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ส่วนที่ ๒ส่วนที่ ๒  

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

  
  

  1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑ แผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

 
1.1.1 วสิัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง” หรอืเป็นคตพิจน์ ประจำชาตวิ่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื”  

เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่าง

ม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ ชาติและประชำชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันใน

ชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิศรี 

ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ

ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความม่ันคงทาง พลังงานและอาหาร ความสามารถใน

การรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการ

อยู่รวมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

อย่างมเีกยีรต ิและศักดศิร ี
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ความมั่นคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทางภายใน 

ประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทัง้ระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรอืนและปัจเจกบุคคล และ

มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ มี

ความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มกีารปกครองระบบประชาธปิไตยที่มพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ

ประชาชน มีระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก

ธรรมาภิบาล สังคม  มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มี

ความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและ รายได้ที่ม่ันคงพอเพียง

กับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงานและน้ำ มีที่อยู่อาศัยและ

ความปลอดภัยในชีวติทรัพย์สนิ 

ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมกีารขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมคีวามยั่งยืนจน

เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ

ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมกีารพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพ

ชีวิตต่ำ มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ  ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจใน

ประเทศมคีวามเข้มแข็งขณะเดยีวกันต้องมีความสามารถสร้างรายได ้ทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ 

ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่

เปลี่ยนแปลงไป และประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นจุดสำคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม

ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจเพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความ

สมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน 

ทุนที่มเีครื่องมอืเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของ เศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา 

การฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ

สิ่งแวดล้อมจนเกิน ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภค

เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคลอ้งกับเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชำติมคีวามอุดม

สมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอื้ออาทร 

เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  รัฐบาลมีนโยบายที่ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้

ความสำคัญกับการมสี่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถอืและปฏบิัติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มเีสถยีรภาพ และยั่งยนื  

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ

ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ สร้าง

โอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
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ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม

ยุทธศาสตร์ชาต ิประกอบดว้ย   

๑) ความอยู่ดมีสีุขของคนไทยและสังคมไทย   

๒) ขดีความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได ้ 

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ   

๔) ความเท่าเทยีมและความเสมอภาคของสังคม   

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

๖) ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการและการเข้าถงึการใหบ้รกิารของภาครัฐ 

1.1.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาต ิ

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี 

ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง” และเปา้หมายการพัฒนาประเทศข้างตน้ จงึจำเป็นตอ้งกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ระยะยาวที่จะทำให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

จากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุก รูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม 

ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนากลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและ

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชำชนในภาพรวมและกระจาย 

ผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย 

คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยี

ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง

เท่าเทยีมกัน โดยไม่มใีคร ถูกทิ้ง ไวข้า้งหลัง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) คร้ังที่ 2/2566 ของ อบต.คุ้งน้ำวน หน้า 4 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การ

พัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 

“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง ยุทธศาสตร์ชาติ 

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ ภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ

สมดุล และพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการ

พัฒนาดังนี้   

1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติม่ันคง 

ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอก

ราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 

เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ

ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความ

ม่ันคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับ

ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถงึประเทศเพื่อนบ้าน และมติรประเทศ

ทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ

ดา้นอื่น ๆ ใหส้ามารถขับเคลื่อนไปไดต้ามทศิทางและเปา้หมายที่กำหนด   

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่

มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) 

“ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และ

จุดเด่น ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ใน

ดา้นอื่น ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ

และสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคตผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ

ประเทศในมิติข้าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ อนาคต และ (๓) 

“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ

รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บน

พื้นฐานของการต่อยอดอดตีและปรับปัจจุบัน พร้อมทัง้การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศ

ไทย สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก

ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของ คนช้ันกลาง และลดความ

เหลื่อมลำ้ของคนในประเทศไดใ้นคราวเดยีวกัน 
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3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมาย

การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมี

ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิต

สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น

พลเมืองดีของชำติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ

และภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ตลอดชีวติ สู่การเป็นคนไทยที่ มี ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น 

ๆ โดยมสีัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย 

การพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชำสังคม ชุมชน 

ทอ้งถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชำชนในการร่วมคิด ร่วมทำเพื่อส่วนรวม 

การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียม ความพร้อมของประชากรไทย 

ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง 

และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบรกิารและ

สวัสดกิารที่มคีุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถงึ 

5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี

เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและ

ภายนอก ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เขา้มามสี่วนร่วมในแบบทางตรงใหม้ากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดดำเนินการ

บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้

ความสำคัญกับการสรา้งสมดุลทัง้ ๓ ดา้น อันจะนำไปสู่ความยั่งยนืเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแทจ้รงิ   

6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มี

เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก“ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ

ประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงาน

ของรัฐที่ทำหน้าที่  ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง 

ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ

ทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า 

และปฏิบัตงิานเทยีบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมลีักษณะเปิดกวา้ง เช่ือมโยงถึงกัน และเปิดโอกาสให้

ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ

โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต่างร่วมกัน ปลูกฝังความนิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และ
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สร้างจิตสำนกึในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมชิอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้อง

มคีวามชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มคีวามทันสมัย มคีวามเป็นสากล มปีระสทิธภิาพ และนำไปสู่การลด 

ความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็น

ธรรมไม่เลอืกปฏบิัตแิละการอำนวยความยุตธิรรมตามหลักนติธิรรม 

 

1.2  นโยบายรัฐบาล/หลักประชารัฐ  

นโยบายของรัฐบาล ที่จะแถลงต่อรัฐสภา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยแถลง

นโยบายหลัก 12 ดา้น ทัง้สิ้น 12 ดา้น โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของในแต่ละดา้น ดังนี้ 

 1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดจะเน้นการเผยแพร่ความรู้ 

ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน 

ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและ

แบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไวใ้หแ้พร่หลายและเกดิประโยชน์ในวงกวา้ง 

 2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

จังหวัดจะมุ่งเน้น ให้ความสำคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนใน

กิจการ ด้านการบริหารจัดการชายแดน ด้านการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ด้านการสร้างความ

ไวว้างใจกับประเทศเพื่อนบ้านและด้านการเสริมสร้างในการปฏบิัตกิารทางการทหารร่วมกันของอาเซยีน 

 3) การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรยีนรู ้โดยให้

ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของประชาชน

ในสามารถเรยีนรู ้เพื่อการพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อลดความเลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคน

ให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดา้นการเกษตร การอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ โดยเฉพาะ

การท่องเที่ยวของจังหวัด พร้อมทั้งการส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น และประชาชนทั่วไปมโีอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มคีุณภาพและทั่วถงึ 

 4) สร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก จังหวัดมุ่งเนน้การส่งเสริมการเรียนรู ้โดยให้ความสำคัญ

ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของประชาชนในสามารถ

เรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อลดความเลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็นที่

ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ โดยเฉพาะการ

ท่องเที่ยวของจังหวัด 

 5) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย ในระยะเฉพาะหน้าตา

มนโยบายของรัฐบาล โดยจะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่ม่ันคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 

โดยให้แรงงานทั้งระบบของจังหวัดมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับ

อย่างมีมาตรฐาน พร้อมทั้งวางมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์รวมถึง

ปัญหาผู้หลบหนี้เข้าเมือง และจะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบ

สวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเน้นการดำเนินงานตาม
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นโยบายรัฐบาลที่มุ่งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพพัฒนา

ศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้

พกิาร ผู้สูงอายุ สตรแีละเด็ก และใหค้วามสำคัญกับการเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่สังคมผู้สูงอายุ 

 6) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค จังหวัดจะเร่งพัฒนา

ขีดความสามารถของจังหวัดในการเช่ือมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่ง

ขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาจังหวัดให้ได้ประโยชน์จากความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค

ภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 

(ACMECS) และแผนแม่บทความเช่ือมดยงในอาเซียน พร้อมทั้งส่งเสริมจากการพัฒนาด้านการค้า

ชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง พรอ้มผลักดันการพัฒนาด่านชายแดนของจังหวัด 

 7) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากรากฐาน จังหวัดจะเน้นการดูแลภาคการเกษตรให้มี

รายได้ที่เหมาะสมดว้ยวิธกีารต่างๆ เช่น ลดทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง 

การลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคล่องตัว พร้อมทั้งสร้างมาตรการเพื่อการชักจูงให้

นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในจังหวัดราชบุรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาน้ำในบางพื้นที่ และ

บางฤดูกาล และจังหวัดจะเร่งดำเนินการสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมและจะเน้นการ

พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นการขนส่งและคมนาคมทางบก ผลักดันใหจั้งหวัดราชบุรเีป็นศูนย์กลางการ

คมนาคมทางราง เพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและในด้านคมนาคมทางน้ำ เน้นการใช้

ประโยชน์ในการขนส่งสนิคา้ภายในจังหวัด ระหว่างจังหวัด และเช่ือมโยงกับนานาชาต ิ

 8) การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย จังหวัด

จะเน้นพัฒนาศักยภาพผ่านครอบครัว เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพในระยะถัดไป ให้ความ

ช่วยเหลือครอบครัวในพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา นวัตกรรมเชิง

สังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำ สร้างโอกาส สำหรับ

ผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยควบคู่กับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลกยุค

ดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยระยะแรกจะให้ความสำคัญ

กับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน 

เวชภัณฑ์และเทคโนโลยทีี่ทันสมัยตามนโยบายของรัฐบาล 

 9) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม จังหวัดจะมุ่งสงเสรมิ สนับสนุน 

ตามภารกิจที่สามารถดำเนินการได้โดยส่วนราชการของจังหวัด เน้นส่งเสริมการวางรากฐานให้ระบบ

หลักประกันสุขภาพให้มีความควบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีความเลื่อมล้ำ

ของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้น

การป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขให้มีการ

พัฒนาระบบการจ้างงานการกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับทอ้งถิ่น พร้อม

ทัง้เป็นกลไกในระดับจังหวัดเพื่อการประสานการทำงานระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคม เพื่อป้องกันและ
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แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การจัดการปัญหาการเจ็บป่วย และป่วยตายที่สำคัญของจังหวัดและ

ปัญหาด้านการแพทย์และจรยิธรรม 

 10) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

จังหวัดเน้นการเร่งปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสำคัญในการ

แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน เพื่อลด

แรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ พร้อมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุก

รุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดำริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การกำหนดเขตป่า

ชุมชนให้ชัดเจน การส่งเสริมการบรหิารจัดการทรัพยากรนำ้ให้เป็นเอกภาพในทุกมิต ิทัง้เชิงปรมิาณและ

คุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ำในลุ่มแม่น้ำแม่กลองของจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนงานไม่เกิดความ

ซ้ำซ้อนมีความเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ และเร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ำเสียที่

เกิดจากการผลิตและบริโภคในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะ

สนับสนุนใหด้ำเนนิการ 

 11) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ จังหวัดจะมุ่งเน้นให้การขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ และการบูรณาการการ

ทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่าง

แท้จริง กฎหมายจะต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน

โดยรวม โดยรัฐบาลไดก้ำหนดนโยบายการดำเนนิการ 

 12) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

จังหวัดจะมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมการคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและ

ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพและเยียวยาผู้บรสิุทธิห์รือได้รับผลกระทบจากความ

ไม่เป็นธรรม โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับ

ผลกระทบ และการไม่แอบอา้งฉวยโอกาสโดยทุจรติจากระบบการช่วยเหลอืดงักล่าว 

 

1.3  ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

 ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 

2564 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นว่า รัฐบาลมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทยให้มีรายได้สูง

เพื่อให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลางได้โดยเร็วภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ

หมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCE Model) : โมเดลเศรษฐกิจสู่การ

พัฒนาที่ยังยืน จึงได้มีการจัดทำยุทธสาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 

2564 – 2569 เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศ

เช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และสอดรับกับ
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมขับเคลื่อน

ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจ BCD คณะรัฐมนตรีจงึมีมตเิห็นชอบให้ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ 

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) เป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็น

วาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป และให้คณะกรรมการการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ

เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสี เขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCE Model) ส่วนราชการ และ

หน่วยงานของรัฐพิจารณากำหนดและดำเนินแผนงานและโครงการต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบให้ถูกตอ้งเหมาะสมสอดคล้องกับยุทธสาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยดว้ยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

พ.ศ. 2564–2569 เพื่อใหก้ารขับเคลื่อนวาระแห่งชาตใินเรื่องนี้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและยั่งยืน 

 โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCE Model) เป็นการ

พัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio 

Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสี เขียว (Green Economy) โดย

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) จะมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งคำนึงถึงการนำวัสดุ

ต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้จะอยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green 

Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังพัฒนาควบคู่

กับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดลอ้มอย่างสมดุลให้เกิดความม่ันคงและยั่งยนืไปพร้อมกัน โดย

เปลี่ยนข้อได้เปรียบที่ไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมให้เป็นความสามารถในการ

แข่งขันด้วยนวัตกรรม เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจ BCG ที่เติบโต “แข่งขันได้ในระดับโลก เกิดการกระจาย

รายได้สู่ชุมชน ลดความเลื่อมล้ำ ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับเป้าหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสอดรับกับหลักการปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศไทย 

 

1.4  ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0)  
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แนวทางการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 

4.0 กำหนดขึ้นมาเพื่อใหเ้ป็นแนวทางในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดจิิตอลในศตวรรษที่ 21 

ที่ต้องมีการปฏิรูปขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบ เพื่อรับมือกับโอกาส ความเสี่ยง และภัยคุกคามชุดใหม่ 

ประเทศมีความจำเป็นในการรื้อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพื้นฐาน ปรับเปลี่ยนระบบ

คุณค่าและวัฒนธรรมการดำรงชีวิตการทำงานและการเรยีนรู้ โดยการยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วน

และปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ซึ่งเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทยก็คือการพัฒนา

ประเทศใหเ้ป็นประเทศในโลกที่หนึ่งภายในป ี2575 

 การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งในบรบิทของประเทศไทยมคีุณลักษณะ 6 ประการดว้ยกัน คอื 

 1) มคีวามภาคภูมใิจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน 

 2) พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

 3) มสีังคมที่มคีุณภาพ 

 4) มสีภาพแวดลอ้มที่หน้าอยู่ 

 5) มโีครงสร้างเศรษฐกจิที่เขม้แขง็ 

 6) การมบีทบาทสำคัญในเวทรีะดับภูมภิาคและระดับโลก 

 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในความจำเป็นของแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรี ฉบับทบทวนจึงต้อง

เน้นการพัฒนาให้สามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการกลไกขับเคลื่อนความม่ังคั่งของประเทศไทยตาม

โมเดลประเทศไทย 4.0 เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง 

ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่

ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม” โมเดลประเทศไทย 4.0 

ประกอบด้วย “กลไกการขับเคลื่อน” ชุดใหม่ (New Growth Engine) 3 กลไกสำคัญ ที่เช่ือมโยงกับ

จังหวัดราชบุร ีโดยตรง คอื 

 1) กลไกขับเคลื่อนผ่านการสรา้งและยกระดับผลติภาพ (Productive Growth Engine) 

 2) กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มสี่วนร่วมอย่างเท่าเทยีมและทั่วถงึ (Inclusive Growth Engine) 

 3) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยนื (Green Growth Engine) 

 

1.5  แผนพัฒนาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

 ประเทศไทยกำหนดวิสัยทัศน์ “ปฏิรูปประเทศไทย สู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ท้ังท่ีมีความหมาย

สำคัญ คือ ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุน

มนุษย์และทรัพยากรอื่นใดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ัง

คั่ง และยั่งยืน โดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้เมื่อพิจารณาการทบทวนยุทธศาสตร์

ของจังหวัดราชบุรี พบว่าจะมเีป้าหมายในภาพรวม 4 ประการ คือการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัล เป็นเครื่องมือหลักในการสรา้งสรรค์
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นวัตกรรมการผลิตการบริการการสร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการ

ต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมี

ความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล และการปฏิรูป

กระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จาก

ขอ้มูล เพื่อใหก้ารปฏบิัตงิานเกดิความโปร่งใส มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในสาระสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า

ประเด็นที่สามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดราชบุร ีในระยะ พ.ศ. 2566*2570 มดีังนี้ 

1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมท่ัวจังหวัด ซึ่ง

จังหวัดควรมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ได้แบบทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ในระยะยาวโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะ

กลายเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่นเดียวกับถนน ไฟฟ้า น้ำประปา ที่สามารถรองรับการเช่ือมต่อ

ของทุกคน และทุกสรรพสิ่ง ทัง้นี้ในการทบทวนยุทธศาสตร์ในครัง้นี้จังหวัดจงึควรเนน้การพัฒนา คอื 

- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุม มีความทันสมัย 

มเีสถยีรภาพตอบสนองความตอ้งการใช้งานของทุกภาคส่วนในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม 

- ผลักดันให้จังหวัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเช่ือมต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลของภาค ประเทศ 

และอาเซียน โดยเป็นเส้นทางผ่านการจราจรของข้อมูลในด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านปศุสัตว์ ไม้ผล 

ไมด้อก 

2) ด้านการขับเคลือ่นเศรษฐกจิด้วยเทคโนโลยดีจิิทัล  

- การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจตลอดห่วงโซคุณค่า โดยผลักดันธุรกิจให้

เขา้สู่ระบบการค้าดจิทิัลสู่สากล และใหเ้กดิการใช้เทคโนโลยีและขอ้มูลเพื่อปฏรูิปการผลิตสินค้าและบรกิาร 

- การเร่งสรา้งธุรกจิเทคโนโลยีดจิิทัล (digital technology startup) ใหเ้ป็นฟันเฟืองสำคัญใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกจิดจิทิัลของจังหวัด 

- การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันเชิงนวัตกรรม

ไดใ้นอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่จังหวัดมีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

- การเพิ่มโอกาสทางอาชีพเกษตรและการค้าขายสินค้าของชุมชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

โดยดำเนนิการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

 3) ด้านการสร้างสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงเท่าเทียมด้วนเทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดจะมุ่งสร้าง

เมือง ชุมชนที่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเกษตรกรผู้ที่อยู่ในชุมชนห่างไกล ผู้สูงอายุ และ

คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของรัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล มีข้อมูลองค์

ความรูท้ั้งระดับประเทศ ภาค จังหวัด และระดับท้องถิ่น ในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเขา้ถึงและ

นำไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และทักษะในการใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิทิัลอย่างมคีวามรับผิดชอบต่อสังคม โดยมแีนวโนน้ในการพัฒนาที่สำคัญ คอื 
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- การสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล

สำหรับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พกิาร กลุ่มผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล 

- การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 

รวมถงึความสามารถในการคดิวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสารในสังคมดจิทิัลที่เปดิกว้างและเสรี 

- การเพิ่มโอกาสได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและประชาชน แบบทุกวัย ทุกที่ทุก

เวลา ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิัล 

- การเพิ่มโอกาสการได้รับบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยทั่วถึงและเท่าเทียม สู่

สังคมสูงวัย ดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 

 4) ด้านการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จังหวัดมุ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานรัฐให้เกิดบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถ

เข้าถึงบริการได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพพื้นที่และภาษา นำไปสู่การหลอมรวมการทำงานของภาครัฐ

เสมือนเป็นองค์กรเดียว นอกจากนี้ในอนาคตจังหวัดจะเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

กำหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การบริหารบ้านเมืองและเสนอความคิดเห็นต่อการ

ดำเนนิงานของภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด โดยจะดำเนนิการใน 4 ดา้น คอื 

- การจัดให้มีบริการอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรกิารที่อำนวยความสะดวกต่อประชาชน นักธุรกจิ และนักท่องเที่ยว 

- การปรับเปลี่ยนการทำงานของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ และ 

ธรรมาภิบาลโดยเน้นบูรณาการการลงทุนในทรัพยากร การเช่ือมโยงข้อมูลและการทำงานของหน่วยงานรัฐ

เขา้ดว้ยกัน  

- การสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามมาตรฐาน Open Data และส่งเสริม

ใหเ้กดิการมสี่วนร่วมของประชาชนและภาคธุรกจิในกระบวนการทำงานของรัฐ 

- การพัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government service platform) เพื่อรองรับการ

พัฒนาต่อยอดแอปฟลิเคช่ันหรอืบรกิารรูปแบบใหม่ 

 5) ด้านการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล จังหวัดจะให้

ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคน วัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน ให้มี

ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ และการ

พัฒนาบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรง ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญเฉพาะ

ด้านในระดับมาตรฐานสากลเพื่อนำไปสู่การสร้างและจ้างงานที่มีคุณค่าสูงในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน เน้นการพัฒนาทักษะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่

บุคลากรในตลาดแรงงานทั้งภาคการเกษตร การบริการ และอุตสาหกรรมที่สำคัญของจังหวัดที่รวมถึง

บุคลากรภาครัฐภาคเอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ และบุคลากรทุกช่วงวัยส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 

ความเช่ียวชาญเทคโนโลยีเฉพาะด้าน ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ปฏิบัติงานใน

ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศของส่วนราชการให้สามารถวางแผนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถ

สรา้งคุณค่าจากข้อมมูลขององค์กร 

 6) ด้านการสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล จังหวัดจะมุ่งเน้นการอำนวย 

ความสะดวก ลดอุปสรรค เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมและธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ รวมถึง

สร้างความม่ันคงปลอดภัย และความเช่ือม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการทำธุรกรรมออนไลน์แก่

ประชาชนวิสาหกิจชุมชน ด้วยการสร้างความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร การ

คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล การคุ้มครองผู้บรโิภค 

 ซึ่งจากแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อจังหวัดราชบุรีใน 

การพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานราชการในจังหวัดราชบุรีใช้ประโยชน์ในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน

ผ่านระบบ ICT และการเตรียมพรอ้มบุคลากรรองรับสังคมดิจทิัล การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในโดยใช้ระบบ ICT มาเป็นกลไกสำคัญเพื่อพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลเป็น

จังหวัดดิจิทัลที่หนุนเสริมValue Based Economy และขับเคลื่อนจังหวัดสู่จังหวัดดิจิทัลในอนาคต เพื่อ

ประโยชน์ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมต่อไป 

 

1.6  เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยนื Sustainable Development Goals (SDGs) 

