไทย ได้รับ
การพัฒนา
อย่าง เต็ม
ศักยภาพในทุก
ช่วงวัย มี
สมรรถนะที่
จำเป็น สำหรับ
โลกยุคใหม่ มี
คุณลักษณะ
ตาม บรรทัด
ฐานที่ดีของ 
สังคม มี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
มี ภูมิคุ้มกันต่อ
การ 
เปลี่ยนแปลง
อย่างพลิก โฉม 
ฉับพลันของ
โลก สามารถ
ดำรงชีวิต 
ร่วมกันใน
สังคมได้อย่าง 
สงบสุข  

- กลยุทธ์ที่ 1 
การพัฒนา คน
ไทยทุกช่วงวยั
ในทุกมิติ  

- กลยุทธ์ที่ 2 
การพัฒนา 
กำลังคน
สมรรถนะสูง  

- กลยุทธ์ที่ 3 
การส่งเสริม 
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่1 
ด้านความ
มั่นคง  

ยุทธศาสตร์ที่2 
ด้านการสร้าง 
ความสามารถ
ในการ แข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่3 
ด้านการพัฒนา
และ เสริมสร้าง
ศักยภาพ 
ทรัพยากร
มนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่4 
ด้านการสร้าง
โอกาส และ
ความเสมอภาค
ทางสังคม 

1. การพัฒนา
และ 
เสริมสร้าง
ความ 
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน หลกั
ของชาติ  

2.1 เกษตร
สร้างมูลค่า
2.2 สร้าง
ความ
หลากหลาย
ด้านการ 
ท่องเที่ยว 

 3.1 การ
ปรับเปลี่ยน 
ค่านิยมและ
วัฒนธรรม  

4.1 การ
เสริมสร้าง
พลังทางสังคม 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนตำบล  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยใช้
เทคนิคการ SWOT analysis  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  จุดแข็ง (Strengths) (๒)  จุดอ่อน  (Weaknesses) 
1.  ระบบการบริหาร 
-  มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
-  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
-  มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
-  เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  และสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
2.  ระบบข้อมูล 
-  มีการจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินการ 
3.  อัตรากำลัง 
-  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  
-  มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสร้าง 
4.  การเงิน / งบประมาณ 
-  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ     
5.  ศักยภาพของชุมชน 
-  มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็งและมีการทำงานในระบบของ
เครือข่าย  เช่น กลุ่มออมทรัพย์ , กลุ่มเกษตรกร , กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้มี
ประสิทธิภาพ 
-  พื้นที่ตำบลที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก  ทำให้ง่ายต่อการบริหารและมีการ
ดูแลได้อย่างท่ัวถึง 

 -  งบประมาณที่จัดเก็บเองมีจำกัดต่อการพัฒนา  
 -  ขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบโดยตรงในบางตำแหน่งงาน    
 

(๓)  โอกาส  (Opportunities) (๔)  อุปสรรค (Threats) 
 -  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ที่สนับสนุน ส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยวสอดคล้องกับการพัฒนาตำบล 
          -  การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจฐานราก  การ
แก้ไขปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 
 -  การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 -  การสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์

-  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ 
-  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ทำให้
ศึกษาไม่ทัน ขาดความชัดเจนในการดำเนินงาน 
-  ภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอน มีจำนวนมากขึ้น 
-  บุคลากรขาดความรู้ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในงานที่ได้รับการถ่าย
โอน 
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การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  

        องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามได้กำหนดทิศทางการพัฒนา โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ภาคเอกชน และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกันกำหนดแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวัด
ยางงาม  จากการบูรณาการปัญหาความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่กับแผนชุมชน มาจัดทำเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงาม  (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) และมีทิศทางการพัฒนา
ร่วมกัน  ดังนี้ 

 ๑. การพัฒนาคน ประชาชนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั ้งด้านร่างกาย สติปัญญา 
คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงใน
การดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

 ๒. การพัฒนาชุมชน ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผน
ชุมชนไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ 

 ๓. การพัฒนาเศรษฐกิจน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา สนับสนุน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม 

 ๔. การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รักษาความสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ให้มีพื้นที่ป่าไม้ ป่าอนุรักษ์ รักษาพื้นที่ทำการเกษตรในเขตชลประทาน และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการดำรงคุณภาพชีวิตที่ดี  เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

 ๕. การพัฒนาการเมืองการบริหาร  มุ่งให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  มีการดำเนิน งานที่
คุ้มค่าและ เหมาะสม พัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม และการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูล
ข่าวสารระดับพ้ืนที ่
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 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยางงามนั้น  ได้ทำการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ดำเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
พื้นที่ตำบลวัดยาง
งาม 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และป้องกันการเกดิ
อาชญากรรมได ้