 
เปา้หมายทัง้ 17 เปา้หมายประกอบดว้ย 

เปา้หมายที่ 1  :  ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที ่

เปา้หมายที่ 2  :  ยุติความหิวโหย บรรลุความม่ันคงทางอาหารและยกระดับ

โภชนาการและส่งเสรมิเกษตรกรรมที่ยั่งยนื 

เปา้หมายที่ 3  :  สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความ

เป็นอยู่ที่ดสีำหรับทุกคนในทุกวัย 

เปา้หมายที่ 4  :  สรา้งหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มคีุณภาพอย่างครอบคลุม

และเท่าเทยีม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูต้ลอดชีวติ  
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เปา้หมายที่ 5  :  บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่สตรีและ

เด็กหญงิ  

เปา้หมายที่ 6  :  สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุก

คนและมกีารบรหิารจัดการที่ยั่งยนื 

เปา้หมายที่ 7  : สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืน

ในราคาที่ย่อมเยา 

เปา้หมายที่ 8  :  ส่งเสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยนื  

  การจา้งงานเต็มที่ มผีลติภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน 

เปา้หมายที่ 9  :  สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยนื และส่งเสรมินวัตกรรม 

เปา้หมายที ่10  :  ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

เปา้หมายที่ 11  :  ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย 

มภูีมติา้นทานและยั่งยนื  

เปา้หมายที่ 12  :  สรา้งหลักประกันใหม้รูีปแบบการผลติและการบรโิภคที่ยั่งยนื 

เปา้หมายที่ 13  :  ปฏบิัตกิารอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสูก้ารเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และผลกระทบที่เกดิขึ้น 

เปา้หมายที่ 14  :  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทาง

ทะเลอย่างยั่งยนืเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

เปา้หมายที่ 15  :  ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน 

จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุด

การเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เปา้หมายที่ 16  :  ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้

ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ 

รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 

เปา้หมายที่ 17  :  เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วน

ความร่วมมอืระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

ประการแรก – เป้าหมายการพัฒนาทั้ง 17 ข้อ สะท้อน 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน(Three 

Pillars of Sustainability) คือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บวกกับอีก 2 มิติ คือ มิติด้าน

สันติภาพและสถาบัน และมิตดิ้านหุ้นส่วนการพัฒนา ที่เชื่อมร้อยทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน รวมเป็น 

5 มติ ิองค์การสหประชาชาตแิบ่งเปา้หมาย 17 ขอ้ ออกเป็น 5 กลุ่ม (เรยีกว่า 5 Ps) ประกอบดว้ย 

People (มติดิา้นสังคม): ครอบคลุมเปา้หมายที่ 1 ถงึ เปา้หมายที ่5 

Prosperity (มติดิา้นเศรษฐกจิ): ครอบคลุมเปา้หมายที่ 7 ถงึ เปา้หมายที่ 11 

Planet (มติดิา้นสิ่งแวดลอ้ม): ครอบคลุมเปา้หมายที่ 6 เปา้หมายที่ 12 ถงึ เปา้หมายที ่15 
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Peace (มติดิา้นสันตภิาพและสถาบัน): ครอบคลุมเปา้หมายที่ 16 

Partnership (มติดิา้นหุน้ส่วนการพัฒนา): ครอบคลุมเปา้หมายที่ 17 

ประการที่สอง – เนื้อหาของ SDGs ไม่ได้อยู่ที่ระดับเป้าหมาย (Goals) แต่อยู่ที่ระดับเป้าประสงค์ 

(Targets) เป้าประสงค์เหล่านี้บอกถึงลักษณะของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในโลกที่บรรลุ SDGs ได้

สำเร็จ มีนัยยะที่บอกถึงฉากทัศน์ในฝัน ถึงวิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่นำเสนออยู่ในวาระการพัฒนา 2030 

(Agenda 2030) ฉะนัน้ หากตอ้งการทราบว่า SDGs ครอบคลุมเรื่องใดบา้งตอ้งพจิารณาที่ระดับเปา้ประสงค์ 

ประการที่ สาม–ตัว ช้ีวัด  232 ตั วนั้น เป็น ตัว ช้ีวัดที่ ออกแบบมาเพื่ อ ใช้ในการติดตาม

ความก้าวหน้าในระดับโลก ซึ่งอาจไม่สามารถนำมาใช้ในระดับประเทศได้อย่างเหมาะสมทั้งหมด และ

การเลือกใช้ตัวช้ีวัดแต่ละตัวนั้นก็เพื่อให้สามารถสะท้อนสาระสำคัญของเป้าหมาย แต่อาจไม่ได้

ครอบคลุมทุกมิติที่ ระบุ ไว้ในเป้าประสงค์  ดังนั้น แต่ละประเทศจะต้องกลับมาพัฒนาตัวช้ีวัด

ระดับประเทศและระดับท้องถิ่นเพื่อให้ SDGs สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับพื้นที่ มิเช่นนั้น 

ประเทศไทยอาจทำไดเ้พยีงบรรลุทุกตัวช้ีวัด (Indicators) แต่ไม่บรรลุเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยนื (SDGs) 

ก็เป็นได้ นอกจากนี้ ตัวช้ีวัดยังมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่เป้าหมายและเป้าประสงค์จะไม่มีการ

ปรับแกใ้นระดับโลกแลว้ 

ประการที่สี่ – SDGs ไม่ใช่ข้อตกลงที่มีการบังคับสัญญาและลงโทษ แต่เป็นการเข้าร่วมโดย

สมัครใจของประเทศต่าง ๆ และมีการทบทวน (Review) ประจำปีผ่านการนำเสนอ รายงานผลการ

ทบทวนการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary 

National Review) ในการประชุมระดับสูงทางการเมืองว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High-Level Political 

Forum on Sustainable Development: HLPF) ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดอืนกรกฎาคม ที่สำนักงาน

ใหญ่องค์การสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุกประเทศสามารถเสนอตัวเพื่อ

นำเสนอรายงานหรอืไม่ก็ได้ 

ประการที่ห้า – ต้องทำความเข้าใจหลักการเบื้องหลังของ SDGs เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้อง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นเป้าหมายที่เน้นการพัฒนาที่ครอบคลุม (Inclusive) มุ่ง

การเปลี่ยนแปลง (Transformative) และบูรณาการ (Integrated) ที่ทุกประเทศต่างมีโจทย์ที่จะต้องนำไป

ปฏบิัตไิม่ใช่เฉพาะแค่ประเทศยากจน (Universal) แต่ในขณะเดยีวกันก็เน้นการนำไปปฏบิัตแิละแกป้ัญหา

ในระดับท้องถิ่น (Locally-focused) ซึ่งหมายถึงว่า แม้เป้าหมายทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 17 เป้าหมาย 

แต่การพิจารณาและดำเนินการจะต้องเป็นไปอย่างบูรณาการ เห็นความเช่ือมโยง (Interlinkage) มุ่ง

ผลลัพธ์ (Outcome-based) และให้ความสำคัญกับคนกลุ่มที่เปราะบาง (Vulnerable people) คนยากจน 

และคนกลุ่มต่าง ๆ ที่มักถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และแม้ว่า SDGs จะเป็นเป้าหมายระดับโลกแต่การนำ SDGs 

ไปปรับใหเ้หมาะกับบริบทของพื้นที ่(Localization of the SDGs) เป็นเรื่องสำคัญ จึงตอ้งให้ทอ้งถิ่นมคีวาม

เป็นเจ้าของและร่วมผลักดัน มีการให้ความหมายแก่เป้าประสงค์ (Targets) และตัวช้ีวัด (Indicators) ที่

เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น โดยหลักการการขับเคลื่อน SDGs ควรเป็นกระบวนการที่เริ่มจากฐานรากขึ้นสู่

ระดับนโยบาย (Bottom-Up) และมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มบีทบาทหลักในการนำ SDGs ไปปฏบิัต ิ
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ประการที่หก – ในทางปฏิบัติ SDGs มีฐานะเป็นเครื่องมืออื่น นอกเหนือจากการเป็นตัวช้ีวัด

สถานการณ์ความยั่งยืน เช่น SDGs ในฐานะที่เป็นคำศัพท์การพัฒนาที่ใช้ร่วมกัน: SDGs กลายเป็น

คำศัพท์ในการพัฒนาที่ใช้ร่วมกันในทุกระดับ ทั้งระดับโลกไปจนถึงระดับท้องถิ่น เอื้อให้ทุกพื้นที่ในโลก

สามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ ชุมชนในไทยที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาบางประเด็นจะไม่ได้

เป็นเพยีงตัวอย่างใหชุ้มชนในประเทศไทยเท่านัน้ แต่เป็นตัวอย่างให้แก่ระดับโลกดว้ย 

SDGs ในฐานะที่ เป็น Action Framework: SDGs สามารถถูกใช้เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการ

ทบทวนอนาคตของท้องถิ่น งานที่ทำกันอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาที่เผชิญ และใช้เป็นกรอบในการกำหนด

ทศิทางในอนาคตของทอ้งถิ่นอย่างบูรณาการและยั่งยนื 

SDGs ในฐานะที่เป็นเครื่องมอืในการต่อรอง : เนื่องจากภาครัฐทุกประเทศให้คำม่ันกับวาระการ

พัฒนา 2030 ในภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคเอกชนขนาดใหญ่ก็อยู่ภายใต้กฎกติกาและการช้ีวัดที่มี 

SDGs เป็นองค์ประกอบสำคัญ ดังนั้น ภาคประชาสังคมและคนกลุ่มต่าง ๆ สามารถใช้ SDGs เป็น

เครื่องมือในการเจรจาต่อรองเพื่อสรา้งความร่วมมือในการพัฒนา และ/หรือสะกิดเตอืนเมื่อเริ่มเห็นการ

ดำเนนิการที่ออกนอกลู่นอกทางไปจาก SDGs ได ้

ที่มา : https://www.sdgmove.com/intro-to-sdgs/ 

ประเทศไทยนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสหประชาชาติมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสู่

ประเทศที่พัฒนาแล้วและจากการศึกษาวิเคราะห์พบว่ามีความสัมพันธ์ที่สำคัญที่เช่ือมโยงกับจังหวัด

ราชบุรีในหลายด้าน โดยเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่อาศัยก่อความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ  

(Dimensions)ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความเช่ือมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน  

ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปีโดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมายที่มี

ความสอดคลอ้งกับการพัฒนาจังหวัดราชบุร ีคอื 

เป้าหมายท่ี 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกที่วรรคโดยจังหวัดจะเน้นการดูแล 

ประชาชนที่ลงทะเบียนคนจนเป็นสำคัญ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนสามารถพึ่ งตนเองได้ 

    เป้าหมายท่ี 2 วัดขจัดความหวิโหยวรรคบรรลุเปา้ความม่ันคงทางอาหารและโภชนาการที่ดขีึ้น 

และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนวัดจังหวัดจะเน้นการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในชุมชนโดยนำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ 

 เป้าหมายที่ 3 ทำให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีวิตและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุก

คนในทุกช่วงอายุจังหวัดเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความฉลาดรู้ทางสุขภาพที่สามารถจัดการสุขภาพ

ตนเองครอบครัวและชุมชนไดโ้ดยมีเป้าหมายสำคัญที่การจัดการปัญหาการเจ็บป่วยดว้ยโรคเรื้อรัง 

 เป้าหมายท่ี 4 ทำให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงและ

ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคนจังหวัดจะเน้นการสนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ ที่มี

คุณภาพในชุมชนการพัฒนาระบบการเรยีนรูใ้นโรงเรยีน     

https://www.sdgmove.com/intro-to-sdgs/
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เป้าหมายท่ี 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศและส่งเสริมพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน

จังหวัดจะเนน้การสนับสนุนกจิกรรมขององค์กรสตรีและสภาเด็กเยาวชน 

 เป้าหมายที่ 6 ทำให้แน่ใจว่าเรื่องนำ้และการสุขาภิบาลไดรั้บการจัดการอย่างยั่งยนืและมสีภาพพรอ้ม

ใช้สำหรับทุกคนจังหวัดจะเนน้การขยายระบบประปาใหค้รอบคลมุทัง้จังหวัดทัง้ในเชิงปรมิาณและคุณภาพ 

 เป้าหมายท่ี 7 ทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถงึพลังงานที่ ทันสมัยยั่งยืนเช่ือถอืได้ตามกำลัง

ซื้อของตนจังหวัดจะเน้นการส่งเสริมการสร้างพลังงานแหล่งชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองและการลดต้นทุน

ในภาคการเกษตร 

 เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยนืและทั่วถึงใหเ้ป็นไปอย่างยั่งยนืส่งเสริม

ศักยภาพ การมีงานทำและการจ้างงานเต็มที่และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนจังหวัดจะเน้นการพัฒนา

เศรษฐกจิชุมชนที่เช่ือมโยงกับการพัฒนาผลติภัณฑ์จากภูมปิัญญาการส่งเสรมิวสิาหกจิชุมชนการฝึกอาชีพ  

 เป้าหมายท่ี 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงส่งเสรมิการปรับตัวให้เป็น

อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรมจังหวัดจะเน้นการยกระดับจังหวัดให้เป็น

ศูนย์กลางโลจสิตกิส์ทางร่างพรอ้มทัง้การเช่ือมโยงการพัฒนากับแนวนโยบายการพัฒนาของประเทศ  

 เป้าหมายท่ี 10 ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศจังหวัดจะเน้นการพัฒนา

คุณภาพการเขา้ถงึบรกิารของรัฐ 

 เป้าหมายท่ี 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึงพร้อมรับการ

เปลี่ยนแปลงและยั่งยืนจังหวัดจะเน้นการดูแลการสรา้งที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มประชาชนที่ยากไรพ้ร้อมทั้ง

ส่งเสรมิการพัฒนาระบบการจัดการตนเองของชุมชนใหม้คีวามสงบเรยีบรอ้ย 

เป้าหมายท่ี 12 ทำให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนจังหวัดเน้นการ

พัฒนามาตรฐานการเกษตรการอุตสาหกรรมที่เตบิโตอย่างเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางแผนการ

ผลติที่ยดึความตอ้งการของตลาดเป็นฐานในการวางแผน 

เป้าหมายท่ี 13 ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น จังหวัดจะเน้นการปรับกระบวนการการผลิตทางด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศโลกการรับมอืกับภาวการณ์เกดิภัยพบิัตใินพื้นที่ที่เกดิซำ้ 

 เป้าหมายท่ี 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรทะเลและทรัพยากรทางทะเลสำหรับ

การพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นไปอย่างยั่งยืน เนื่องจากจังหวัดไม่มีพื้นที่ติดทะเลแต่มีแม่น้ำแม่กลอง ที่เป็นลำ

น้ำหลักของจังหวัดที่จะไหลลงอ่าวไทย จังหวัดจึงเน้นการจัดการการอนุรักษ์และเสริมสร้างความ

หลากหลายของระบบนเิวศในลำนำ้    

เป้าหมายท่ี 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก

จัดการป่าไมอ้ย่างยั่งยนืต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทรายหยุดยัง้และฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน

และหยุดยัง้การสูญเสยีความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเนน้การจัดการป่าต้นน้ำ การขยายพื้นที่ป่า 

การควบคุม ป่าไมแ้ละการส่งเสรมิใหป้ระชาชน ภาคเอกชน ปลูกไมเ้ศรษฐกจิ 
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เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุขไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีการ

เข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวมมีประสิทธิผลและ

เป็นที่ยอมรับในทุกระดับจังหวัดเน้นการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมให้มีความทันสมัยประชาชนเข้าถึงได้ง่าย 

และการจัดการที่เบ็ดเสร็จ รวดเร็ว รวมทัง้พัฒนาระบบยุตธิรรมชุมชนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 เป้าหมายท่ี 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผลและสร้างพลังแห่งการเป็น

หุน้ส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดเน้นการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศ

ในประชาคมอาเซียน คู่ค้าของอาเซียนและ ประชาคมโลกที่เช่ือมโยงกับการคา้การท่องเที่ยวของจังหวัด

 จากทั้ง 17 เป้าหมายจะเห็นได้ว่าเกี่ยวข้องกับภารกิจการพัฒนาของจังหวัดราชบุรีโดยตรงทั้ง

ในมิติการหนุนเสริมการพัฒนา เพื่อรองรับการขับเคลื่อนสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วที่เติบโตจากความ

เข้มแข็งของจังหวัดโดยเฉพาะเป้าหมายที่ 2 ในด้านการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เป้าหมายที่ 7 ใน

ด้านพลังงานที่ทันสมัยยั่งยืน เป้าหมายที่ 8 ในด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

และทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืนส่งเสริมศักยภาพการมีงานทำและการจ้างงานเต็มที่และงานที่มีคุณค่า

สำหรับทุกคน และเป้าหมายที่ 9 ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ส่งเสรมิการปรับตัวใหเ้ป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยนืและทั่วถงึและสนับสนุนนวัตกรรม  

 

1.7  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 13  

1.7.1 หลักการและแนวคิด 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสถานะเป็นแผน

ระดับที่ ๒ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบสำหรับการ

จัดทำแผนระดับที่ ๓ เพื่อให้การดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้ โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส่งผลให้กรอบระยะเวลา ๕ ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เริ่มต้น ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – 

๒๕๗๐ ซึ่งเป็นระยะ ๕ ปทีี่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 

ทั้งนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ อยู่บนความตั้งใจที่จะให้แผนมีจุดเน้นและเป้าหมายของ

การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม สามารถบ่งบอกทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนที่ประเทศควรมุ่งไปในระยะ ๕ ปี

ถัดไป โดยเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งสถานะของทุนในมิติต่าง ๆ 

บทเรียนของการพัฒนาที่ผ่านมา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและเงื่อนไขที่จะมีอิทธิพลต่อ

องคาพยพต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมใน

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางตั้งแต่ในขั้นตอนการกำหนดกรอบทิศทางของแผนไปจนถึง

การยกร่างแผน  
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นอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้อง

เผชิญกับข้อจำกัดหลากหลายประการที่เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ 

ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากร แต่ยังส่งผลให้เกิดเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ

และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ยังเป็น

ช่วงเวลาที่มีแนวโน้มของการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น การเป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ตลอดจนการ

เปลี่ยนแปลงด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ามกลาง

กระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจาก

ภายในให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างม่ันคง ท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้นรอบด้าน และคำนึงถึง

ผลประโยชน์ของประเทศทั้งทางเศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยนื 

ในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง 

ๆ เพื่อให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและ

แนวคดิ ๔ ประการ ดังนี้ 

๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างมีเหตุผล ความ

พอประมาณ ภูมิ คุ้มกัน บนฐานของความรู้ คุณธรรม และความเพียร โดยคำนึงถึงความ

สอดคลอ้งกับสถานการณ์และเงื่อนไขระดับประเทศและระดับโลกทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล ้และ

ศักยภาพของทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสมดุลในมิติต่าง ๆ ทั้งความสมดุลระหว่างการพัฒนา

ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถในการพึ่งตนเองได้อย่างม่ันคง ความ

สมดุลของการกระจายโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนและพื้นที่ และความสมดุลทาง

ธรรมชาติเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหาร

จัดการองคาพยพต่าง ๆ ของประเทศให้พร้อมรับกับความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก

และภายในประเทศ นอกจากนี้ ในการวางแผนและการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติต้องอาศัยองค์

ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้านและพิจารณาด้วยความรอบคอบ ควบคู่กับการยึดถือผลประโยชน์ของ

ประชาชนส่วนรวมเป็นที่ตัง้ และมุ่งม่ันผลักดันใหก้ารพัฒนาบรรลุเปา้หมายที่ตัง้ไว ้

๒. การสร้างความสามารถในการ “ล้มแล้ว ลุกไว” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน ๓ ระดับ 

ประกอบด้วย ๑) การพร้อมรับ หรือ ระดับ “อยู่รอด” ในการแก้ไขข้อจำกัดหรือจุดอ่อนที่มีอยู่ ซึ่ง

เป็นผลให้ประชาชนประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิต หรือทำให้ประเทศมีความเปราะบางต่อ

การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน รวมถึงการสร้างความพร้อมในทุกระดับในการรับมือกับ

สภาวะวิกฤติที่อาจเกิดขึ้น ให้สามารถฟื้นคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว ๒) การปรับตัว หรือ ระดับ 

“พอเพียง” ในการปรับเปลี่ยนปัจจัยที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ



แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) คร้ังที่ 2/2566 ของ อบต.คุ้งน้ำวน หน้า 20 

สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระดับครอบครัว ชุมชน พื้นที่ และประเทศ รวมถึงปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทาง

การพัฒนาให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ และ ๓) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อม

เติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ระดับ “ยั่งยืน” ในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในมิติ

ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสามารถของบุคคลและสังคมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อ

สนับสนุนใหป้ระเทศสามารถเตบิโตไดอ้ย่างมคีุณภาพและยั่งยนื 

๓. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาที่อยู่

บนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” มุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม 

ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี 

การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตน

ในการสรา้งความเป็นอยู่ที่ด ีและการมุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มที่ดไีปยังคนรุ่นต่อไป 

๔. การพัฒนาเศรษฐกจิชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว โดยให้ความสำคัญ

กับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการรักษาความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต 

การใหบ้รกิาร และการบริโภคเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม  
 

1.7.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  

การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้สามารถก้าวข้ามความท้าทาย 

ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัด 

ของประเทศที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยงสำคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลง

ของบริบททั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์

ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ การกำหนดทิศทางการพัฒนา

ประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคม

ก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างย ั่งย ืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่

ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพื่อมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คน

ไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตและการ

ใหบ้รกิารใหส้ามารถสรา้งมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยนืทางสิ่งแวดลอ้ม  

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จงึไดก้ำหนดเป้าหมายหลักของ 

การพัฒนาจำนวน ๕ ประการ ประกอบดว้ย 
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๓.๑.๑ การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับ 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้าง

มูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุค

ใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเช่ือมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและ

ผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาคการผลติและบรกิารเปา้หมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศ

ที่ส่งเสรมิการคา้การลงทุนและนวัตกรรม 

๓.๑.๒ การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่

เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤตกิรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐาน

ที่ดีของสังคม และเร่งรัดการเตรียมพร้อมกำลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงาน และเอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มี

ศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทาง

สังคมที่สามารถส่งเสรมิความม่ันคงในชีวติ 

๓.๑.๓ การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

และสังคม ทัง้ในเชิงรายได ้พื้นที่ ความม่ังคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ดว้ยการสนับสนุนช่วยเหลือ

กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาส

ทางเศรษฐกิจและจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพื้นที่ พร้อมทั้ง

เพิ่มโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกจิใหเ้ปดิกวา้งและเป็นธรรม 

๓.๑.๔ การเปลี่ยนผ่านการผลติและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับ 

การผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถ 

ในการรองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ 

เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ๒๕๙๓ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สุทธเิป็นศูนย์ภายในป ี๒๖๐๘  

๓.๑.๕ การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ

ความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็น

สังคมสูงวัย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและกลไกทางสถาบันที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้าง

และระบบการบริหารงานของภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ 

สังคม และเทคโนโลยไีดอ้ย่างทันเวลา มปีระสทิธภิาพ และมธีรรมาภิบาล 

โดยตัวช้ีวัดและค่าเปา้หมายของแต่ละเปา้หมายหลัก มดีังนี้ 

เป้าหมายหลัก ตัวชี้วัด สถานะปัจจุบัน ค่าเป้าหมายในป ี๒๕๗๐ 

๑. การปรับโครงสร้างภาค

การผลติและบริการสู่

เศรษฐกจิ 

ฐานนวัตกรรม 

รายไดป้ระชาชาตติ่อหัว ๗,๐๙๗ เหรียญสหรัฐต่อปี 

(๒๒๗,๐๐๐ บาท)  

ในป ี๒๕๖๔ 

๙,๓๐๐ เหรียญสหรัฐต่อป ี

(๓๐๐,๐๐๐ บาท) 
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เป้าหมายหลัก ตัวชี้วัด สถานะปัจจุบัน ค่าเป้าหมายในป ี๒๕๗๐ 

๒. การพัฒนาคนสำหรับโลก

ยุคใหม ่

ดัชนคีวามกา้วหนา้ของคน 

(ประกอบดว้ยตัวชี้วัดใน ๘ ดา้น ไดแ้ก่ 

สุขภาพ การศกึษา ชวีติการงาน รายได ้ 

ที่อยู่อาศัยและสภาพแวดลอ้ม  

ชวีติครอบครัวและชมุชน การคมนาคม

และการสื่อสาร และการมสี่วนร่วม) 

๐.๖๕๐๑ 

(ความกา้วหนา้ของคนอยู่ใน

ระดับปานกลาง)  

ในป ี๒๕๖๓ 

๐.๗๒๐๙  

(ความกา้วหนา้ของคน 

อยู่ในระดับสูง) 

๓. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาส

และความ 

เป็นธรรม 

ความแตกต่างของความเป็นอยู่ (รายจ่าย) 

ระหว่างกลุ่มประชากรที่มฐีานะทาง

เศรษฐกจิสูงสุด 

ร้อยละ ๑๐ และต่ำสดุร้อยละ ๔๐  

๕.๖๘ เท่า 

ในป ี๒๕๖๓ 

ต่ำกว่า ๕ เท่า 

 

๔. การเปลีย่นผ่าน 

การผลติและบริโภคไปสู่

ความย่ังยืน 

ปริมาณการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก 

ในป ี๒๕๖๒ 

การปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก 

ในภาคพลงังานและขนสง่ 

ลดลงร้อยละ ๑๗ เมื่อเทยีบ

กับปริมาณการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก 

ในกรณีปกต ิ

การปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจกโดยรวม 

(ครอบคลุมภาคพลงังาน/

คมนาคมและขนสง่/

กระบวนการทางอุตสาหกรรม/

การจัดการของเสยี) ลดลงไม่

นอ้ยกว่าร้อยละ ๒๐ เมื่อเทยีบ

กับปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกในกรณีปกติ 

๕. การเสริมสร้าง 

ความสามารถของ

ประเทศในการรับมอืกับ

การเปลี่ยนแปลงและ

ความเสีย่งภายใตบ้ริบท

โลกใหม ่

ดัชนรีวมสะทอ้นความสามารถในการรับมอืกับการเปลีย่นแปลง 

ประกอบดว้ย ๔ ตัวชี้วัดย่อย ไดแ้ก ่

๑) ขดีความสามารถของ 

การปฏบิัตติามกฎอนามยัระหว่าง

ประเทศและการเตรียมความพร้อม

ฉุกเฉนิดา้นสุขภาพ 

ร้อยละ ๘๕  

ในป ี๒๕๖๓ 

ร้อยละ ๙๐  

โดยสมรรถนะหลัก 

แต่ละดา้นไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ ๘๐  

 

๒) อันดับความเสี่ยงดา้นภมูอิากาศ  อันดับเฉลี่ย ๕ ป ี 

(๒๕๕๘-๒๕๖๒)  

เท่ากับ ๓๖.๘ 

อันดับเฉลี่ย ๕ ป ี 

(๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

ไม่นอ้ยกว่า ๔๐0

1 

๓) อันดับความสามารถ 

ในการแขง่ขันดา้นดจิทิลั  

อันดับที่ ๓๘  

ในป ี๒๕๖๔ 

อันดับที่ ๓๐  

 

๔) อันดับประสทิธภิาพของรัฐบาล  อันดับที่ ๒๐ 

ในป ี๒๕๖๔ 

อันดับที่ ๑๕ 

ทั้งนี้ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละเป้าหมายหลัก เป็นตัวช้ีวัดร่วมที่ต้องการอาศัยการ

ดำเนนิงานจากหลายหมุดหมายการพัฒนาประกอบกัน และใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของแผนในภาพรวม 
 

1.7.3 หมุนหมายการพัฒนา  

เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา 

ที่เอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใด 
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เรื่องหนึ่งให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา 

จำนวน ๑๓ หมุดหมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” 

เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า 

เศรษฐกจิสรา้งมูลค่าอย่างยั่งยนื” โดยหมุดหมายทัง้ ๑๓ ประการ แบ่งออกไดเ้ป็น ๔ มติ ิดังนี้ 

1.7.3.1   มติภิาคการผลิตและบรกิารเป้าหมาย 

หมุดหมายที่ ๑  ไทยเป็นประเทศช้ันนำดา้นสนิคา้เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เนน้คุณภาพและความยั่งยนื 

หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลติยานยนต์ไฟฟา้ที่สำคัญของโลก 

หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 

หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการคา้การลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจสิตกิส์ทีส่ำคัญ 

ของภูมภิาค 

หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ

อุตสาหกรรมดจิทิัลของอาเซยีน 

1.7.3.2  มติโิอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกจิและสังคม 

หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ

สามารถแข่งขันได ้

หมุดหมายที่ ๘ ไทยมพีื้นที่และเมอืงอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เตบิโตไดอ้ย่างยั่งยนื 

หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่

เพยีงพอ เหมาะสม 

1.7.3.3  มติคิวามยั่งยนืของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมเีศรษฐกจิหมุนเวยีนและสังคมคาร์บอนต่ำ 

หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

1.7.3.4  มติปิัจจัยผลักดันการพลกิโฉมประเทศ 

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การ

พัฒนาแห่งอนาคต 

หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมภีาครัฐที่ทันสมัย มปีระสทิธภิาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

โดยหมุดหมายการพัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการ

พัฒนาตั้งแต่ในระดับต้นน้ำจนถึงปลายน้ำและสามารถนำไปสู่ผลพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ทำให้หมุดหมายแต่ละประการสามารถสนับสนุน

เป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ นอกจากนี้ การพัฒนาภายใต้แต่ละหมุดหมายไม่ได้แยกขาดจากกัน 

แต่มกีารสนับสนุนหรอืเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

ความเช่ือมโยงระหวางหมุดหมายการพัฒนากับเปาหมายหลัก 
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1.7.4 แผนกลยุทธ์รายหมุดหมาย 

หมุดหมายท่ี ๑ ไทยเป็นประเทศช้ันนำด้านสนิค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

 1. เป้าหมายการพัฒนา 

  เป้าหมายท่ี 1 มูลค่าเพิ่มของสนิค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น 

เป้าหมายท่ี 2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพ ความมั่นคง

ทางอาหาร และความยั่งยนืของภาคเกษตร 

เป้าหมายท่ี 3 เพิ่มศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจ

ของห่วงโซ่อุปทานที่ไดรั้บส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

 2. กลยุทธ์การพัฒนา 

กลยุทธ์ท่ี 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อให้เกิดการ

ยกระดับกระบวนการผลติ และสร้างมูลค่าเพิ่ม 

กลยุทธ์ท่ี 2  การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดของสินค้าเกษตรและ

ผลติภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มมีูลค่าเพิ่มสูง 

กลยุทธ์ท่ี 3  การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพิ่ม

สูงจากแบบอย่างความสำเร็จในประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้มคีวามสมดุล  ระหว่าง

อุปสงค์และอุปทานรวมทัง้การใช้นำ้ซำ้ 

กลยุทธ์ท่ี 5  การส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน์สินค้า

เกษตร รวมถึงสนิค้ากลุ่มปศุสัตว์และประมง 

กลยุทธ์ท่ี 6  การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

และสนิค้าเกษตรแปรรูปที่เกษตรกรเขา้ถึงได ้
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กลยุทธ์ท่ี 7  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการเก็บ

เก่ียว เพื่อลดตน้ทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลติของเกษตรกร 

กลยุทธ์ท่ี 8  การส่งเสริมให้เกษตรกร มีที่ดินทำกินและรักษาพื้นที่ เกษตรกรรมที่

เหมาะสมไวเ้ป็นฐานการผลติการเกษตร 

กลยุทธ์ท่ี 9  การพัฒนาฐานข้อมูลและคลังข้อมูลที่ เก่ียวข้องกับการเกษตรรวมทั้ง

ผลักดันใหม้กีารใช้ขอ้มูลอย่างมปีระสทิธภิาพ 

กลยุทธ์ท่ี 10  การพัฒนาใหเ้กิดระบบการบริหารจัดการเพื่อความมั่นคงทางดา้นอาหาร 

กลยุทธ์ท่ี 11  การยกระดับขดีความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

กลยุทธ์ท่ี 12 การพัฒนากลไกเพื่อเชื่อมโยงภาคีต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการ กลุ่ม

เกษตรกร และนักวิชาการในพื้นที่ ในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในการ

พัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่อปุทาน 

หมุดหมายท่ี 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพและความยั่งยนื  

 1. เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายท่ี 1 การเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับ

อุตสาหกรรมและบริการที่มศีักยภาพอื่น 

เป้าหมายท่ี 2  การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวใหพ้ึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการ

กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

เป้าหมายท่ี 3  การท่องเที่ยวไทยมกีารบริหารจัดการอยา่งยั่งยนืในทุกมติ ิ 

2. กลยุทธ์การพัฒนา  

กลยุทธ์ท่ี 1 การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมสนิค้าและบริการการท่องเที่ยวมูลค่าเพิ่มสูง 

กลยุทธ์ท่ี 2 การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับ

นักท่องเที่ยวทั่วไป 

กลยุทธ์ท่ี 3 การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวใหไ้ดม้าตรฐานเป็น

ที่ยอมรับของตลาดสากล 

กลยุทธ์ท่ี 4  การสนับสนุนการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการ

ท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ท่ี 5 การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบี ยบ และขั้ นตอนที่ ล้ าสมั ยและเป็ น 

อุปสรรคต่อการทำธุรกิจและการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการรายย่อย 

กลยุทธ์ท่ี 6 การพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะ ที่

นักท่องเที่ยว ผูป้ระกอบการ และภาครัฐ สามารถเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ไดง้่าย 

หมุดหมายท่ี 3  ไทยเป็นฐานการผลติยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 

        1. เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายท่ี 1 การสร้างอปุสงค์ของรถยนต์ไฟฟา้ประเภทต่าง ๆ เพื่อการใช้ในประเทศและ

ส่งออก 
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เป้าหมายท่ี 2   ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและมีการ

ลงทุนเทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟา้ที่สำคัญภายในประเทศ 

เป้าหมายท่ี 3 การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 

2. กลยุทธ์การพัฒนา 

กลยุทธ์ท่ี 1 การส่งเสริมให้ผู้ใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์

ไฟฟา้เพิ่มมากขึ้น 

กลยุทธ์ท่ี 2 การสนับสนุนใหเ้กิดการขยายตัวของตลาดส่งออกยานยนต์ไฟฟา้ 

กลยุทธ์ท่ี 3  การกำหนดเป้าหมาย/แผน และดำเนินการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์

เดิมไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบชัดเจนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ในระยะ 

5 ป ี

กลยุทธ์ท่ี 4   การยกระดับขดีความสามารถของผูป้ระกอบการไทยในการลงทุนผลติยานยนต์

ไฟฟา้ แบตเตอรีแ่ละช้ินส่วนสำคัญ 

กลยุทธ์ท่ี 5   มาตรการสำหรับกลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบ 

กลยุทธ์ท่ี 6   การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและยาน

ยนต์ไร้คนขับ 

กลยุทธ์ท่ี 7   โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้งาน

ยานยนต์ไฟฟา้ในอนาคตไดอ้ย่างเหมาะสมและเพยีงพอ 

กลยุทธ์ท่ี 8   การปรับปรุงและจัดทำกฎระเบียบที่ เก่ียวข้องให้ เอื้อกับการเติบโต 

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและให้ความสำคัญกับการบูรณาการ การ

ทำงานรวมกันระหว่างรัฐและเอกชน 

กลยุทธ์ท่ี 9   การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟา้ 

กลยุทธ์ท่ี 10 มาตรฐานดา้นคุณสมบัตแิละความปลอดภัย 

กลยุทธ์ท่ี 11 การสนับสนุ นเงินทุ นให้ กั บผู้ ประกอบการที่ ลงทุ นในอุ ตสาหกรรม 

ยานยนต์พลังงานสะอาด 

หมุดหมายท่ี 4  ไทยเปน็ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 

 1. เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายท่ี 1 ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการ

สุขภาพ 

เป้าหมายท่ี 2  องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพเอื้อต่อการสร้าง

มูลค่าเพิ่มในสนิค้าและบริการทางสุขภาพ 

เป้าหมายท่ี 3   ประชาชนไทยไดรั้บความเป็นธรรมในการเขา้ถึงบริการสุขภาพ 

เป้าหมายท่ี 4   ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัย

คุกคามสุขภาพ 
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2. กลยุทธ์การพัฒนา 

กลยุทธ์ท่ี 1 การส่งเสริมบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ท่ี 2 การผลักดันใหป้ระเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพระดับโลก 

กลยุทธ์ท่ี 3   การสร้างมลูค่าเพิ่มใหอุ้ตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 4   การสร้างเสริมขีดความสามารถทางวิชาการด้านก่ีศึกษา วิจัย และ 

เทคโนโลยทีางการแพทย์ 

กลยุทธ์ท่ี 5   การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพื้นฐานความสมดุลทาง

เศรษฐกิจและสุขภาพของคนไทย 

กลยุทธ์ท่ี 6 การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขเพื่อ

ลดผลกระทบต่อบริหารทางเศรษฐกิจและสุขภาพ 

หมุดหมายที ่5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมภิาค 

  1. เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายท่ี 1   ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมภิาค 

เป้าหมายท่ี 2  ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของภูมภิาค 

เป้าหมายท่ี 3   ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจสิตกิส์ของภูมภิาค 

  2. กลยทุธ์การพัฒนา 

กลยุทธ์ท่ี 1  การสร้างจดุยนืของไทยภาคใตบ้ริบทโลกใหม่ 

กลยุทธ์ท่ี 2   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุน

และฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมภิาค 

กลยุทธ์ท่ี 3   การผลักดันการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างอตุสาหกรรมเปา้หมายสู่ไทยแลนด ์4.0 

หมุดหมายท่ี 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของ

อาเซยีน 

        1. เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายท่ี 1  เศรษฐกิจดจิทิัลภายในประเทศมกีารขยายตัวเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายท่ี 2 การส่งออกของอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉริยะของประเทศเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายท่ี 3  อุตสาหกรรมดจิิทลัและอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉริยะของประเทศมี

ความเขม้แข็งขึ้น   

 2. กลยทุธ์การพัฒนา 

กลยุทธ์ท่ี 1 การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยดว้ยดจิทิลั 

กลยุทธ์ท่ี 2   การพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรม ไฟฟา้ และอเิล็กทรอนกิส ์

กลยุทธ์ท่ี 3   อุตสาหกรรมดจิทิลัในประเทศที่สามารถแข่งขันได ้

กลยุทธ์ท่ี 4  การพัฒนาระบบนเิวศเพื่อสนบัสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส์

อัจฉริยะ อุตสาหกรรมและบริการดจิทิัล   
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หมุดหมายท่ี 7  ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ

แข่งขันได้    

1. เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายท่ี 1 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการ

เตบิโตและแข่งขันได้ 

เป้าหมายท่ี 2   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ

สามารถยกระดับและปรับตัวเขา้สู่การแข่งขันใหม่ 

เป้าหมายท่ี 3 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริม

อย่างมปีระสทิธผิลจากภาครัฐ  

 2. กลยุทธ์การพัฒนา 

กลยุทธ์ท่ี 1   การพัฒนาระบบนิเวศน์ให้เอื้ออำนวยต่อการทำธุรกิจและการยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขันของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

กลยุทธ์ท่ี 2   การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม และสง่เสริมใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขา้สู่ระบบ 

กลยุทธ์ท่ี 3   จัดให้มีกลไกทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนานย่อมทุกกลุ่ม

สามารถเขา้ถึงแหล่งทุนไดอ้ย่างทั่วถึง 

กลยุทธ์ท่ี 4   การส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นผู้ประกอบการ

ในยุคดจิทิัล 

กลยุทธ์ท่ี 5   การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมของภาครัฐ  

กลยุทธ์ท่ี 6  การพัฒนาระบบนิเวศน์ให้เอื้อต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมทั้งให้

เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายระดับโลก และ

ยกระดับสู่ตลาดต่างประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 7   การส่ ง เส ริมวิส าห กิจ เพื่ อสั งคม ให้มี ศั กยภาพการดำเนิ นการใน 

เชิงธุรกิจ 

หมุดหมายท่ี 8  ไทยมพีื้นที่และเมอืงอัจฉรยิะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เตบิโตได้อย่างยั่งยนื 

 1. เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายท่ี 1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ขยายตัวเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายท่ี 2 ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายไดข้องภาคลดลง 

เป้าหมายท่ี 3  การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพ

ชีวติที่ดอีย่างทั่วถึง 
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2. กลยุทธ์การพัฒนา 

กลยุทธ์ท่ี 1   การสร้างความเขม้แข็งเศรษฐกิจฐานราก 

กลยุทธ์ท่ี 2   การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม

เพื่อการพัฒนาพื้นที่และเมอืง 

กลยุทธ์ท่ี 3   การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และดิจิทัลรองรับ

พื้นที่เศรษฐกิจหลัก และเมอืง   

กลยุทธ์ท่ี 4   การเสริมสร้างความเขม้แข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมอืง    

 หมุดหมายท่ี 9  ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมท่ี

เพยีงพอเหมาะสม 

  1. เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายท่ี 1  ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการ

เลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจน

ไดอ้ย่างยั่งยนื 

เป้าหมายท่ี 2 คนทุกช่วงวัยไดรั้บความคุ้มครองทางสังคมที่เพยีงพอต่อการดำรงชีวติ 

 2. กลยทุธ์การพัฒนา 

กลยุทธ์ท่ี 1 การแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้นความ

ยากจนอย่างยั่งยนื 

กลยุทธ์ท่ี 2   การสร้างโอกาสที่เสมอภาคแก่เด็กจากครัวเรอืนยากจนขา้มรุ่น 

กลยุทธ์ท่ี 3   การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย 

กลยุทธ์ท่ี 4   การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมใหม้ปีระสทิธภิาพ 

กลยุทธ์ท่ี 5   การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อลดความยากจนขา้มรุ่นและจัดความคุ้มครอง

ทางสังคม 

หมุดหมายที่ 10  ไทยมเีศรษฐกจิหมนุเวยีนและสังคมคาร์บอนต่ำ 

        1. เป้าหมายการพัฒนา  

เป้าหมายท่ี 1 การเพิ่มมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

เป้าหมายท่ี 2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยั่งยนื 

เป้าหมายท่ี 3 การสร้างสงัคมคาร์บอนต่ำและยั่งยนื 

 2. กลยุทธ์การพัฒนา 

กลยุทธ์ท่ี 1   การพัฒนาอุสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคม

คาร์บอนต่ำ 

กลยุทธ์ท่ี 2   การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถ่ินและเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและ

สังคมคาร์บอนต่ำ  
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กลยุทธ์ท่ี 3   การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่าง

ชาญฉลาดบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

กลยุทธ์ท่ี 4   การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและ

สังคมคาร์บอนต่ำ   

กลยุทธ์ท่ี 5   การปรับพฤตกิรรมทางเศรษฐกิจและการดำรงชีพเขา้สู่วถีิชีวติใหม่อย่างยั่งยืน  

หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศ   

 1. เปา้หมายการพัฒนา 

เป้าหมายท่ี 1 ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศลดลง 

เป้าหมายท่ี 2 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาตแิละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศลดลง 

เป้าหมายท่ี 3 สังคมไทยมีภูมิ คุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ 

 2. กลยุทธ์การพัฒนา 

กลยุทธ์ท่ี 1  การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศในพื้นที่สำคัญ 

กลยุทธ์ท่ี 2   การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพประชาชนและชุมชนในการรับมือกับภัย

ธรรมชาตแิละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ   

กลยุทธ์ท่ี 3   การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัย

ธรรมชาตแิละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

กลยุทธ์ท่ี 4   การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศน์เพื่อป้องกันและลด

ผลกระทบจากภัยธรรมชาตแิละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

กลยุทธ์ท่ี 5   การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อบริหารจัดการ และลดความ

เสี่ยงจากภัยธรรมชาตแิละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

หมุดหมายที่ 12  ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่ง

อนาคต   

1. เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายท่ี 1 คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่

จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มี

คุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม 

ฉับพลันของโลก สามารถดำรงชีวติร่วมกันในสังคมไดอ้ย่างสงบสุข 

เป้าหมายท่ี 2  กำลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต

เปา้หมายและสามารถสร้างงานอนาคต 

เป้าหมายท่ี 3  ประชาชนทุกกลุ่มเขา้ถึงการเรียนรู้ตลอดชีวติ   
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 2. กลยทุธ์การพัฒนา   

กลยุทธ์ท่ี 1   คนไทยทุกช่วงวัยไดรั้บการพัฒนาในทุกมติ ิ

กลยุทธ์ท่ี 2   การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง 

กลยุทธ์ท่ี 3   การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

 หมุดหมายท่ี 13  ไทยมภีาครัฐท่ีทันสมัย มปีระสทิธภิาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

1. เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายท่ี 1   การบริการภาครัฐ มคุีณภาพ เขา้ถึงได ้

เป้าหมายท่ี 2   ภาครัฐที่มขีดีสมรรถนะสูง คล่องตัว 

        2. กลยทุธ์การพัฒนา  

กลยุทธ์ท่ี 1   การพัฒนาคุณภาพในการใหบ้ริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด 

กลยุทธ์ท่ี 2   การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น 

เช่ือมโยง เปดิกวา้ง และมีประสทิธภิาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อ

การพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 3   การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจทิัลที่ใช้ขอ้มูลในการบริหารจัดการเพื่อ

การพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี 4   การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร 

ให้มีทักษะที่จำเป็น ในการให้บริการภาครัฐดิจิทัลและปรับปรุงกฎหมาย 

ระเบยีบ มาตรการภาครัฐใหเ้อื้อต่อการพัฒนาประเทศ 

 

1.8  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม่จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.8.1  แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2560 - 2565) ฉบับทบทวน  

 1) แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 

 ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทสำคัญในการเช่ือมโยงกับทุกภาค

ภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ

ระดับกระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและวิจัยช้ันนำทุกระดับ สถาบันการ

รักษาพยาบาลที่ดีที่สุด รวมทั้งสถาบันธุรกิจและสถาบันการเงินช้ันนำของประเทศ ขณะเดียวกันภาดก

ลางตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู่ข้าว อู่น้ำ” ของประเทศ และเป็น

พื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Southern Economic Corridor) ที่

เช่ือมโยง เมียนมา – ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เช่ือมโยง

ภูมภิาคอาเซยีนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก 

ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นต้องรักษาความมีช่ือเสียงของ

กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองช้ันนำระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพื้นฐานด้านความ

อุดมสมบูรณ์ของดินและนำ้ และความพร้อมของสถาบันการศึกษาวจัิยในการยกระดับภาคการเกษตรสู่
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เกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการ

เร่งรัดผลักดันเส้นทางโลจิสติกส์เช่ือมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) เพื่อให้ภาคกลางเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการเช่ือมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตก

ละทะเลตะวันออกในระยะยาว 

 2) เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร์ 

 ภาคกลางมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศเนื่องจากเป็นที่ตั้งของ 

กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนำทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที ่สุด 

นอกจากนี ้ ภาคกลางยังมีแหล่งท่องเที ่ยวที ่มีชื ่อเสียง สภาพพื ้นที ่และระบบชลประทานที ่อุดม

สมบูรณ์ เป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศและเป็นพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจ

ตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Southern Economic Corridor) ที ่เชื ่อมโยง เมียนมา – ไทย – 

กัมพูชา – เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลก

ตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเป้าหมายที่จะ “พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและ

ภาคกลางเปน็ฐานการผลติสนิคา้และบรกิารที่มมูีลค่าสูง”  

 3) วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย และเป็นเมืองน่าอยู่  

น่าเที่ยวในลำดับตน้ ๆ ของโลกตลอดไป 

 3.2 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความม่ันคง  

ดา้นอาชีพและรายได ้และมสีภาพแวดลอ้มที่ดี 

 3.3 เพื่อเพิ่มขดีความสามารถและยกระดับการผลิตและสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับสนิค้าและบรกิาร

ดา้นการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง 

 3.4 เพื่อฟื้นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา 

เศรษฐกจิและคุณภาพชีวติอย่างยั่งยนื 

 4) เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 4.1 อัตราเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของภาคกลางขยายตัวเพิ่มขึ้น 

 4.2 สัมประสทิธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได ้(GINI INDEX) กลุ่มจังหวัดลดลง 
 

1.8.2  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) 

พ.ศ. 2566 – 2570 

 1) จุดมุ่งเน้น 

 1.1 การผลติสินคา้เกษตรปลอดภัย (ขา้ว พืชผัก ผลไม ้ปศุสัตว์ และการประมง) 

 1.2 การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์และเชิงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้อัตลักษณ์ที่มี

คุณภาพ 

 1.3 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนภาคตะวันตก 
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 2) วสิัยทัศน์ (เป้าหมายการพัฒนา)  

 “ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดสินค้าภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การท่องเที่ยว

คุณภาพ และการคา้ภาคตะวันตก” 

 3) เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 เศรษฐกจิมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง และความสุขที่ยั่งยนื โดย 

     3.1 เศรษฐกิจม่ันคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ม

จังหวัด เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 2.5 

     3.2 ประชาชนม่ังคั่ง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2,455 

บาท/คน 

     3.3 ความสุขที่ยัง่ยนื ประเมนิจากค่าความกา้วหนา้ของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด 

 4) ประเด็นการพัฒนา 

     4.1) ประเด็นการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ

บรกิารดว้ยเทคโนโลยแีละนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 

     4.2) ประเด็นการพัฒนาที่ 2  ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดา้นนิเวศน์ สุขภาพ 

วัฒนธรรมในถิ่นประวัตศิาสตร์ภาคตะวันตกและอารยธรรมทวารวด ี

     4.3) ประเด็นการพัฒนาที่ 3  พัฒนาและส่งเสรมิการคา้ชายแดนและการคา้ผ่านแดนใหม้ี

ศักยภาพผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษนำไปสู่การกระตุน้ใหเ้กดิการคา้การลงทุนระหว่างประเทศ 

 5) วัตถุประสงค์/แนวทางการพัฒนา/ตัวชี้วัด ตามประเด็นการพัฒนา 

     ประเด็นการพัฒนาที่ 1  : พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ

ดว้ยเทคโนโลยแีละนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล 

       วัตถุประสงค์ :  

(1)  พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพสู่

มาตรฐานสากล 

(2) เพิ่มศักยภาพผู้ผลิตและตลาดสินค้าภาคการเกษตร พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมสู่

เทคโนโลยดีจิทิัล 

แนวทางการพัฒนา :  

(1) เพิ่มพื้นที่การทำการเกษตรปลอดภัย และเตรยีมความพรอ้มเพื่อการทำเกษตรอนิทรยี์ 

(2) ส่งเสรมิผู้ผลิต ผู้ประกอบการแรงงานภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมให้มี

ศักยภาพในการปรับเปลี่ยน กระบวนการผลิต การแปรรูป การบริหารจัดการตลาด และบริการโดยใช้

เทคโนโลยแีละนวัตกรรม 

(3) ส่งเสรมิและสนับสนุนการตลาดประชาสัมพันธ์ สนิคา้และบรกิาร 

(4) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและบริหารจัดการน้ำเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาสินคา้ เกษตร อุตสาหกรรม และบรกิาร 
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ตัวชี้วัด :     

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลปฐีาน ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2566 2567 2568 2569 2570 2566-2570 

1. ร้อยละของ

ผู้เขา้ร่วมโครงการ

ดา้นการเกษตรไดรั้บ

การรับรองมาตรฐาน 

(GAP/GFM/Organic 

และมาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยอื่นๆ) 

 

 

N/A N/A จำนวน

ผู้เขา้ร่วม

โครงการ

ไดรั้บการ

รับรอง

มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 

จากกลุ่ม 

เปา้หมาย 

จำนวน

ผู้เขา้ร่วม

โครงการ

ไดรั้บการ

รับรอง

มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 

จากกลุ่ม 

เปา้หมาย 

จำนวน

ผู้เขา้ร่วม

โครงการ

ไดรั้บการ

รับรอง

มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 

จากกลุ่ม 

เปา้หมาย 

จำนวน

ผู้เขา้ร่วม

โครงการ

ไดรั้บการ

รับรอง

มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 

จากกลุ่ม 

เปา้หมาย 

จำนวน

ผู้เขา้ร่วม

โครงการ

ไดรั้บการ

รับรอง

มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 

จากกลุ่ม 

เปา้หมาย 

จำนวนผู้เขา้ร่วม

โครงการไดรั้บ

การรับรอง

มาตรฐาน 

ร้อยละ 80 จาก

กลุ่มเปา้หมาย 

 

 

 

กลุ่มเปา้หมาย :  

ดา้นการเกษตร 

 

  เปา้หมาย

375 

GAP 375 

เปา้หมาย

375 

GAP 375 

เปา้หมาย

375 

GAP 375 

เปา้หมาย

375 

GAP 375 

เปา้หมาย

375 

GAP 375 

เปา้หมาย375 

GAP 375 

 

ดา้นประมง 

 

 

 

 

ดา้นปศุสัตว ์

N/A N/A เปา้หมาย

190 

GAP 115 

GAP มกษ 

75 

เปา้หมาย

300 

GAP 300 

เปา้หมาย

190 

GAP 115 

GAP มกษ 

75 

เปา้หมาย

300 

GAP 300 

เปา้หมาย

190 

GAP 115 

GAP มกษ 

75 

เปา้หมาย

300 

GAP 300 

เปา้หมาย

190 

GAP 115 

GAP มกษ 

75 

เปา้หมาย

300 

GAP 300 

เปา้หมาย

190 

GAP 115 

GAP มกษ 

75 

เปา้หมาย

300 

GAP 300 

เปา้หมาย190 

GAP 115 

GAP มกษ 75 

 

 

เปา้หมาย300 

GAP 300 

2. จำนวนผู้เขา้ร่วม

โครงการที่ไดก้าร

รับรองมาตรฐาน

เขา้ถงึช่องทางการ

จำหน่ายสนิคา้(ขอ้มูล

จากการเกษตร

ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม

การรับรองมาตรฐาน

ในแต่ละป)ี 

N/A N/A จำนวน

ผู้เขา้ร่วม

โครงการที่ได้

การรับรอง

มาตรฐาน

เขา้ถงึช่อง

ทางการ

จำหน่าย

สนิคา้ 

ร้อยละ 80 

จำนวน

ผู้เขา้ร่วม

โครงการทีไ่ด้

การรับรอง

มาตรฐาน

เขา้ถงึช่อง

ทางการ

จำหน่าย

สนิคา้ 

ร้อยละ 80 

จำนวน

ผู้เขา้ร่วม

โครงการที่ได้

การรับรอง

มาตรฐาน

เขา้ถงึช่อง

ทางการ

จำหน่าย

สนิคา้ 

ร้อยละ 80 

จำนวน

ผู้เขา้ร่วม

โครงการที่ได้

การรับรอง

มาตรฐาน

เขา้ถงึช่อง

ทางการ

จำหน่าย

สนิคา้ 

ร้อยละ 80 

จำนวน

ผู้เขา้ร่วม

โครงการที่ได้

การรับรอง

มาตรฐาน

เขา้ถงึช่อง

ทางการ

จำหน่าย

สนิคา้ 

ร้อยละ 80 

จำนวนผู้เขา้ร่วม

โครงการที่ได้

การรับรอง

มาตรฐานเขา้ถงึ

ช่องทางการ

จำหน่ายสนิคา้ 

ร้อยละ 80 

3. จำนวนเทคโนโลยี

และนวัตกรรมภาค

เกษตรกรรม 

พาณิชยกรรม

อุตสาหกรรมสนิคา้

ชุมชนทีใ่ชเ้ทคโนโลยี

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 

เทคโนโลยี  

และนวัตกรรม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ศูนย์กลางการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสรา้งสรรค์ ดา้นนเิวศน์ สุขภาพ

วัฒนธรรมในพื้นถิ่นประวัติศาสตร์ภาคตะวันตกและอารายธรรมทวารวดี 
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วัตถุประสงค์ : เพิ่มรายไดจ้ากการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์ คุณภาพ กระจายรายไดใ้หสู้่ชุมชน 

แนวทางการพัฒนา :  

(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่ม

จังหวัด 

(2) สนับสนุนกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของ

กลุ่มจังหวัด 

(3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหเ้ตบิโตอย่างยั่งยนืดว้ยการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

(4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวขอ้งกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 

(5) ส่งเสริมการพัฒนาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สนับสนุนการท่องเที่ยวแผนงาน

และโครงการสำคัญ 

ตัวชี้วัด :     

ตัวชี้วัด 

ข้อมูลปฐีาน ค่าเป้าหมาย 

256

2 

256

3 
2566 

256

7 

256

8 

256

9 

257

0 

2566-

2570 

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของรายไดจ้ากการ

ท่องเที่ยวเฉลี่ย 

2. ป ีย้อนหลังรายได้

จากการท่องเที่ยว 

(ลา้นบาท) 

-34.53 N/A 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาและส่งเสริมการค้าขายชายแดนและการค้าผ่านแดนใหม้ี

ศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ นำไปสู่การกระตุน้ ใหเ้กดิการคา้การลงทุนระหว่างประเทศ 

 วัตถุประสงค์ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าการคา้ชายแดนเพิ่มขึ้น 

 แนวทางการพัฒนา :  

(1) พัฒนาระบบอำนวยความสะดวก ระบบโลจสิตกิส์และเครอืข่ายคมนาคมเพื่อกระตุน้ใหเ้กดิ

การคา้การลงทุนเช่ือมโยงการคา้สู่เอเชีย 

(2) พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกจิพเิศษ 

(3) ส่งเสรมิกจิกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

(4) พัฒนาสนิคา้ผลติภัณฑ์และบรกิารเพื่อการส่งออก 

 (5) ยกระดับผู้ประกอบการและแรงงานของกลุ่มจังหวัดใหม้คีวามสามารถในการแข่งขันและ

สามารถประกอบธุรกจิระหว่างประเทศได้ 

(6) พัฒนาระบบส่งเสรมิและกระตุน้ใหเ้กดิการคา้ การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและผลักดันใหม้กีาร

ลงทุนในต่างประเทศ  
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ตัวชี้วัด :     

ตัวชี้วัด 

ข้อมูลปฐีาน ค่าเป้าหมาย 

ข้อมูลเฉลีย่ 

ป ีพ.ศ. 2559 

- 2563  

2566 2567 2568 2569 2570 
2566-

2570 

1. มูลค่าการคา้

ชายแดน (ไม่รวมก๊าซ

ธรรมชาตเิพิ่มขึ้นร้อยละ 

1 ต่อป)ี 

2,465.74 

ลา้นบาท 

 

2,490.40 

ลา้นบาท 

2,515.30 

ลา้นบาท 

2,540.45 

ลา้นบาท 

2,565.86 

ลา้นบาท 

2,591.52 

ลา้นบาท 

2,540.71 

ลา้นบาท 

 

1.8.3  แผนพัฒนาจังหวัดราชบุร ีพ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวนป ีพ.ศ.2564 

1. วสิัยทัศน์ (Vision) “เมอืงเกษตรสเีขยีว เศรษฐกจิเข้มแข็ง สังคมคุณภาพ” 

จากศักยภาพและจุดยืนการพัฒนาตลอดจนการมีพื้นฐานเศรษฐกิจปลอดภัยที่มีการพัฒนามา

อย่างต่อเนื่องของจังหวัดราชบุรีเป็นศักยภาพที่โดดเด่น จึงเป็นความพร้อมที่สามารถพัฒนาต่อยอด

สรา้งมูลค่าตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ป ีและกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบับ

ที่ 13 ซึ่งมีเป้าหมาย “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” 

ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19  และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งกระทบ

ต่อการดำรงชีวติของประชาชนจังหวัดราชบุรจีึงกำหนดวสิัยทัศน์การพัฒนา พ.ศ. 2566–2570 ดังนี้ 

เมืองเกษตรสีเขียว หมายถึง การพัฒนาการเกษตรของจังหวัดราชบุรีในช่วงที่ผ่านมาได้

ดำเนินการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรเข้าสู่มาตรฐานเกษตร GAP และเกษตรอินทรีย์มาระดับหนึ่ง

แล้วกล่าวคือ จังหวัดราชบุรีมีเกษตรกรที่เข้าสู่มาตรฐานเกษตรปลอดภัย 3,378 ราย/แปลง/ฟาร์ม 

พื้นที่ 62,828.29 ไร่ และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 64 ราย/แปลง เนื้อที่ 2,531.80 ไร่ จึงเป็นฐาน

การผลิตที่สำคัญในการต่อยอดการพัฒนาต่อไป ดังนั้น เมืองเกษตรสีเขียว หมายถึง การพัฒนาและ

ต่อยอดการเกษตรของจังหวัดให้มีคุณภาพมีมาตรฐานระดับส่งออก มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าภาคเกษตร มี

คุณภาพและมาตรฐาน GAP มาตรฐานอินทรีย์ และมาตรฐานอื่นๆ ที่ปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรเองและ

ผู้บริโภคในขณะเดียวกันมุ่งเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรที่เป็นมิตรและรับผิดชอบต่อ

สิ่งแวดลอ้ม มกีารบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาตอิย่างคุม้ค่าและยั่งยนื 

เกษตรกรมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งมรีายได้และอาชีพ

ที่ม่ันคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่และยกระดับเกษตรกร

เป็น Young Smart Farmer / Smart Farmer ที่เข้าใจ และเข้าถึงหลักการ “ตลาดนำการผลิต” และการ

แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม มีการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ เครือข่ายการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

จังหวัดราชบุ รี เป็ น เมื องอาหารคุณ ภาพ  เพื่ อสร้างความ ม่ันคงทางอาหารแก่ ชาวราชบุ รี   

ชาวไทย และนานาประเทศ มีผลผลติจากการเกษตรที่พัฒนาเป็นแบรนด์จากการเกษตรที่เข้มแข็งและมี

มูลค่ารองรับการเป็น “เมอืงเกษตรสเีขยีว” 
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  สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด สามารถสร้าง

มูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันดว้ยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม โดย

มเีปา้หมายขยายพื้นที่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรยี์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 โดยมกีารพัฒนาผลผลติทาง

การเกษตรที่สำคัญ เช่น การปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพร ชาวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง สับปะรด

โรงงานมะพรา้วหอม สุกร แพะเนื้อ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกา้มกราม ปลาสลดิ ปลาสวยงาม และเร่งรัดใน

การขยายพื้นที่พัฒนามาตรฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรยี์เพิ่มมากขึ้น 

  พัฒนาทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญการพัฒนา

และปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ำทั้งในเขตชลประทานและแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อรองรับ

กจิกรรมการผลติทางการเกษตรกรรมของจังหวัดใหค้รอบคลุมและมปีระสทิธภิาพ 

  สร้างเศรษฐกิจเข้มแข็ง หมายถึง การส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นการ

สร้างเศรษฐกจิตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน องค์กรธุรกิจ มคีวามพรอ้มและสามารถปรับตัวรองรับการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นภาคส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวมให้เข้มแข็ง 

โดยการเพิ่มศักยภาพระดับและพัฒนาผลผลิตเขา้สู่มาตรฐานต่างๆ มีทักษะในการจัดการเชิงธุรกิจ และ

การตลาดโดยมีประเด็นการพัฒนาที่สำคัญประกอบด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งเสริม SMEs, 

OTOP วสิาหกจิชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ 

การส่งเสรมิการท่องเที่ยว 

1. จุดสร้างคุณค่าและมูลค่าของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตาม

แนวคิด การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เศรษฐกิจ

หมุนเวียน (Circular economy) และเศรษฐกิจสีเขยีว (Green economy) โดยการสนับสนุนส่งเสรมิการจัด

กิจกรรมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ชุมชนในแต่ละพื้นที่ เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและธรรมชาติ 

การท่องเที่ยวตามความสนใจพเิศษเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยว

เชิงกีฬานันทนาการสุขภาพและความงามการพัฒนา พื้นที่การท่องเที่ยวชุมชนที่มีเอกลักษณ์ทาง

ธรรมชาต ิวัฒนธรรมประวัตศิาสตร์ วถิชีีวิต 

2. ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวและบริการ ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและตรง

ตามความต้องการของนักท่องเที่ยววิถีใหม่รวมถึงการสร้างความเช่ือม่ันด้านความปลอดภัยในการ

ท่องเที่ยวด้านสุขอนามัย ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการ โดยการสร้างสรรค์

นวัตกรรมทางการค้าการลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว การกีฬา และการตลาด เพื่อรองรับการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยวของจังหวัดที่นักท่องเที่ยว

สืบค้นได้ ทำการตลาดเชิงรุก เช่ือมโยงกับกลุ่มผู้ประกอบการการท่องเที่ยว เพื่อร่วมสร้างจุดเด่น

การตลาดการท่องเที่ยว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ สื่อ

เทคโนโลยีการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว (Positioning) แนวทาง

พัฒนาและเปา้หมายดา้นการท่องเที่ยวของจังหวัดใหชั้ดเจน 
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3. เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการให้มี

ทักษะอาชีพที่มีมาตรฐาน มีความสามารถที่หลากหลาย มีรายได้และความม่ันคงและพึ่งพาตนเองได้ 

โดยการพัฒนาชุมชน/บุคลากร และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้ในการบริหารจัดการ

การท่องเที่ยวในพื้นที่ตนเอง ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัด โดยมี

การบูรณาการร่วมทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจริงแบบครบ

วงจร การให้โอกาสในการพัฒนาทักษะแรงงานผู้สูงอายุสู่ผู้ให้บริการที่มีจิตวิญญาณการบริการและ

ความรักในชุมชนท้องถิ่น อาทิ เป็น เชฟชุมชนปรุงอาหารด้วยสูตรดั้งเดิม นักเล่าเรื่องประจำชุมชน

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดที่ประสบความสำเร็จ หรือนักลงทุน

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชนในรูปแบบ Social Enterprise 

Business ส่งเสริมการสร้างมัคคุเทศก์ชุมชน นักเล่าเรื่อง นักสืบความหมายในชุมชนท่องเที่ยวที่มี