 

2) หมู่บ้านขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ำยังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความรำคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ำ - พื้นที่ในเขตพื้นท่ี
ตำบลวัดยางงาม 

- มีรางระบายนำ้สามารถ
ระบายน้ำไดส้ะดวก ไม่อุด
ตัน ไมส่่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความรำคาญ  

 

 3) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและองค์การ
บริหารส่วนตำบลวัดยางงาม
ไม่สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนท่ียังไม่ได้รับการ
ยินยอมจากเจา้ของที่   

 

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๒. ด้านคุณภาพชีวิต
และคุณค่าทางสังคม 

 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลวัด
ยางงาม 

ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  โรค
ระบาด  โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

๓) ปริมาณขยะและน้ำเสีย
เพิ่มมากข้ึน 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลวัด
ยางงาม 

- ปริมาณขยะและน้ำเสีย
ถูกกำจัดให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลวัดยางงาม 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

5) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ลำพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- การศึกษา 

 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัดยาง
งาม   

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี

6) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในดำรงชีวิต 

- สังคมสงเคราะห ์ - ผู้พิการในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลวัดยางงาม 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการดำรงชีวิต
และทั่วถึง 

7) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหลา้ 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลวัด
ยางงาม 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณของ
ปัญหา/ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๓. การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร 
เช่น ติดตั้งสญัญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการทำลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ  รวมทั้งเกิดการ
ทะเลาะวิวาทกัน  

- การรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ละส่วนราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  การ
ให้ผู้นำ อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลาวิวาท 

4. การวางแผน
ส่งเสริมการลงทุนและ
การท่องเท่ียว 

3) ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวัดยางงามไม่มี
แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลวัด
ยางงาม 

- มีแหล่งทองเที่ยวในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบล
วัดยางงามและส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 

  - การจราจร ประชาชนท่ีสัญจร
ไป-มาบนถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร 
เช่น ติดตั้งสญัญาณไฟ
กระพริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

5. การเกษตรและ
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การทำกิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลวัดยางงาม 

- มีแหล่งเงินทุนในการทำ
กิจการและประกอบอาชีพ 

 2) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ำระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

 
- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๖. ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลวัดยางงาม 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี 
ประเพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคง
อยู่สืบไป 



ส่วนที่ 3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 1 

ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

ด้านเศรษฐกิจ 

 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

 

- แผนงานอุตสาหกรรมและ        

  การโยธา 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

- กองช่าง 

 

- กองช่าง 

องค์การ
บริหาร
ส่วนตำบล
วัดยางงาม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 2 

ด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

และคณุค่าทางสังคม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

 

 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

 

ด้านเศรษฐกจิ 

- แผนงานการศึกษา 

- แผนงานสาธารณสุข 

- แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง  

  ของชุมชน 

 

- แผนงานอุตสาหกรรมและ        

  การโยธา 

- กองการศึกษา 

- สำนักปลัด 

- สำนักปลัด 

 

- สำนักปลัด 

- กองการศึกษา 

 

- กองช่าง 

องค์การ
บริหาร
ส่วนตำบล
วัดยางงาม 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 3 

ด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

ด้านบริหารทั่วไป - แผนงานรักษาความสงบ  

  เรียบร้อยภายใน 

 

- แผนงานบริหารทั่วไป 

- สำนักปลัด 

- กองช่าง 

 

- สำนักปลัด 

 

องค์การ
บริหาร
ส่วนตำบล
วัดยางงาม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 ด้านบริหารทั่วไป 

 

- แผนงานบริหารทั่วไป 

 

- สำนักปลัด 

- กองคลัง 

องค์การ
บริหาร



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

ด้านการวางแผนส่งเสริม
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็ง  

  ของชุมชน 

- แผนงานการศาสนา  

  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- สำนักปลัด 

 

- สำนักปลัด 

 

ส่วนตำบล
วัดยางงาม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 5 

ด้านการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 

 

ด้านเศรษฐกิจ 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

- แผนงานการเกษตร 

- สำนักปลัด 

- กองช่าง 

 

- สำนักปลัด 

- กองช่าง 

องค์การ
บริหาร
ส่วนตำบล
วัดยางงาม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 6 

ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

 

- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- สำนักปลัด 

- กองการศึกษา 

 

องค์การ
บริหาร
ส่วนตำบล
วัดยางงาม 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ๑0 แผนงาน 4 สำนัก/กอง  

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)                                    63 



 

 

 

 

 