คุณภาพ และมีมาตรฐานการให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมมีการจัดทำทำเนียบมัคคุเทศก์ชุมชน จัดทำ 

branding ใหมั้คคุเทศก์ชุมชน เพื่อสรา้งความเช่ือม่ันใหก้ับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บรกิาร 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง คมนาคม และการบริหารจัดการขนส่งให้มีความปลอดภัย

รองรับการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนทางเศรษฐกจิ และการเช่ือมโยงการค้าชายแดน เช่น การพัฒนาการ

จัดการระบบขนส่งเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว (สร้างช่องทางติดต่อระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการใน

การเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว) ปรับปรุงเส้นทางจักรยานให้มีความสะดวกและปลอดภัยตลอดจน

การบูรณาการการท่องเที่ยวเช่ือมโยงระหว่างอำเภอ การปรับปรุงพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม 

และการสรา้งสรรค์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มคีุณภาพ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวไดห้ลากหลายกลุ่ม 

 การส่งเสรมิและพัฒนา SMEs, OTOP วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มอาชีพ โดยส่งเสริมการค้าพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน ส่งเสริมวิจัยและพัฒนาให้เกิดสินค้าและนวัตกรรมใหม่พัฒนาและ

ส่งเสรมิการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ยกระดับมาตรฐานสนิคา้ของจังหวัดราชบุรใีหม้คีุณภาพ 

สังคมคุณภาพ สถานะของการพัฒนาด้านสังคมจังหวัดราชบุรีในช่วงที่ผ่านมา ยังมีหลาย

ประเด็นที่ยังต้องเร่งรัดยกระดับการพัฒนา กล่าวคือ ด้านรายได้และความเหลื่อมล้ำ จังหวัดราชบุรีมี

อัตราพึ่งพิงอยู่ที่ร้อยละ 53.89 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ลดลงที่ 0.474 เป็น

ลำดับที่ 28 ของประเทศ ประชากรสูงวัยมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น ประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กลดลง 

ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย 25,163 บาท/เดือน มีเงินออมเฉลี่ย 5,040 บาท/เดือน มีสัดส่วนคนจนด้าน

รายจ่ายต่ำกว่าเส้นความยากจนร้อยละ 10.99 ด้านสาธารณสุข ประชาชนยังมีอัตราการเจ็บป่วย 5 

โรคสำคัญเพิ่มขึ้นทุกโรค ดา้นการศกึษาจังหวัดราชบุรีมจีำนวนปกีารศึกษาเฉลี่ย 9.25 ปี (ค่ากลางของ

ประเทศ 9.15 ปี) เป็นลำดับที่ 31 ของประเทศ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดราชบุรีมีจำนวน

องค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน จำนวน 20.73 แห่ง ซึ่งมีจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ

จังหวัดอื่นทั่วประเทศ จังหวัดราชบุรีมีองค์กรชุมชนเป็นลำดับที่ 71 ดังนั้นในช่วงปี 2566-2570 

การพัฒนาสังคมคุณภาพ หมายถงึ การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนคนราชบุรทีุกช่วง

วัยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสังคมเป็นสังคมแห่งการ

เรียนรู้มีภูมิคุ้มกันและเอื้ออาทรมีทักษะในการดำรงชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึง
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ผู้สูงอายุ ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย สุขภาพสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีทักษะการ

ดำรงชีวติในศตวรรษที่ 21  มภูีมคิุม้กันทางสังคมเป็นพลเมอืงคุณภาพ 

   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีความม่ันคง ได้รับการส่งเสริม 

การดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม ลด

อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนซึ่งจังหวัดราชบุรีมีอัตราสูง 7.66 เท่า ให้เหลือเท่ากับ

ค่ากลางของประเทศ (6.92 เท่า) เป็นอย่างน้อย ตลอดจนลดสัดส่วนคนจนจากร้อยละ 10.99 ให้

เหลือรอ้ยละ 8.50 การจัดหาและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุและกลุ่มคนเปราะบางทางสังคมให้มี

ความม่ันคง ส่งเสริมชุมชนให้มีบทบาทในการพัฒนาปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน ตลอดจนการพัฒนา

แนวทางการเขา้ถงึข่าวสารและบรกิารด้านสุขภาพของประชาชนที่สะดวกรวดเร็ว 

 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำกิจกรรมสาธารณะและการมีส่วนร่วมของสถาบัน

ศาสนาและองค์กรภาคธุรกิจในการพัฒนาจังหวัด โดยการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนองค์กรชุมชนเมื่อ

เปรยีบเทียบกับจำนวนประชากร (ปัจจุบันจังหวัดราชบุรมีีองค์กรชุมชน 20.73 แห่ง/ประชากรแสนคน 

เป็นลำดับที่ 71 ของประเทศโดยค่ากลางของประเทศ 142.82 แห่งต่อประชากรแสนคน) ให้สามารถ

มสี่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น 

  เป็นชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนคุณธรรม มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง ส่งเสริมยกระดับบทบาทชุมชน

เป็นหน่วยสำคัญของการพัฒนา โดยประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำรงชีวิต ส่งเสริมการพัฒนาและรื้อ

ฟื้นหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพยีงและหมู่บา้นศลี 5 ที่มีอยู่ใหส้ามารถประกอบกจิกรรมอย่างจรงิจัง 

 2) พันธกิจ  

      1) พัฒนาเศรษฐกจิใหข้ยายตัวอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง  

      2) ทรงเสรมิสังคมที่มคีุณภาพ ประชาชนมภูีมคิุม้กันต่อการเปลี่ยนแปลง  

      3) จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมรองรับการเตบิโตอย่างเหมาะสมและยั่งยนื 

 3) เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) จังหวัดราชบุรีไดก้ำหนดเปา้ประสงค์รวม ดังนี้  

      1) จังหวัดมกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิและความสามารถในการแข่งขัน  

      2) ประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ด ีม่ันคง เป็นสังคมคุณภาพเขม้แข็งและแบ่งปัน  

      3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละการจัดการสิ่งแวดลอ้มที่มปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัดและเป้าประสงค์รวม 

เป้าประสงค์

รวม 
ตัวชี้วัด ค่าฐาน 

หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมายรายปี 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. จังหวัดมกีาร

เตบิโตทางเศรษฐกจิ

และความสามารถ

ในการแข่งขัน 

1.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ

ผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

201,571 ลา้นบาท 

(ป ี2562) 
ร้อยละ 3 3.5 4 4.5 5 

1.2 อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยตอ่

รายไดเ้ฉลี่ยของครัวเรือน ลดลง 

7.61 เท่า 

(ป ี2560) 
เท่า 7  6.95  6.92 

ตัวชี้วัดและเป้าประสงค์รวม 
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เป้าประสงค์

รวม 
ตัวชี้วัด ค่าฐาน 

หน่วย

นับ 

ค่าเป้าหมายรายปี 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. จังหวัดมกีาร

เตบิโตทางเศรษฐกจิ

และความสามารถ

ในการแข่งขัน (ต่อ) 

1.3 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ

ผลติภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาค

การเกษตร 

32,994 ลา้นบาท 

ขยายตัว 11.15 

(ป ี2562) 

ร้อยละ 10 10.20 10.50 11 11.15 

1.4 อัตราการขยายตัวรายได้

จากการท่องเที่ยวที่เพิม่ขึ้นเทยีบ

กับปทีี่ผ่านมา 

4251.84 ลา้นบาท 

(ป ี2562) 

ร้อยละ -50 -35 -15 1 2 

2. ครอบครัวและ

ชุมชนมคีุณภาพชวีติ

ที่ด ีมั่นคง เป็นสงัคม

เขม้แข็งทีแ่บง่ปัน 

2.1 ร้อยละของประชากรที่มี

รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค

เฉลี่ยต่อคนต่อเดอืน ตำ่กว่าเสน้

ความยากจน  

10.99 

(ป ี2562) 

เสน้ความยากจน 

2,825 บาท 

ร้อยละ 10.50 10.00 9.50 9.00 8.50 

2.2 สัมประสทิธิก์ารกระจาย

รายได ้(Gini Coefficient) 

0.42 

(ป ี2560) 

0.37 

(ป ี2558) 

ค่า 0.40  0.39  0.37 

3. การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และการจัดการ

สิ่งแวดลอ้มที่มี

ประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 

3.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ

พื้นที่ป่าไมใ้นจังหวดั 

0.11 

 (ป ี2561) 
ร้อยละ 0.12 0.13 0.14 0.15 1.16 

3.2 สัดส่วนปริมาณขยะที่กำจัด

ถูกตอ้งต่อปริมาณขยะที่เกดิขึ้น 
13.38 

(ป ี2561) 
ร้อยละ 15 20 25 30 35 

 

1.8.4  ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร สู่เมือง

อาหารปลอดภัยอย่างมั่นคงและยั่งยนื 

กลยุทธ์ท่ี 1 เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการสนิค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

เพื่อการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 2  การบรหิารจัดการทรัพยากรเกษตรอย่างสมดุลยั่งยนื 

กลยุทธ์ท่ี 3  สรา้งความเขม้แข็งใหก้ับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

กลยุทธ์ที่ 4  การส่งเสรมิการเกษตรเพื่อสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวและบริการวิถีใหม่ 

อย่างมคุีณภาพบนฐานอัตลักษณ์ชุมชนเชงิสร้างสรรค์  

กลยุทธ์ท่ี 1  เสริมสร้างความเข้มแข็งและการสร้างความเช่ือม่ันด้านความ

ปลอดภัยในการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เตบิโตจาก

ชุมชน เช่ือมโยงการท่องเที่ยวสู่สากลและเสริมสร้างเศรษฐกิจการ

ท่องเที่ยวดว้ยบรกิารที่มมูีลค่าสูง 

กลยุทธ์ที่ 2  สร้างสรรค์นวัตกรรมทางการค้าการลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว 

การกีฬา และการตลาด เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทาง
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เศรษฐกิจการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัลและตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ

แบบองค์รวม (BCG Model) – เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจ

หมุนเวยีน (Circular Economy) และเศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy) 

กลยุทธ์ท่ี 3 เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันและความเช่ือม่ันด้านความ

ปลอดภัยในเชิงธุรกิจของภาคบริการและเมืองการค้าที่มีศักยภาพทั้ง

ฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจของ

จังหวัดเตบิโตต่อเนื่องอย่างเขม้แข็ง 

กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพจากฐาน

ธรรมชาต ิวัฒนธรรมและภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมอืงคมนาคม และการบริหารจัดการขนส่งให้มี

ความปลอดภัยทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและรองรับการท่องเที่ยว การ

ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และการเช่ือมโยงการค้าชายแดน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิการค้าพัฒนาเศรษฐกจิฐานรากสู่ความยั่งยนื 

กลยุทธ์ท่ี 1  ส่งเสรมิใหส้นิค้าไดรั้บการขึ้นทะเบยีนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

กลยุทธ์ท่ี 2  ใหค้วามรูค้ำแนะนำดา้นการออกแบบผลติภัณฑ์ 

กลยุทธ์ท่ี 3  เพิ่มช่องทางการตลาดสำหรับจำหน่ายสนิค้าเกษตร OTOP SMEs พัฒนา

ความรูด้้านการตลาดออนไลน์ 

กลยุทธ์ท่ี 4  พัฒนาความรูด้้านการตลาด 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคนคุณภาพสร้างสังคมแห่งความสุข 

กลยุทธ์ท่ี 1  พัฒนาสุขภาวะคนทุกช่วงวัย และส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก 

โดยใช้กลไก พชจ., พชอ., พชต. 

กลยุทธ์ท่ี 2  ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มคนจน คน

เปราะบางเพื่อลดความเหลื่อมลำ้ 

กลยุทธ์ท่ี 3  พัฒนาทุนทางสังคม 

กลยุทธ์ท่ี 4  เสรมิสรา้งชุมชนเขม้แข็ง  

กลยุทธ์ท่ี 5  เสรมิสรา้งความม่ันคง ปลอดภัยในการดำรงชีวติของประชาชน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 

ประชาชนมคุีณภาพชวีติที่ดพีร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ท่ี 1  มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ในเชิงการปฏบิัต ิ

กลยุทธ์ท่ี 2  ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 
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กลยุทธ์ท่ี 3  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้ระบบทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มทีส่มดุล 

กลยุทธ์ท่ี 4  มีระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน และบังคับใช้กฎหมายได้

อย่างมปีระสทิธภิาพเท่าเทยีมและเป็นธรรม 

กลยุทธ์ท่ี 5  มีความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย

ธรรมชาติ 

กลยุทธ์ท่ี 6  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งระดับให้บรรลุการ

ดำเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

กลยุทธ์ท่ี 7  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเช่ือม่ันจากกระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิด

จากการขับเคลื่อนนโยบายดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

กลยุทธ์ท่ี 8  สร้างสมดุลระหว่างต้นทุนน้ำที่มีอยู่และน้ำที่ถูกใช้ไปได้เหมาะสมกับ

บริบท และความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพใน

ทุกพื้นที่ 

กลยุทธ์ท่ี 9  มกีารบรหิารจัดการทรัพยากรนำ้ที่มปีระสทิธภิาพ 

กลยุทธ์ท่ี 10 องค์กรมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในประเด็นใหม่อาจจะ

เกดิขึ้นเพื่อขับเคลื่อนสู่การใหบ้รกิารเชิงรุก 

กลยุทธ์ท่ี 11 องค์กรมีการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ได้

ขอ้มูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัยสำหรับผู้บรหิารใช้ในการตัดสินใจบน

ฐานขอ้มูลเดยีวกัน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาเพื่อเสรมิความมั่นคง 

กลยุทธ์ท่ี 1  เสรมิสรา้งความรักสามัคคใีนกลุ่มประชาชน และการธำรงไวใ้น

สถาบันหลักของชาติ 

กลยุทธ์ท่ี 2  เสรมิสรา้งความเข้มแข็งพื้นที่เปา้หมายเพื่อเสรมิความม่ันคง 

 

1.9 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

ราชบุร ี(พ.ศ. 2566 – 2570) 

   1) วสิัยทัศน์ (Vission) 

 “เมอืงน่าอยู่ เศรษฐกจิม่ันคง สังคมเป็นสุข สิ่งแวดลอ้มด ีการศกึษาสาธารณสุขเด่น คุณภาพ

ชีวติด ีการท่องเที่ยวที่ยั่งยนื” 
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   2) พันธกจิ (Mission) 

 (1)  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 (2)  ส่งเสรมิระบบการวางผังเมอืงรวมจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 (3)  ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ 

 (4)  ส่งเสรมิและพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสยี 

 (5)  การรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัย 

 (6)  ส่งเสรมิอาชีพและการดำเนนิงานตามแนวของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 (7)  สนับสนุนและเสรมิสร้างความเขม้แข็งทุกภาคส่วนในการพัฒนาทอ้งถิ่น 

 (8)  ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตและการแกไ้ขปัญหาสังคม 

 (9)  ส่งเสรมิพัฒนาระบบการศกึษาและการกฬีา 

 (10) ส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม 

 (11) ส่งเสรมิภาคเกษตรอุตสาหกรรม 

 (12) ส่งเสรมิการสาธารณสุข 

 (13) ส่งเสรมิการท่องเที่ยวทอ้งถิ่น 

 (14) ส่งเสรมิการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณแีละภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 

 (15) การเตรยีมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 (16) การประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกัน 

 (17) ส่งเสรมิภาคเกษตรที่ปลอดภัย 

   3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy) 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

     แนวทางการพัฒนา 

  - พัฒนาระบบกาคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟา้สาธารณะ 

  - พัฒนาแหล่งนำ้เพื่อการอุปโภค–บรโิภคและเกษตร ตลอดจนการป้องกนัน้ำท่วมและภัยแลง้ 

  - พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดนิใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่ 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสรมิคุณภาพชวีติ 

     แนวทางการพัฒนา   

  - ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไ้ขปัญหาสังคม 

  - ส่งเสริมการกฬีา การศกึษาและการเรยีนรู้ 

  - ส่งเสริมการสาธารณสุขสวัสดกิารสังคม สวัสดกิารชุมชนและนันทนาการ 

  - ส่งเสริมอาชีพและการดำเนนิงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
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 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ

เรยีบร้อย 

     แนวทางการพัฒนา  

  - สนับสนุนการปอ้งกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 

  - ส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพื่อ

ความเป็นพลเมอืงที่ดี 

  - การรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัย 

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการวางแผน ส่งเสรมิการลงทุน พาณิชกรรมและการ

ท่องเท่ียว 

    แนวทางการพัฒนา 

  - การวางแผน การประสานแผน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาทอ้งถิ่น 

  - ส่งเสริมการท่องเที่ยวทอ้งถิ่นและการคา้ชายแดน 

  - การเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 

  - ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนการพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 

และอุตสาหกรรม 

  - การพัฒนาองค์กรและการบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

    แนวทางการพัฒนา 

  - พัฒนาระบบการกำจัดและการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยรวม 

  - พัฒนาระบบบำบัดนำ้เสยี 

  - การบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกปอ้งทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

  - การจัดการมลพษิต่าง ๆ  

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

    แนวทางการพัฒนา 

  - การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 

  - ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 
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  2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  2.๑  วสิัยทัศน ์   

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดม

คติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง

สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ 

จงึไดก้ำหนดวสิัยทัศน์ คาดหวังที่จะใหเ้กดิขึ้นในอนาคต ดังนี้ 
 

 

 
 

  2.2  พันธกิจ/ยุทธศาสตร/์เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/กลยทุธ ์

1. พันธกจิ  

1.  พัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนา คนและ

สังคม ความเข้มแข็งของชุมชนให้มีคุณภาพนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความม่ันคงในชีวิต บน

พื้นฐานความเท่าเทยีมในดา้นสวัสดกิารสังคม 

2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะให้ได้

มาตรฐาน เพยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

3.  ส่งเสรมิและพัฒนาการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

4.  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาการให้บริการประชาชนและการ

บรหิารกจิการบา้นเมอืงที่ดี และส่งเสรมิอาชีพและสรา้งรายไดต้ามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง 

5.  สรา้งความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ  แกไ้ขปัญหายาเสพตดิในชุมชน 

6.  พัฒนาทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการเรยีนรูข้องประชาชน 
 

2. ยุทธศาสตร ์ 

องค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน ไดก้ำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่   1   การพัฒนาการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่   2   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่   3   การพัฒนา การบรหิารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่   4   การพัฒนาการวางแผน การสง่เสรมิการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่   5   การพัฒนา การจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรยีบรอ้ย 

ยุทธศาสตร์ที่   6   การพัฒนาการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณแีละภูมปิัญญาทอ้งถิ่น 
 

“คุง้น้ำวนคนคุณภาพชีวติด ีมโีครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะไดม้าตรฐานท่ัวถงึ 

มุ่งสู่ความเป็นเลศิงานบริหารกจิการบ้านเมอืงท่ีด ีมกีารดำรงชีวติตามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงอย่างย่ังยนื” 
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3. เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การ

พัฒนาการส่งเสริม

คุณภาพชวีิต 

1. บริหารจัดการการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบแก่ประชาชน และบริหารจัดการของเด็กและศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กมปีระสทิธิภาพได้มาตรฐานและท่ัวถงึ 

2. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคอย่างมี

ประสิทธภิาพท่ัวถงึและเท่าเทียม 

3. สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม แก่ เด็ก สตรี คนชราหรือผูด้้อยโอกาส และ

สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตามนโยบายรัฐบาล รัฐ 1 ส่วน องค์กร 1 ส่วนและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน 

4. มบีริหารจัดการท่ีเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยสำหรับผูด้้อยโอกาสหรอืคนไร้ท่ีพึ่ง 

5. จัดกจิกรรมใหค้วามรู้ สนับสนุนเกี่ยวกับการกฬีา นันทนาการ แก่ประชาชนและมีสถานท่ีพักผ่อน

หย่อนใจหรือสถานท่ีออกกำลังกายได้มาตรฐานและท่ัวถงึ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ

พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไ้ด้มาตรฐานและท่ัวถงึ 

2. ใหม้กีารจัดต้ังหรอืก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการพื้นฐาน 

3. ใหก้ารบริการพื้นท่ีเป็นไปตามผังเมอืงและการควบคุมอาคารตามประกาศกฎกระทรวงใหมี้ความ

เหมาะสมและสภาพพื้นท่ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

การพัฒนา การบริหาร

จัดการ และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

1. มกีารจัดกจิกรรม จัดอบรมให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 

2. มกีารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพษิต่างๆ อย่างมีประสิทธภิาพได้มาตรฐาน 

3. ไม่มปัีญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะภายในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

การพัฒนาการวางแผน 

การส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรมและการ

ท่องเท่ียว 

1. เป็นองค์กรท่ีเป็นเลศิด้านบริหารกจิการบ้านเมืองท่ีดี มีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากร

ท้องถิ่นและประชาชนอย่างสม่ำเสมอ 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. ส่งเสริมกลุ่มอาชพีหรือกลุ่มเกษตรกร และจัดกิจกรรม จัดอบรมใหค้วามรู้ในการประกอบอาชพีหลัก

และอาชพีเสริมแก่ประชาชนโดยยดึแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 

4. สถานท่ีสำคัญได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวภายในท้องถิ่นและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การ

พัฒนา การจัด

ระเบียบชุมชน สังคม

และการรักษาความ

สงบเรียบร้อย 

1. มกีจิกรรมการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และส่งเสริมประชาธปิไตย ความเสมอภาค สิทธิ

เสรีภาพของประชาชนใหมี้ความเท่าเทียมและเป็นธรรม 

2. ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใหไ้ด้มาตรฐานท่ัวถงึ 

3. สร้างความม่ันคง และชุมชนได้รับการดูแลใหค้วามสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยในชวีติและ

ทรัพย์สินแก่ประชาชนใหมี้ประสิทธภิาพและท่ัวถงึ รวมท้ังมีการรณรงค์ การป้องกันการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  

การพัฒนาการอนุรักษ์

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. สถานท่ีทางศาสนาและสถานท่ีสำคัญในท้องถิ่นได้รับการดูแลและบำรุงรักษาใหค้งอยู่ 

2. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟู

อย่างต่อเน่ือง 
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4.  ตัวชี้วัด 

1.  จำนวนเด็กเล็กที่ไดรั้บการดูแลและพัฒนา 

2.  จำนวนประชำชนที่ไดรั้บการบรกิารสาธารณสุขอย่างทั่วถงึ 

3.  จำนวนนักเรยีนที่ไดรั้บการศกึษามคีุณภาพมากขึ้น  

4.  จำนวนโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไดม้าตรฐานและทั่วถงึ  

5.  จำนวนพื้นที่ที่ไดรั้บการวางผังเมอืงและการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดนิเพิ่มขึ้น  

6.  จำนวนครัวเรอืนที่มรีายไดม้ากขึ้น  

7.  จำนวนหมู่บา้น/ชุมชนที่มคีวามเขม้แข็งมากขึ้น  

8.  จำนวนประชาชนที่มสี่วนร่วมทางการเมอืงมากขึ้น  

9.  จำนวนหมู่บา้น/ชุมชนที่มคีวามเขม้แข็งในการเอาชนะยาเสพตดิเพิ่มขึ้น  

10.  จำนวนประชำชน/ชุมชนที่มคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิมากขึ้น  

11.  จำนวนนักท่องเที่ยวและรายไดจ้ากการท่องเที่ยว การบรกิารและการคำ้เพิ่มขึ้น 

12.  จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มคีวามเขม้แข็งมากขึ้น  

13.  จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ไดรั้บการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้น  

14.  จำนวนประชาชนที่มสี่วนร่วมในการพัฒนาทอ้งถิ่นและมคีวามพรอ้มในการรองรับการเข้า

สู่ประชาคมอาเซยีน  

15.  ระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมคีวามเหมาะสมและถูกวธิเีพิ่มขึ้น  

16.  พื้นที่สเีขียว/พื้นที่ปา่ไมเ้พิ่มขึ้น  

17.  จำนวนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมที่ไดรั้บการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปอ้งกันมากขึ้น  

18.  เกดิการบูรณาการจัดการความหลากหลายทำงชีวภาพ  

19.  จำนวนประชาชน/ขา้ราชการที่มคีุณธรรมและจรยิธรรมมากขึ้น  

20.  จำนวนประชาชนที่ให้ความสำคัญในศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น  

21.  จำนวนศลิปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณทีี่ไดรั้บการอนุรักษ์และฟื้นฟู  

22.  จำนวนประชาชนที่ตระหนักในสถาบันชาต ิศาสนาและพระมหำกษัตรยิ์มากขึ้น  

 

5.  ค่าเป้าหมาย 

1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม

เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 90  

2.  จำนวนเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทาง

วชิาการ และกีฬาเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 80  

3.  มรีะบบโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวติของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 80   
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4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีศักยภาพในการ

ผลติสนิคา้และ บรกิาร ส่งเสรมิการดำเนนิชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 80   

5.  พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สามารถบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 90  

6.  การพัฒนาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ชุมชนเกิดความ สมานฉันท์ อยู่ดีกินดี 

ไดรั้บการดูแลอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 90  

7.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร ทำให้ประชาชนมีความพึงพอใจ

ในการรับบรกิาร จากหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 90   
 

6. กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการส่งเสรมิคุณภาพชวีติ 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. สนับสนุนพัฒนาระบบการบริการ

สาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและ

ควบคุมโรค 

- จำนวนกจิกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูท้ำหน้าท่ีผูดู้แลสุขภาพในชุมชน/หมู่บ้าน (อสม.

,แกนนำสุขภาพ,ผูน้ำองค์กรในชุมชน ฯลฯ) 

- จำนวนกจิกรรมท่ีได้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันรักษาโรค 

2. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์และ

สวัสดิการสังคมและสนับสนุนสวัสดกิาร

ชุมชน 

- จำนวนกจิกรรมเพื่อการพัฒนาผูสู้งอายุเพิ่มขึ้น 

- จำนวนกจิกรรมท่ีจัดเพื่อยกระดับคุณภาพชวีติคนพกิาร 

- จำนวนกจิกรรมท่ีจัดเพื่อพัฒนาไม่ให้มีคนไร้ท่ีพึ่ง 

- ร้อยละของผูสู้งอายุ ผูพ้กิารท่ีได้รับเบ้ียยังชพีตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

3. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกฬีา 

นันทนาการและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ

หรอืสถานท่ีออกกำลังกาย 

- ร้อยละของการใชจ่้ายงบประมาณเพื่อการส่งเสริมกฬีา 

- จำนวนหมู่บ้านท่ีดำเนินการหรือสนับสนุนให้มีลานกฬีา/สนามกฬีาหรอืสนับสนุนการ

จัดกฬีา 

- ร้อยละของลานกฬีา/สนามกฬีาท่ีประชาชนสามารถเล่นกฬีาในเวลากลางคนื 

4. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการจัด

การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบแก่

ประชาชน และบริหารจัดการศึกษาของเด็ก

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปี ท่ีได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้เรียน 

- จำนวนประเภทกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษา 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอบต.คุง้น้ำวนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 

5. บริหารจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยสำหรับ

ผูด้้อย โอกาสหรือคนไร้ท่ีพึ่ง 

- มีการแต่งต้ังคณะทำงานสำรวจคนไร้ท่ีพึ่งเป็นประจำ 

- จำนวนคร้ัง/ช่องทางในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การใหค้วามช่วยเหลือ

สำหรับคนไร้ท่ีพึ่งหรือผูด้้อยโอกาส 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบบริการทาง

คมนาคมพร้อมระบบท่อหรือรางระบายน้ำ 

- ร้อยละมีการดูแลรักษาถนนในความรับผดิชอบให้สามารถใช้งานได้ดีตลอดปี 

- จำนวนความยาวของถนนคอนกรีต/ถนนลาดยางเพิ่มขึ้น 

- ร้อยละของถนนได้รับการจดทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 

- จำนวนถนนท่ีมีระบบระบายน้ำ 

- จำนวนเส้นทางคมนาคมมีมาตรฐานเพิ่มขึ้นและท่ัวถึง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

2. ปรับปรุงหรือขยายเขตระบบไฟฟา้ส่อง

สว่างสาธารณะ ขยายเขตไฟฟา้ 

- ครัวเรอืนท่ีมีไฟฟา้ใชค้รบทุกครัวเรอืน 

- ร้อยละของถนนสายหลักท่ีมีการติดต้ังไฟฟา้สาธารณะตามจุดเส่ียง 

- ร้อยละของถนนสายหลักท่ีมีการติดต้ังไฟฟา้สาธารณะตลอดสาย 

3. ปรับปรุง ขยายเขตระบบการใหบ้ริการ

น้ำประปา 

- จำนวนท่อเมนการบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น 

- ร้อยละของครัวเรอืนมีน้ำประปาใช ้

- น้ำเพื่อการอุปโภคได้มาตรฐานและเพยีงพอ 

4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการพื้นฐาน 

- มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค และมีผลดำเนินการสืบเน่ืองจากการ

ตรวจสอบ 

- มีการจัดต้ังตลาดนัดชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง 

- จำนวนการติดต้ังป้ายจราจรหรือสัญญาณไฟจราจรในจุดเส่ียงอันตราย 

5. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค - จำนวนโครงการคลองท่ีได้รับการขุดลอกเพื่อการอุปโภค บริโภค 

6. บริหารและควบคุมการก่อสร้างตาม

ประกาศผังเมืองรวมและการควบคุมอาคาร 

- จำนวนผูท่ี้ขออนุญาตปลูกสร้างท่ีปฏิบัติถูกต้องตามประกาศผังเมืองรวมและการ

ควบคุมอาคาร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. คุม้ครอง ดูแล บำรุงรักษา อนุรักษ์

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- จำนวนกจิกรรมใหค้วามรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

- จำนวนกจิกรรมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2. บริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มและมลพษิ

ต่างๆ 

- จำนวนกจิกรรมเพื่อการจัดการขยะตามหลักการจัดการขยะครบถว้นทุกประเภท

และมีกจิกรรมเพิ่มขึ้น 

- จำนวนกจิกรรมเพื่อการจัดการน้ำเสียครบถว้นตาม มาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.

ส่งเสริมสุขภาพและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

3. ดูแลรักษาท่ีสาธารณะภายในท้องถิ่น - ไม่มีการบุกรุกท่ีดินสาธารณะหรอืลำน้ำ 

- จำนวนผูม้าขอใหรั้บรองแนวเขตไม่มีการรุกล้ำท่ีสาธารณะ 
 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมกลุ่มอาชพีหรอืกลุ่มเกษตรกร ให้

ความรู้ในการประกอบอาชพีหลักและอาชพี

เสริม 

- จำนวนกจิกรรมท่ีดำเนินการหรือสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสตรีในพื้นท่ี 

- จำนวนประเภทอาชพีท่ีจัดให้มีการฝกึอบรมแก่ประชาชน 

- จำนวนกจิกรรมการส่งเสริมอาชีพ (นอกเหนือการฝกึอบรม) 

2. พัฒนาองค์กรและระบบการบริการดว้ย

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ีพัฒนา

ศักยภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากรท้องถิ่น

และประชาชน 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ 

3. ปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มเครื่องมอื

เครื่องใช้ท่ีจำเป็นในการปฏบัิติงาน การ

บริการและการสนองตอบความต้องการแก่

ประชาชน 

- จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเพิ่มขึ้น 

- จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้ท่ีใชง้านได้ดีและเพยีงพอต่อบุคลากรท่ีปฏิบัติงานการ

บริการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเทีย่ว(ต่อ) 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพิ่ม

ศักยภาพการบริการข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการ ช่องทางการประชาสัมพันธ์ และ

การพัฒนารายไดข้องท้องถิ่น 

- ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

- มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบริการจัดเก็บค่าบริการ 

- จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ท่ีได้รับการดูแลรักษาเพิ่มขึ้น 

- ร้อยละของรายได้ท่ีจัดเก็บเองเพิ่มขึ้น 

5. ส่งเสริมการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย

หลักการมีส่วนร่วมและการประสานการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุน

ส่งเสริมกระบวนการจัดทำแผนชุมชนและ

แผนตำบล 

- จำนวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วม ร่วมทำ ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหา และร่วมติดตาม

ประเมินผล 

- ระดับความสำเร็จในการประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- ร้อยละของโครงการ/กจิกรรมท่ีดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- จำนวนประชาชนท่ีเขา้ร่วมประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละด้าน

เพิ่มขึ้น 

6. สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตร

และการบริการต่างๆ 

- จำนวนเกษตรกรท่ีสามารถศึกษาหาความรู้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร 

- จำนวนกจิกรรมท่ีดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยกีารเกษตร 

7. ส่งเสริม พัฒนาการลงทุน การพาณิชยก

รรมและพัฒนาอุตาหกรรมเกษตร 

อุตสาหกรรมครัวเรือน สนับสนุนการจัดต้ัง

กลุ่มอาชพี กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนชุมชน 

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ฯลฯ 

- สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่างน้อย 1 ส่วนตามนโยบายรัฐบาล 

- จำนวนอาชพีท่ีมีการรวมกลุ่มหรอืมีการจดทะเบียนจัดต้ังเป็นกลุ่มออมทรัพย์หรอื

กองทุนชุมชน 

- จำนวนศูนย์การเรียนรู้ท่ีสนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างและการบริหารจัดการ 

8. ส่งเสริม พัฒนาสถานท่ีและเชื่อมโยงแหล่ง

ท่องเท่ียวภายในท้องถิ่นและอปท.อ่ืน และ

เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเขา้สู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาสถานท่ีและเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม

อาเซยีนครบทุกด้าน 

- มีการจัดต้ังศูนย์บริการการท่องเท่ียว 

9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การพัฒนาท้องถิ่น 

- จำนวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

- จำนวนด้านการพัฒนาท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา เช่น ด้านการศึกษา ด้าน

สาธารณสุข ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบริหารจัดการ ด้านการพัฒนารายได้ ฯลฯ เป็น

ต้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา การจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีใหค้วามรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการเพื่อป้องกันสาธารณภัย (ภัยธรรมชาติ) แก่

ประชาชน 

- ดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครบถว้นตามมาตรฐานการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

- จำนวนกจิกรรมท่ีดำเนินเพื่อป้องกันอัคคภัียแก่ประชาชนนอกเหนือจากการให้

ความรู้ 

- จำนวนกจิกรรมท่ีดำเนินการเพื่อป้องกันภัยทางถนนแก่ประชาชน นอกเหนือจาก

การใหค้วามรู้ 

- จำนวนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ีป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือ อปพร. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา การจัดระเบยีบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรยีบร้อย(ต่อ) 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

2. สร้างความม่ันคง และรักษาความสงบ

เรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพย์สินแก่ประชาชน 

- ร้อยละของประชาชนท่ีมีความม่ันคงและได้รับการดูแลรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

- ร้อยละของประชาชนท่ีมีความปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สิน 

3. สนับสนุนแนวทางการป้องกันและแกไ้ข

ปัญหายาเพสติดตามนโยบายรัฐบาล 

- มีแผนการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการหรอืสนับสนุนการป้องกันและแกไ้ขปัญหายา

เสพติด 

4. ส่งเสริม สนับสนุนประชาธปิไตย ความ

เสมอภาค สทิธเิสรีภาพของประชาชน และ

การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ สร้าง

ความปรองดองสมานฉันท์ 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการหรอืสนับสนุน ส่งเสริมการปกครองตาม

ระบอบประชาธปิไตย ความเสมอภาคและสิทธเิสรีภาพ 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการหรอืสนับสนุนการจัดกิจกรรมการปกป้อง

สถาบันสำคัญของชาติ และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณีและภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนกจิกรรมอนุรักษ์

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณท้ีองถิ่น 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนนิการหรือส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์

ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมกจิกรรมทางศาสนาและการ

จัดการดูแล และบำรุงรักษาสถานท่ีทาง

ศาสนาและสถานท่ีสำคัญในท้องถิ่น 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรมท่ีส่งเสริมศาสนาท่ีสำคัญ 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรมท่ีดำเนนิการหรือสนับสนุนส่งเสริมการจัดการดูแล

และบำรุงรักษาสถานท่ีทางศาสนาและสถานท่ีสำคัญ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนกจิกรรมอนุรักษ์

หรือส่งเสริมจารีตประเพณ ีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนนิการหรือสนับสนุนส่งเสริมจารีตประเพณ ี

และภูมปัิญญาท้องถิ่น 

- จำนวนภูมปัิญญาท้องถิ่นท่ีไดรั้บการส่งเสริม 
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7.  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ยุทธศาสตร์อบต.คุ้งน้ำวน  

(พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดราชบุร ี

(พ.ศ. 2566-2570) 

แผนพัฒนาจังหวัด

ราชบุร ี 

(พ.ศ. 2566-

2570) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  

(Sustainable Development Goals) SDGs 

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ. 2566-

2570) 

ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ป ี(พ.ศ. 

2561-2580) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ชาติ แนวทาง/กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนาการ

ส่งเสรมิคุณภาพชวีติ 

กลยุทธ์ท่ี 1 สนับสนุน

พัฒนาระบบการบรกิาร

สาธารณสุข ส่งเสรมิสุขภาพ 

ป้องกันและควบคุมโรค 

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสรมิการ

สังคมสงเคราะห์และ

สวัสดิการสังคมและ

สนับสนุนสวัสดิการชุมชน 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสรมิ 

สนับสนุนและพัฒนาการกฬีา 

นันทนาการและสถานท่ี

พักผ่อนหย่อนใจหรอืสถานท่ี

ออกกำลังกาย 

กลยุทธ์ท่ี 4 สนับสนุน 

ส่งเสรมิ และพัฒนาจดั

การศกึษาท้ังในระบบและนอก

ระบบแก่ประชาชนและบรหิาร

จัดการศกึษาของเด็กและศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

กลยุทธ์ท่ี 5 บรหิารจัดการ

เก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยสำหรับ

ผูด้้อยโอกาสหรอืคนไรท่ี้พ่ึง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ด้านส่งเสรมิคุณภาพชวีติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

การพัฒนาคนคุณภาพ

สรา้งสังคมแห่งความสุข 

เป้าหมายท่ี 3  

สรา้งหลักประกันว่า

คนมีชวีติท่ีมีสุขภาพด

ดีและส่งเสรมิความ

เป็นอยู่ท่ีดีสำหรับทุก

คนในทุกวัย 

เป้าประสงค์ท่ี 7  

สรา้งหลักประกันว่ามกีารเขา้ถึง

บรกิาร ขอ้มูล การใหก้ารศกึษา

เกี่ยวกับอนามัยเจรญิพันธุ์โดย

ถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผน

ครอบครัว และการผสานอนามัย

เจรญิพันธุ์ในยุทธศาสตร์และ

แผนงานระดับชาติ ภายในปี 

2573 

เป้าประสงค์ท่ี 8 บรรลุการมี

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

รวมถงึการป้องกันความเส่ียงทาง

การเงนิ การเขา้ถึงการบริการ

สาธารณสุขจำเป็นท่ีมคุีณภาพ 

และเขา้ถงึยาและวัคซีนจำเป็นท่ี

ปลอดภัย มีประสิทธภิาพ มี

คุณภาพ และมีราคาท่ีสามารถซื้อ

หาได้ 

หมุดหมายท่ี 9  

ไทยมคีวามยากจนขา้ม

รุ่นลดลง และคนไทยทุก

คนมคีวามคุม้ครองทาง

สังคมท่ีเพียงพอ

เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

ด้านการพัฒนาและ

เสรมิสรา้งศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 

1. การพัฒนาศักยภาพ

คนตลอดช่วงชวีติ 

2. การเสรมิสรา้งใหค้น

ไทยมสุีขภาวะท่ีดี 

3. การเสรมิสรา้ง

ศักยภาพการกีฬาในการ

สรา้งคุณค่าทางสังคม

และพัฒนาประเทศ 
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ยุทธศาสตร์อบต.คุ้งน้ำวน  

(พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดราชบุร ี

(พ.ศ. 2566-2570) 

แผนพัฒนา 

จังหวัดราชบุร ี 

(พ.ศ. 2566-

2570) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  

(Sustainable Development Goals) SDGs 

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ. 2566-

2570) 

ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ป ี 

(พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ชาติ แนวทาง/กลยุทธ ์

    เป้าหมายท่ี 4  

สรา้งหลักประกันว่า

ทุกคนมีการศกึษาท่ีมี

คุณภาพอย่าง

ครอบคลุมและเท่า

เทียม และสนับสนุน

โอกาสในการเรยีนรู้

ตลอดชวีติ 

เป้าประสงค์ท่ี 2 สรา้ง

หลักประกันว่าเด็กชายและ

เด็กหญงิทุกคนเขา้ถึงการพัฒนา 

การดูแลและการจัดการศกึษา

ระดับก่อนประถมศกึษา สำหรับ

เด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ ภายในปี 

2573 เพื่อให้เด็กเหล่าน้ันมคีวาม

พรอ้มสำหรับการศกึษาระดับ

ประถมศกึษา 

เป้าประสงค์ท่ี 7 สรา้ง

หลักประกันว่าผู้เรยีนทุกคนได้รับ

ความรูแ้ละทักษะท่ีจำเป็นสำหรับ

ส่งเสรมิการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวม

ไปถึง การศกึษาสำหรับการพัฒนา

อย่างย่ังยนืและการมวีถีิชวีติท่ี

ย่ังยืน สิทธมินุษยชน ความเสมอ

ภาคระหว่างเพศ การส่งเสรมิ

วัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่

ใชค้วามรุนแรง การเป็นพลเมอืง

ของโลก และความนิยมในความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมและใน

ส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการ

พัฒนาย่ังยืน ภายในปี 2573 

   



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) แก้ไข คร้ังที่ 2/2566 ของ อบต.คุ้งน้ำวน หน้า 54 

ยุทธศาสตร์อบต.คุ้งน้ำวน  

(พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดราชบุร ี

(พ.ศ. 2566-2570) 

แผนพัฒนา 

จังหวัดราชบุร ี 

(พ.ศ. 2566-

2570) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  

(Sustainable Development Goals) SDGs 

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ. 2566-

2570) 

ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ป ี 

(พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ชาติ แนวทาง/กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

การพัฒนาโครงสรา้ง

พื้นฐาน 

กลยุทธ์ท่ี 1 ก่อสรา้งและ

ปรับปรุงระบบบรกิารทาง

คมนาคมพรอ้มระบบท่อหรอื

รางระบายน้ำ 

กลยุทธ์ท่ี 2 ปรับปรุงหรอื

ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่อง

สว่างสาธารณะ ขยายเขต

ไฟฟ้า 

กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับปรุง ขยาย

ระบบการใหบ้รกิาร

น้ำประปา 

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการพื้นฐาน 

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาแหล่งน้ำ

เพื่อการอุปโภคบรโิภค 

กลยุทธ์ท่ี 6 บรหิารและ

ควบคุมการก่อสรา้งตาม

ประกาศผังเมอืงรวมและการ

ควบคุมอาคาร 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

ด้านพัฒนาโครงสรา้ง

พื้นฐาน สาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

สรา้งมูลค่าและคุณค่า

เพิ่มจากการท่องเท่ียว

และบรกิารวถิใีหม่อย่างมี

คุณภาพบนฐาน 

อัตลักษณ์ชุมชนเชงิ

สรา้งสรรค์ 

เป้าหมายท่ี 9  

สรา้งโครงสรา้ง

พื้นฐานท่ีมีความ

ทนทาน ส่งเสรมิการ

พัฒนา อุตสาหกรรมท่ี

ครอบคลุมและย่ังยนื 

และส่งเสรมินวัตกรรม 

เป้าประสงค์ท่ี 1  

พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานท่ีมี

คุณภาพ เชื่อถอืได้ ย่ังยนืและมี

ความทนทานซึ่งรวมถึงโครงสรา้ง

พื้นฐานของภูมิภาคและท่ีขา้มเขต

แดน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทาง

เศรษฐกจิและความเป็นอยู่ท่ีดีของ

มนุษย์ โดยม่ังเป้าท่ีการเขา้ถึงได้

ในราคาท่ีสามารถจ่ายได้และเท่า

เทียมสำหรับทุกคน 

หมุดหมายท่ี 5  

ไทยเป็นประตูการคา้การ

ลงทุนและยุทธศาสตร์

ทางโลจสิติกส์ท่ีสำคัญ

ของภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

ด้านการสรา้ง

ความสามารถใน

การแข่งขัน 

โครงสรา้งพื้นฐานเชื่อม

ไทย เชื่อมโลก 
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ยุทธศาสตร์อบต.คุ้งน้ำวน  

(พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดราชบุร ี

(พ.ศ. 2566-2570) 

แผนพัฒนา 

จังหวัดราชบุร ี 

(พ.ศ. 2566-

2570) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  

(Sustainable Development Goals) SDGs 

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ. 2566-

2570) 

ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ป ี 

(พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ชาติ แนวทาง/กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

การพัฒนา การ

บรหิารจัดการ และ

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี 1 คุม้ครอง ดูแล 

บำรุงรกัษา อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี 2 บรหิารจัดการ

ส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

กลยุทธ์ท่ี 3 ดูแลรักษาท่ี

สาธารณะภายในท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

ด้านการบรหิารจัดการ

และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

ประชาชนมีคุณภาพชวีติ

ท่ีดีพรอ้มรับการ

เปล่ียนแปลงสู่การพัฒนา

ท่ีย่ังยนื 

เป้าหมายท่ี 15 

ปกป้อง ฟื้นฟู และ

สนับสนุนการใชร้ะบบ

นิเวศบนบกอย่าง

ย่ังยนื จัดการป่าไม้

อย่างย่ังยนืต่อสู่การ

กลายสภาพเป็น

ทะเลทราย หยุดการ

เส่ือมโทรมของท่ีดิน

และฟื้นสภาพดิน และ

หยุดย้ังการสูญเสีย

ความหลากหลายทาง

ชวีภาพ 

เป้าประสงค์ท่ี 1  

สรา้งหลักประกันว่าจะมกีาร

อนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้

ระบบนิเวศบนบกและในน้ำจดืใน

แผ่นดินรวมท้ังบรกิารทางระบบ

นิเวศอย่างย่ังยนื เฉพาะอย่างยิ่ง 

ป่าไม้ พื้นท่ีชุ่มน้ำ ภูเขาและเขต

แหง้แล้ง โดยเป็นไปตามขอ้บังคับ

ภายใต้ความตกลงระหว่าง

ประเทศ ภายในปี 2563 

 

หมุดหมายท่ี 10  

ไทยมเีศรษฐกิจหมุนเวยีน

และสังคมคาร์บอนต่ำ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

ด้านการสรา้งการ

เติบโตบนคุณ

ภพาพชวีติท่ีเป็น

มติรกับ

ส่ิงแวดล้อม 

1. สรา้งการเติบโตอย่าง

ย่ังยนืบนสังคมเศรษฐกิจสี

เขยีว 

2. สรา้งการเติบโตอย่าง

ย่ังยนืบนสังคมท่ีเป็นมิตร

ต่อสภาพภูมอิากาศ 

3. พัฒนาพื้นท่ีเมอืงชนบท 

เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมเชงินิเวศ

มุ่งเน้นความเป็นเมอืงท่ี

เติบโตอย่างต่อเน่ือง 
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ยุทธศาสตร์อบต.คุ้งน้ำวน  

(พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดราชบุร ี

(พ.ศ. 2566-2570) 

แผนพัฒนา 

จังหวัดราชบุร ี 

(พ.ศ. 2566-

2570) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  

(Sustainable Development Goals) SDGs 

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ. 2566-

2570) 

ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ป ี 

(พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ชาติ แนวทาง/กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

การพัฒนาการ

วางแผน การ

ส่งเสรมิการลงทุน  

พาณิชยกรรมและ 

การท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสรมิกลุ่มอาชพี

หรอืกลุ่มเกษตรกรใหค้วามรูใ้นการ

ประกอบอาชพีหลักและอาชพีเสรมิ 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาองค์กรและ

ระบบการบรกิารด้วยหลักการ

บรหิารกิจการบ้านเมอืงท่ีดีพัฒนา

ศักยภาพการปฏิบัติงานแก่บุคลากร

ท้องถ่ินและประชาชน 

กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับปรุงคุณภาพและเพิ่ม

เครื่องมอืเครื่องใชท่ี้จำเป็นในการ

ปฏิบัติงาน การบรกิารและการ

สนองตอบความต้องการของประชาชน 

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมศักยภาพ

การบรกิารขอ้มูลข่าวสารของทาง

ราชการ ชอ่งทางการประชาสัมพันธ์ 

และการพัฒนารายได้ของท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสรมิการวางแผน

พัฒนาท้องถ่ิน โดยหลักการมีส่วน

ร่วมและการประสานการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นและสนับสนุน

ส่งเสรมิกระบวนการจัดทำแผน

ชุมชนและแผนตำบล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ด้านการวางแผน 

การส่งเสรมิ การลงทุน 

พาณิชยกรรมและ 

การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

สรา้งมูลค่าและ

มูลค่าเพิ่มจากการ

ท่องเท่ียวและบรกิาร

วถิใีหม่อย่างมีคุณภาพ

บนฐานอัตลักษณ์ชุมชน

ชงิสรา้งสรรค์ 

เป้าหมายท่ี 17 

เสรมิความเขม้แข็ง

ใหแ้ก่กลไกการ

ดำเนินงานและฟื้นฟู

หุน้ส่วนความรว่มมอื

ระดับโลกเพื่อการ

พัฒนาท่ีย่ังยนื 

เป้าประสงค์ท่ี 1 เสรมิความ

แข็งแกร่งของการระดมทรัพยากร

ภายในประเทศ โดยรวมถึงผ่าน

ทางการสนับสนุนระหว่างประเทศ

ไปยังประเทศกำลังพัฒนา เพื่อ

พัฒนาขดีความสามารถ

ภายในประเทศในการเก็บภาษี

และรายได้อื่นๆของรัฐ 

เป้าประสงค์ท่ี 14 ยกระดับ

ความสอดคล้องเชงินโยบายเพื่อ

การพัฒนาท่ีย่ังยนื 

เป้าประสงค์ท่ี 15 เคารพพื้นท่ี

ทางนโยบายและความเป็นผูน้ำ

ของแต่ละประเทศท่ีจะสรา้งและ

ดำเนินงานตามนโยบายเพื่อการ

ขจัดความยากจนและการพัฒนา

ท่ีย่ังยนื 

หมุดหมายท่ี 2  

ไทยเป็นจุดหมายของการ

ท่องเท่ียวท่ีเน้นคุณภาพ

และความย่ังยนื 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ด้านการสรา้ง

โอกาสและความ

เสมอภาคทาง

สังคม 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

ด้านการปรับ

สมดุลและพัฒนา

ระบบการบรหิาร

จัดการภาครัฐ 

4.1 การเสรมิสรา้งพลัง

ทางสังคม 

4.2 สนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

ส่ือสรา้งสรรค์เพื่อรองรับ

สังคมยุคดิจทัิล 

 

6.1 ภาครัฐท่ียดึประชาชน

เป็นศูนย์กลาง ตอบสนอง

ความต้องการและ

ใหบ้รกิารอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส 
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ยุทธศาสตร์อบต.คุ้งน้ำวน  

(พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดราชบุร ี

(พ.ศ. 2566-2570) 

แผนพัฒนา 

จังหวัดราชบุร ี 

(พ.ศ. 2566-

2570) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  

(Sustainable Development Goals) SDGs 

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ. 2566-

2570) 

ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ป ี 

(พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ชาติ แนวทาง/กลยุทธ ์

 กลยุทธ์ท่ี 6 สนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีการเกษตรและการ

บรกิารต่างๆ 

กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสรมิ พัฒนาการ

ลงทุน การพาณิชยกรรมและพัฒนา

อุคสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม

ครัวเรอืน สนับสนุนจัดต้ังกลุ่มอาชพี 

กลุ่มออมทรพัย์ กองทุนชุมชน ศูนย์

การเรยีนรูชุ้มชน ฯลฯ 

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสรมิ พัฒนา

สถานท่ีและเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว

ภายในท้องถ่ินและ อปท.อื่น และ

เตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรับการ

เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

(AEC) 

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
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ยุทธศาสตร์อบต.คุ้งน้ำวน  

(พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดราชบุร ี

(พ.ศ. 2566-2570) 

แผนพัฒนา 

จังหวัดราชบุร ี 

(พ.ศ. 2566-

2570) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  

(Sustainable Development Goals) SDGs 

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ. 2566-

2570) 

ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ป ี 

(พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ชาติ แนวทาง/กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การพัฒนา การจัด

ระเบียบชุมชน สังคม

และการรักษาความ

สงบเรยีบรอ้ย 

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสรมิการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

กลยุทธ์ท่ี 2 สรา้งความ

ม่ันคง และรักษาความสงบ

เรยีบรอ้ย ดูแลความ

ปลอดภัยในชวีติและ

ทรัพย์สินแก่ประชาชน 

กลยุทธ์ท่ี 3 สนับสนุน

แนวทางการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดตาม

นโยบายรัฐบาล 

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสรมิ 

สนับสนุนประชาธปิไตย 

ความเสมอภาค สิทธิ

เสรภีาพของประชาชน และ

การปกป้องสถาบันสำคัญ

ของชาติ สรา้งความ

ปรองดองสมานฉันท์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

ด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคมและการ

รักษาความสงบเรยีบรอ้ย 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การ

พัฒนาคนคุณภาพสรา้ง

สังคมแห่งความสุข 

เป้าหมายท่ี 3 

สรา้งหลักประกันว่า

คนมีชวีติท่ีมีสุขภาพดี

และส่งเสรมิความ

เป็นอยู่ท่ีดีสำหรับทุก

คนในทุกวัย 

 

เป้าหมายท่ี 10 

ลดความไม่เสมอภาค

ภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ 

เป้าประสงค์ท่ี 5 เสรมิสรา้งการ

ป้องกันและการรักษาการใชส้าร

ในทางท่ีผดิ ซึ่งรวมถึงการใชย้า

เสพติดในทางที่ผดิและการใช้

แอลกอฮอล์ในทางอันตราย 

 

 

เป้าประสงค์ท่ี 19 ภายในปี 

2563 เพิ่มจำนวนเมอืงและ

กระบวนการต้ังถ่ินฐานของมนุษย์

ท่ีเลือกใชแ้ละดำเนินการตาม

นโยบายและแผนท่ีบูรณาการ 

เพื่อนำไปสู่ความครอบคลุม 

ความมีประสิทธภิาพการใช้

ทรัพยากร การลดผลกระทบและ

ปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ มีภูมิต้านทานต่อภัย

พบัิติ และใหพั้ฒนาและ

ดำเนินการตามการบรหิารความ

เส่ียงจากภัยพบัิติแบบองค์รวมใน

ทุกระดับ ใหเ้ป็นไปตามกรอบการ

ดำเนินงานเซนไดเพื่อการลด

ความเส่ียงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 

2558-2573 

หมุดหมายท่ี 8 

ไทยมพีื้นท่ีและเมอืง

อัจฉรยิะท่ีน่าอยู่ 

ปลอดภัย เติบโตได้อย่าง

ย่ังยนื 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ด้านความม่ันคง 

1. การรักษาความสงบ

ภายในประเทศ 

2. การป้องกันและแก้ไข

ปัญหาท่ีมผีลกระทบต่อ

ความม่ันคง 
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ยุทธศาสตร์อบต.คุ้งน้ำวน  

(พ.ศ. 2566-2570) 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดราชบุร ี

(พ.ศ. 2566-2570) 

แผนพัฒนา 

จังหวัดราชบุร ี 

(พ.ศ. 2566-

2570) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  

(Sustainable Development Goals) SDGs 

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ. 2566-

2570) 

ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ป ี 

(พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ชาติ แนวทาง/กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

การพัฒนาการ

อนุรักษ์ ศลิปะ 

วัฒนธรรม จารตี

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสรมิ 

สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์

ศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณี

ท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสรมิ

กิจกรรมทางศาสนาและการ

จัดการดูแล และบำรุงรักษา

สถานท่ีทางศาสนาและ

สถานท่ีสำคัญในท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสรมิ 

สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์

หรอืส่งเสรมิจารตีประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  

ด้านศลิปะ วัฒนธรรม 

จารตี ประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  

การพัฒนาเพื่อเสรมิ

ความม่ันคง 

เป้าหมายท่ี 10 

ลดความไม่เสมอภาค

ภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ 

เป้าประสงค์ท่ี 14  

เสรมิความพยายามท่ีจะปกป้อง

และคุม้ครองมรดกทางวัฒนธรรม

และทางธรรมชาติของโลก 

หมุดหมายท่ี 12 

ไทยมกีำลังคนสมรรถนะ

สูงมุ่งเรยีนรูอ้ย่าง

ต่อเน่ืองตอบโจทย์การ

พัฒนาแห่งอนาคต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ด้านความม่ันคง 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ด้านการพัฒนา

และเสรมิสรา้ง

ศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การพัฒนาและ

เสรมิสรา้งความจงรักภักดี

ต่อสถาบันหลักของชาติ 

 

3.1 การปรับเปล่ียน

ค่านิยมและวัฒนธรรม 
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8. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยนืทางยุทธศาสตร์ (positioning) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน 

องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน มีศักยภาพด้านการเกษตรและมีทุนภายในที่สนับสนุนการ

พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงการพัฒนาคำนึงถึงความสมดุลด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงกำหนดจุดยืน

ทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบรหิารส่วนตำบลคุง้นำ้วน คอื  

นโยบายของผู้บรหิารท้องถ่ิน (นายพชิติ บำรุงทรัพย์) 

แถลงนโยบายเมื่อวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลคุง้นำ้วน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป ีพ.ศ. 2565 ครัง้ที่ 1/2565 วันที่ 7 มกราคม 2565) 

โดยมแีนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังน้ี 

1.  นโยบายเร่งด่วน 

เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริม

ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนจากสาธารณภัยโรคติดต่อ อาทิเช่น Covid-19 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การ

ปอ้งกันและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ และการปอ้งกันปราบปรามการทุจรติประพฤตมิชิอบ 

2.  นโยบายการพัฒนาสังคมและคุณภาพชวีติ 

เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

เชิงรุกในชุมชนและสถานศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข สนับสนุน

การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม และพัฒนาตลาดสะอาด

ปลอดสารพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพื่อ

พัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพและหลักประกัน

รายได้ ผู้สูงอายุให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้าน

สวัสดิการสังคม ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว และเหมาะสมกับพื้นที่ จัดใหม้ีครุภัณฑ์ดับเพลงิ เครื่องมอืเครื่องใช้ใหเ้พยีงพอ ส่งเสรมิใหป้ระชาชน

มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สนิของประชาชนและส่งเสรมิการตดิตัง้กลอ้งวงจรปดิจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ 

3.  นโยบายการศึกษา 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลคุง้น้ำวน เป็นแหล่งการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน พัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้การสนับสนุน

งบประมาณสถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทาง

อารมณ์และสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้นอกหอ้งเรยีนที่หลากหลายและเหมาะสม ส่งเสรมิและปลูกฝังให้

เด็ก เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย สืบสานความอนุรักษ์
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วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย จัดให้มีสถานที่สำหรับการศกึษา รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันกีฬา

ทุกประเภทแก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป 

4.  นโยบายการปรับปรุงฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 

 เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคุง้นำ้วน ใหเ้ป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแวดลอ้ม ที่

สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ป้องกันการ

พังทลายของตลิ่ง ปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย โดย

ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ผลักดันการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นใน

พื้นที่ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มี

ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะ

อันตรายอย่างถูกวธิ ี

5.  นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่ือมโยงโครงข่ายการ

คมนาคม ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงสะพาน จัดให้มีอุปกรณ์ด้าน

การจราจร เครื่องหมายบอกเสน้ทางหลักและเสน้ทางลัดและสัญลักษณ์แจง้สถานที่สำคัญอย่างชัดเจน 

6.  นโยบายการเสรมิสร้างการมสี่วนร่วมของชุมชน 

 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองและการปกครองท้องถิ่น โดยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิในการ

เลือกตั้งทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน โดยการบูร

ณาการแผนงานของหมู่บ้านร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็น

ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน น้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการ

เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้โดยสนับสนุนการดำเนินการของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการ

ฝึกอบรมและการพัฒนา ผลติภัณฑ์ใหแ้ก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บา้น กลุ่มผลติภัณฑ์ชุมชน 

7.  นโยบายการบรหิารจัดการที่ด ี

 เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน สามารถดำเนินงานตาม

นโยบายและจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง โปร่งใส 

และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาการบริการทุก

ด้านอย่างต่อเนื่อง เช่ือมโยงการบริการข้อมูลข่าวสาร และการร้องเรียนร้องทุกข์ การปรับปรุงฐานข้อมูล

ด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้ ข้อมูลด้านการช่างและผังเมือง ข้อมูลด้าน

การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาประสิทธาภพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดย

ส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงาน 

ทุกระดับรวมทั้งการสัมมนา แลกเปลี่ยนเรยีนรูร่้วมกันระหว่างฝ่ายการเมอืงและข้าราชการประจำ  
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  3.  การวเิคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 

  3.๑  การวเิคราะห์กรอบการจัดทำยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 ในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การ

บริหารส่วนตำบลคุง้นำ้วนได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 

และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การ

วเิคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสังคม ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งมรีายละเอยีดดังนี้ 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   

- ประชาชนมคีวามพรอ้ม จะมสี่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทอ้งถิ่น 

- การจัดโครงสรา้งภายในมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกับภารกจิ 

- มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ

เดอืดรอ้นของประชาชน 

- มกีารประสานร่วมมอืกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการต่างๆ  

- ผู้นำชุมชนมคีวามเขม้แข็ง  และมศัีกยภาพในการพัฒนา 

- ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรยีมงาน 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  

  - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาทำให้ 

  -  เจา้หนา้ที่ผู้ปฏบิัตสิับสนขาดความชัดเจน 

  - องค์การบริหารส่วนตำบล มีงบประมาณจำกัด ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตาม

แผนพัฒนาที่วางไว ้

  - การใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิและการทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ก่อใหเ้กดิปัญหาภัยธรรมชาต ิ

โอกาส  (O : Opportunity)   

  - จังหวัดราชบุรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วน

ตำบล ดำเนนิการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองค์การ

บรหิารส่วนตำบล 

  - มเีสน้ทางคมนาคมเช่ือมระหวา่งจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางดา้นเศรษฐกิจ   

- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น โดยการ

สรา้งดุลยภาพระหว่างการกำกับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบรหิารจัดการงบประมาณและ

บุคลากรของทอ้งถิ่น 
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อุปสรรค  (T : Threat)   

  - ประชาชนขาดความรู ้ความเขา้ใจ บทบาทหนา้ที่ของตนเองกับงานของทอ้งถิ่น 

  - นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 

ทำใหก้ารพัฒนาทอ้งถิ่นบางเรื่องตอ้งชะงัก 

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยดืหยุ่น หรอืไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกจิหว้ง

ระยะเวลาในการจัดสรรและการเบกิจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมคีวามไม่แน่นอน 

  - การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่ม

มากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน 

เนื่องจากจำกัดดว้ยอำนาจหนา้ที่และจำนวนงบประมาณที่มจีำกัด 
 

3.2  การประเมนิสถานการณส์ภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การ

บรหิารส่วนตำบลคุง้นำ้วน นัน้  ไดท้ำการประเมนิสถานการณ์สภาพแวดลอ้มภายนอกที่เกี่ยวขอ้ง ดังนี้   

ด้าน 

สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 

ภายนอกทีเ่ก่ียวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปา้หมาย/

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและแนว

โนมอนาคต 

๑. ด้านบรหิาร

ราชการให้มี

ประสทิธภิาพ

คุณภาพตาม 

หลักธรรมาภบิาล 

๑) ประชาชนบางส่วนยัง

ขาดความรู้เกี่ยวกบัระบบ

การทำงานของ อบต. 

 

- การขาดความรู้ 

ความเขา้ใจท่ีถกูต้อง 

- ประชาชนในเขต 

อบต. 

- ประชาชนมคีวามรู้ 

ความเขา้ใจมากขึ้น และ

สามารถเสนอแนว

ทางการแกไ้ขปัญหาท่ี

เกดิขึ้นในหมู่บ้าน 

๒. ด้านการลด

ความเหลื่อมลำ้ทาง

สังคมและพัฒนา

คุณภาพชวีติ

ประชาชน 

 

๑) การศึกษาสื่อการเรียน

การสอนยังไม่พอเพยีง เด็ก

นักเรียนไม่ไดรั้บการศึกษา

ต่อในระดับท่ีสูงกว่าขัน้

พื้นฐาน และขาด

งบประมาณในการศึกษา 

ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 

 

- เด็กนักเรียนใน

เขต อบต. 

- มสีื่อการเรียนการ

สอนท่ีพอเพยีง  เด็ก

นักเรียนไดรั้บการศึกษา

ท่ีสูงขึ้น มงีบประมาณใน

การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง

ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม

ลำพัง และรับภาระในการ

ดูแลเด็ก 

- การไดรั้บการดูแล

เด็กและผูสู้งอายุ 

- ผูสู้งอายุและเด็ก

ในเขต อบต.  

- ผูสู้งอายุและเด็กไดรั้บ

การดูแลท่ีดี 

๓) ผูพ้กิารไม่ไดรั้บความ

ช่วยเหลอืในดำรงชีวติ 

- การไดรั้บการดูแลผู้

พกิาร 

- ผูพ้กิารในเขต 

อบต. 

- ผูพ้กิารไดรั้บความ

ช่วยเหลอืในการ

ดำรงชีวติและท่ัวถงึ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) แก้ไข คร้ังที่ 2/2566 ของ อบต.คุ้งน้ำวน หน้า ๖๔ 

 

ด้าน 

สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 

ภายนอกทีเ่ก่ียวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปา้หมาย/

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและแนว

โนมอนาคต 

 ๔) ประชาชนในพื้นท่ีบาง

รายมท่ีีอยู่อาศัยไม่ม่ันคง

แข็งแรง 

- ท่ีอยู่อาศัย - ประชาชนใน

พื้นท่ีท่ีไดรั้บความ

เดอืนร้อนเร่ืองท่ีอยู่

อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ี

ไดรั้บความช่วยเหลอื

ซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้

ม่ังคงแข็งแรง  

๕) มกีารระบาดของโรค

อุบัตใิหม่ โรคระบาด 

โรคติดต่อ 

- ดา้นสาธารณสุข - ในเขต อบต. - ในพื้นท่ีไม่มกีาร

ระบาดของโรคอุบัตใิหม่  

ดรคระบาด  โรคติดต่อ 

๖) ประชาชนในพื้นท่ีป่วย

เป็นโรคเร้ือรังแนวโนม้ท่ี

เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  

ความดัน 

- ดา้นการแพทย์ - ประชาชนกลุ่ม

เสี่ยงและผูป่้วย 

- ประชาชนหายจากการ

เจ็บป่วย 

๗) ประชาชนบริโภคอาหาร

ท่ีปลอดภัย 

- ดา้นสาธารณสุข - ประชาชนในเขต

อบต. 

- ประชาชนทราบและ

สามารถเลอืกบริโภค

อาหารท่ีปลอดภัยได้

ถูกต้อง 

๘) มกีารขยายตัวของ

ประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้

เกดิการขยายตัวของอาคาร

บ้านเรือนทำใหเ้กดิเป็น

ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นท่ีในเขต 

อบต. 

- ควบคุมการก่อสร้าง

อาคารบ้านเรือนการ

พจิารณาออกใบอนุญาต

เพื่อไม่เกดิปัญหาจาก

การก่อสร้างอาคาร 

๙) เยาวชนและวัยรุ่นติด

เกมส์ สิ่งลามก บุหร่ี เหลา้ 

สาเสพติด และท้องก่อนวัย

อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใช้

เวลาว่างใหเ้ป็น

ประโยชน์ 

- เยาวชนและ

วัยรุ่นในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี

อนาคตท่ีด ี

๑๐) ประชาชนกรอายุต้ังแต่ 

๓๕ ขึ้นไป ไม่ไดต้รวจ

สุขภาพประจำปี  

- การไดรั้บการตรวจ

สุขภาพ 

- ประชาชนในเขต 

อบต. ท่ีอายุ ๓๕  

ขึ้นไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 

ขึ้นไปไดรั้บการตรวจ

สุขภาพทุกคน  

๗) ในเขต อบต. ไม่มแีหล่ง

ท่องเท่ียวและกจิกรรมการ

ท่องเท่ียว 

- การท่องเท่ียว - ในเขต อบต. - มแีหล่งทองเท่ียวใน

เขต อบต. และส่งเสริม

กจิกรรมการท่องเท่ียว

เพิ่มมากขึ้น 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) แก้ไข คร้ังที่ 2/2566 ของ อบต.คุ้งน้ำวน หน้า ๖๕ 

ด้าน 

สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 

ภายนอกทีเ่ก่ียวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปา้หมาย/

กลุ่มเปา้หมาย 

ความคาดหวงัและแนว

โนมอนาคต 

 ๑๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  

จารีต ประเพรีและ๓มิ

ปัญหาท้องถิ่นถูกลมืเลอืน

ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  

จารีต ประเพรีและ๓มิ

ปัญหาท้องถิ่น ถูกลมื

เลอืนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 

อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดหีรือ

ปราชญ์ชาวบ้านใน

โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น

ตัวอย่างแก่เยาวชนและ

ประชาชน ศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต ประเพ

รีและภูมปัิญญาท้องถิ่น 

ไม่ถูกลมืและคงอยู่สบืไป 

๑๒) การจราจรบนถนนมี

เพิ่มมากขึ้นอาจทำใหเ้กดิ

อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจร

ไปมาบนถนน 

มรีะบบควบคุม

การจราจร เช่น ติดต้ัง

สัญญาณไกระพริบเพื่อ

เตอืนใหร้ะมัดระวัง 

๑๓) มกีารทำลายและลัก

ขโมยทรัพย์สนิของ

ประชาชนและราชการ

รวมท้ังเกดิการทะเลาะ

ววิาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สนิของ

ประชาชน 

- ประชาชนและ

ส่วนราชการ 

- มกีารป้องกันและ

รักษาความปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สนิของ

ประชาชนละส่วน

ราชการ เช่น การติดต้ัง

กลอ้งวงจรปิด  การให้

ผูน้ำ อปพร. ควบคุมและ

ระงับเหตุทะเลาววิาท 

๑๔) ประชากรท่ีสูบบุหร่ี ดื่ม

สุรา  

- การดำเนนิการตาม

กฎหมาย กรณท่ีีฝา่ฝนื

กฎหมาย 

- ประชาชนท่ีสูบ

บุหร่ีและดื่มสุรา 

- ประชาชนเลกิสูบบุหร่ี

และเลกิดื่มสุรา 

๓. ด้านการ

พัฒนาด้าน

การเกษตร  

เศรษฐกจิ  

อุตสาหกรรม 

๑) ไฟฟา้ส่องสว่างทางและ

ท่ีสาธารณะยังไม่สามารถ

ดำเนินการครอบคลุมพื้นท่ี

ไดท้ั้งหมด 

- ไฟฟา้ - ทางและท่ี

สาธารณะในเขต 

อบต. 

- ทางและท่ีสาธารณะมี

แสงสว่างเพยีงพอ

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจรไป

มาและป้องกันการเกดิ

อาชญากรรมได ้

๒) หมู่บ้ายขยายมากขึ้น

ระบบระบายนำ้ยังไม่

เพยีงพอ  

- ราง/ท่อระบายนำ้ - พื้นท่ีใน อบต. - มรีางระบายน้ำ

สามารถระบายนำ้ได้

สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่ง

กลิ่นเหม็นก่อความ

รำคาญ 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) แก้ไข คร้ังที่ 2/2566 ของ อบต.คุ้งน้ำวน หน้า ๖๖ 

ด้าน 

สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ

แนวโนมอนาคต 

 ๓)  ถนนในตำบลยังเป็น

ถนนดนิ ถนนลูกรัง และเป็น

หลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและท่ี

สาธารณะในเขต 

อบต. 

- มถีนนใหป้ระชาชนได้

สัญจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนตอ้งการ

เสน้ทางในการสัญจรไปมา

เพิ่มมากขึ้นและ อบต. ไม่

สามารถดำเนนิการได้

เนื่องจากงบประมาณมไีม่

เพยีงพอ  

- เสน้ทางคมนาคม - เสน้ทาง

คมนาคมท่ีเป็น

สาธารณะและ

ประชาชนมคีวาม

ต้องการให้

ดำเนินการ 

- มเีสน้ทางในการ

คมนาคมเพยีงพอและ 

ประชาชนไดรั้บความ

สะดวกในการสัญจรไป

มา 

 

๕) ประชาชนไม่มกีาร

วางแผนในการดำเนนิงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต

เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง

แผนการดำเนินงานได้

เอง 

๖) ขาดแหล่งเงนิลงทุนใน

การทำกจิการและประกอบ

อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 

อบต. 

- มแีหล่งเงนิทุนในการ

ทำกจิการและประกอบ

อาชีพ 

๗) ผลผลติทางการเกษตร

ราคาตกต่ำระยะทางในการ

ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง

รับซื้อ  

- การรวมกลุ่มต่อรอง

กับพ่อคา้คนกลาง 

- เกษตรกรในพื้นท่ี - ผลผลติมรีาคาสูงขึ้น 

๘) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูง

ขาดแคลนการจา้งงาน 

- การเพิ่มค่าแรงให้

เหมาะสมกับการ

ทำงาน 

- ผูป้ระกอบอาชีพ

รับจา้ง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม

กับค่าครองชีพ มกีาร

จา้งงานมากขึ้น 

๙) ครัวเรือนยังมรีายได้

เฉลี่ยต่อปี ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ 

บาท   

- เพิ่มช่องทางในการ

ประกอบอาชีพ 

- ประชาชนท่ีมี

รายไดต่้ำกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่มคีรัวท่ีตกเกณฑ์

มาตรฐานรายได ้

๔. ด้าน

ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม 

๑) ปริมาณขยะและน้ำเสยี

เพิ่มมากขึ้น 

- ปัญหามลพษิทาง

อากาศ 

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ำ

เสยีถูกกำจัดใหห้มดดว้ย

วธีิการท่ีถูกต้อง 

๒) พื้นท่ีสเีขยีวภายในเขต 

อบต. มน้ีอย 

- เพิ่มพื้นท่ีป่า ต้นไมใ้ห้

มากขึ้น 

๓)  ประชาชนยังเผาหญา้ 

เผาขยะ เกดิมลพษิ 

- ในพื้นท่ีไม่มกีารเผาฯ 

เกดิขึ้น 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) แก้ไข คร้ังที่ 2/2566 ของ อบต.คุ้งน้ำวน หน้า ๖๗ 

 

 

ด้าน 

สถานการณ์

สภาพแวดล้อม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นท่ีเป้าหมาย/

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและแนว

โนมอนาคต 

 

๔) มปัีญหาเร่ืองขยะและ

สัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่น

เหม็นรำคาญ 

 

 - ผูป้ระกอบการ

และชุมชนในเขต

พื้นท่ี อบต. 

- ปัญหาขยะและสัตว์

เลี้ยงลดลง ประชาชน

สามารถกำจัดขยะและมูล

สัตว์ไดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบ

ต่อชุมชน  

5) ประชาชนบางครัวเรือน 

อุปโภค-บริโภคน้ำท่ียังไม่ 

สะอาดและมสีิ่งเจอืปน เช่น 

จากน้ำฝน น้ำท่ีไม่ได้

คุณภาพ มตีะกอน 

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต

อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ำท่ี

สะอาดถูกสุขลักษณะ 

๖) เป็นพื้นท่ีท่ีมดีนิเค็มและ

น้ำใต้ดนิเป็นน้ำเค็มหรือมรีส

กร่อย ไม่สามารถใช้ใน

การเกษตรและอุปโภค-

บริโภคได ้

- ดนิและน้ำใต้ดนิ 

- สิ่งแวดลอ้ม 

- พื้นท่ีในเขต 

อบต. 

- ปัญหาเร่ืองดนิเค็มลดลง 

จัดหา ก่อสร้าง ปรับปรุง 

ขุดลอกแหล่งน้ำใหม้มีาก

ขึ้น   

 

 

************************************ 

 



แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) คร้ังที่ 2/2566 ของ อบต.คุ้งน้ำวน          หน้า ๖๘ 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี   ๓๓  

การนำแผนพัฒนาทอ้งถิน่ไปสู่การปฏบิัติการนำแผนพัฒนาทอ้งถิน่ไปสู่การปฏบิัติ  

  
  

  3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพ่ือนำไปสู่การปฏบัิติ 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

20 ป ี

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาต ิฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัดราชบุร ี

ยุทธศาสตร ์อบต.

คุ้งน้ำวน 

(พ.ศ. 2566-

2570) 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

ด้านการพัฒนาและ

เสรมิสรา้งศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 

หมุดหมายท่ี 9  

ไทยมีความยากจน

ขา้มรุ่นลดลง และคน

ไทยทุกคนมีความ

คุม้ครองทางสังคมท่ี

เพียงพอเหมาะสม 

เป้าหมายท่ี 3  

สรา้งหลักประกันว่า

คนมีชวีติท่ีมีสุขภาพด

ดีและส่งเสรมิความ

เป็นอยู่ท่ีดีสำหรับทุก

คนในทุกวัย 

 

เป้าหมายท่ี 4  

สรา้งหลักประกันว่า

ทุกคนมีการศกึษาท่ีมี

คุณภาพอย่าง

ครอบคลุมและเท่า

เทียม และสนับสนุน

โอกาสในการเรยีนรู้

ตลอดชวีติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

การพัฒนาคน

คุณภาพสรา้งสังคม

แห่งความสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ด้านส่งเสรมิคุณภาพ

ชวีติ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

การพัฒนาการ

ส่งเสรมิคุณภาพ

ชวีติ 

กลยุทธ์ท่ี 1 สนับสนุนพัฒนาระบบการบรกิาร

สาธารณสุข ส่งเสรมิสุขภาพ ป้องกันและควบคุม

โรค 

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสรมิการสังคมสงเคราะห์และ

สวัสดิการสังคมและสนับสนุนสวัสดิการชุมชน 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสรมิ สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา 

นันทนาการและสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจหรอืสถานท่ี

ออกกำลังกาย 

กลยุทธ์ท่ี 4 สนับสนุน ส่งเสรมิ และพัฒนาจัด

การศกึษาท้ังในระบบและนอกระบบแก่ประชาชนและ

บรหิารจัดการศกึษาของเด็กและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

กลยุทธ์ท่ี 5 บรหิารจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศยั

สำหรับผูด้้อยโอกาสหรอืคนไรท่ี้พ่ึง 

แผนงานการศกึษา กองการศกึษาฯ 

แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต. 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ สำนักปลัด อบต. 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

สำนักปลัด อบต./

กองการศกึษาฯ 

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

สำนักปลัด อบต./ 

กองช่าง 

แผนงานการเกษตร สำนักปลัด อบต. 

แผนงานงบกลาง สำนักปลัดอบต. 

 



แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570) คร้ังที่ 2/2566 ของ อบต.คุ้งน้ำวน          หน้า ๖๙ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

20 ป ี

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาต ิฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัดราชบุร ี

ยุทธศาสตร ์อบต.

คุ้งน้ำวน 

(พ.ศ. 2566-

2570) 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

ด้านการสรา้ง

ความสามารถในการ

แข่งขัน 

หมุดหมายท่ี 5  

ไทยเป็นประตูการคา้

การลงทุนและ

ยุทธศาสตร์ทางโลจิ

สติกส์ท่ีสำคัญของ

ภูมิภาค 

เป้าหมายท่ี 9  

สรา้งโครงสรา้ง

พื้นฐานท่ีมีความ

ทนทาน ส่งเสรมิการ

พัฒนา อุตสาหกรรม

ท่ีครอบคลุมและ

ย่ังยนื และส่งเสรมิ

นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

สรา้งมูลค่าและ

คุณค่าเพิ่มจากการ

ท่องเท่ียวและบรกิาร

วถิใีหม่อย่างมี

คุณภาพบนฐาน 

อัตลักษณ์ชุมชนเชงิ

สรา้งสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  

ด้านพัฒนาโครงสรา้ง

พื้นฐาน สาธารณูปโภค

และสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

การพัฒนา

โครงสรา้งพื้นฐาน 

กลยุทธ์ท่ี 1 ก่อสรา้งและปรบัปรงุระบบบรกิาร

ทางคมนาคมพรอ้มระบบท่อหรอืรางระบายน้ำ 

กลยุทธ์ท่ี 2 ปรับปรุงหรอืขยายเขตระบบไฟฟ้า

ส่องสว่างสาธารณะ ขยายเขตไฟฟา้ 

กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับปรุง ขยายระบบการใหบ้รกิาร

น้ำประปา 

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการพื้นฐาน 

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค

บรโิภค 

กลยุทธ์ท่ี 6 บรหิารและควบคุมการก่อสรา้งตาม

ประกาศผังเมอืงรวมและการควบคุมอาคาร 

แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 

กองช่าง 

แผนงานการเกษตร กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

ด้านการสรา้งการ

เติบโตบนคุณภพาพ

ชวีติท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 

หมุดหมายท่ี 10  

ไทยมีเศรษฐกิจ

หมุนเวยีนและสังคม

คาร์บอนต่ำ 

เป้าหมายท่ี 15 

ปกป้อง ฟื้นฟู และ

สนับสนุนการใชร้ะบบ

นิเวศบนบกอย่าง

ย่ังยนื จัดการป่าไม้

อย่างย่ังยนืต่อสู่การ

กลายสภาพเป็น

ทะเลทราย หยุดการ

เส่ือมโทรมของท่ีดิน

และฟื้นสภาพดิน และ

หยุดย้ังการสูญเสีย

ความหลากหลายทาง

ชวีภาพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมท่ี

เหมาะสม ประชาชนมี

คุณภาพชวีติท่ีดีพรอ้ม

รับการเปล่ียนแปลงสู่

การพัฒนาท่ีย่ังยนื 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

ด้านการบรหิารจัดการ

และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

การพัฒนา การ

บรหิารจัดการ และ

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี 1 คุม้ครอง ดูแล บำรุงรักษา อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ท่ี 2 บรหิารจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษ

ต่างๆ 

กลยุทธ์ท่ี 3 ดูแลรักษาท่ีสาธารณะภายในท้องถ่ิน 

แผนงานเคหะและชมุชน สำนักปลัด อบต./

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ

20 ป ี

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาต ิฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในเขตจังหวัดราชบุร ี

ยุทธศาสตร ์อบต.

คุ้งน้ำวน 

(พ.ศ. 2566-

2570) 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ด้านการสรา้งโอกาส

และความเสมอภาค

ทางสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

ด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ

บรหิารจัดการภาครัฐ 

หมุดหมายท่ี 2  

ไทยเป็นจุดหมายของ

การท่องเท่ียวท่ีเน้น

คุณภาพและความ

ย่ังยนื 

 

เป้าหมายท่ี 17 

เสรมิความเขม้แข็ง

ใหแ้ก่กลไกการ

ดำเนินงานและฟื้นฟู

หุน้ส่วนความรว่มมอื

ระดับโลกเพื่อการ

พัฒนาท่ีย่ังยนื 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  

สรา้งมูลค่าและ

มูลค่าเพิ่มจาก

การท่องเท่ียว

และบรกิารวถิี

ใหม่อย่างมี

คุณภาพบน

ฐานอัตลักษณ์

ชุมชนชงิ

สรา้งสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ด้านการวางแผน 

การส่งเสรมิ การ

ลงทุน พาณิชยก

รรมและ 

การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  

การพัฒนาการ

วางแผน การ

ส่งเสรมิการลงทุน  

พาณิชยกรรมและ 

การท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสรมิกลุ่มอาชพีหรอืกลุ่มเกษตรกรให้

ความรูใ้นการประกอบอาชพีหลักและอาชพีเสรมิ 

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาองค์กรและระบบการบรกิารด้วย

หลักการบรหิารกิจการบ้านเมอืงท่ีดีพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานแก่บุคลากรท้องถ่ินและประชาชน 

กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมเครื่องมอืเครื่องใชท่ี้

จำเป็นในการปฏิบัติงาน การบรกิารและการสนองตอบความ

ต้องการของประชาชน 

กลยุทธ์ท่ี 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ิม

ศักยภาพการบรกิารขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ ช่อง

ทางการประชาสัมพันธ์ และการพัฒนารายได้ของท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ท่ี 5 ส่งเสรมิการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน โดย

หลักการมีส่วนร่วมและการประสานการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่นและสนับสนุนส่งเสรมิกระบวนการจดัทำแผน

ชุมชนและแผนตำบล 

กลยุทธ์ท่ี 6 สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีการเกษตรและ

การบรกิารต่างๆ 

กลยุทธ์ท่ี 7 ส่งเสรมิ พัฒนาการลงทุน การพาณิชยก

รรมและพัฒนาอุคสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม

ครัวเรอืน สนับสนุนจัดต้ังกลุ่มอาชพี กลุ่มออมทรัพย์ 

กองทุนชุมชน ศูนย์การเรยีนรูชุ้มชน ฯลฯ 

กลยุทธ์ท่ี 8 ส่งเสรมิ พัฒนาสถานท่ีและเชื่อมโยงแหล่ง

ท่องเท่ียวภายในท้องถ่ินและ อปท.อื่น และเตรยีมความพรอ้ม

เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC) 

กลยุทธ์ท่ี 9 ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถิ่น 

แผนงานบรหิารงานท่ัวไป สำนักปลัด อบต. 

แผนงานสรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชน 

สำนักปลัด อบต. 

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศกึษาฯ 

แผนงานการเกษตร สำนักปลัด อบต. 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ

20 ป ี

แผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาต ิฉบับท่ี 13 

SDGs ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในเขตจังหวัดราชบุร ี

ยุทธศาสตร ์อบต.

คุ้งน้ำวน 

(พ.ศ. 2566-

2570) 

กลยุทธ์ แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลัก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ด้านความม่ันคง 

หมุดหมายท่ี 8 

ไทยมีพื้นท่ีและเมอืง

อัจฉรยิะท่ีน่าอยู่ 

ปลอดภัย เติบโตได้

อย่างย่ังยนื 

เป้าหมายท่ี 3 

สรา้งหลักประกันว่า

คนมีชวีติท่ีมีสุขภาพดี

และส่งเสรมิความ

เป็นอยู่ท่ีดีสำหรับทุก

คนในทุกวัย 

 

เป้าหมายท่ี 10 

ลดความไม่เสมอภาค

ภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

การพัฒนาคน

คุณภาพสรา้ง

สังคมแห่ง

ความสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  

ด้านการจัดระเบียบ

ชุมชน/สังคมและ

การรักษาความ

สงบเรยีบรอ้ย 

  

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

การพัฒนา การจัด

ระเบียบชุมชน 

สังคมและการ

รักษาความสงบ

เรยีบรอ้ย 

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสรมิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กลยุทธ์ท่ี 2 สรา้งความม่ันคง และรักษาความสงบ

เรยีบรอ้ย ดูแลความปลอดภัยในชวีติและทรัพย์สินแก่

ประชาชน 

กลยุทธ์ท่ี 3 สนับสนุนแนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล 

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสรมิ สนับสนุนประชาธปิไตย ความ

เสมอภาค สิทธเิสรภีาพของประชาชน และการปกป้อง

สถาบันสำคัญของชาติ สรา้งความปรองดองสมานฉันท์ 

แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 

สำนักปลัด อบต./

กองช่าง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ด้านความม่ันคง 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

ด้านการพัฒนาและ

เสรมิสรา้งศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 

หมุดหมายท่ี 12 

ไทยมีกำลังคน

สมรรถนะสูงมุ่งเรยีนรู้

อย่างต่อเน่ืองตอบ

โจทย์การพัฒนาแห่ง

อนาคต 

เป้าหมายท่ี 10 

ลดความไม่เสมอภาค

ภายในประเทศและ

ระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  

การพัฒนาเพื่อ

เสรมิความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  

ด้านศลิปะ 

วัฒนธรรม จารตี 

ประเพณี และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

การพัฒนาการ

อนุรักษ์ ศลิปะ 

วัฒนธรรม จารตี

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสรมิ สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ศลิปะ 

วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน 

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสรมิกิจกรรมทางศาสนาและการจัดการ

ดูแล และบำรุงรักษาสถานท่ีทางศาสนาและสถานท่ี

สำคัญในท้องถิ่น 

กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสรมิ สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์หรอื

ส่งเสรมิจารตีประเพณี และภูมปัิญญาท้องถ่ิน 

แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

สำนักปลัด อบต./

กงการศกึษาฯ 
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