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  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ  ให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน
กฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 
๒๕๖๐ มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือ
รับผิดชอบในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตร
ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ังกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน
ทุกภาคสวนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบดวย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด ตลอดจนไดจัด
ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของอยางกวางขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑  - ๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน  “ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนํา 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑ 
เปนตนมาไดสงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปน
ประเทศในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง  ในดานสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสงผลใหประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานส่ิงแวดลอมที่ประเทศไทยมี 
ขอไดเปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่สําคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป  ๒๕๖๐ ที่รอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพ  เมื่อ
เทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ลงทุนภายในประเทศและสถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวไดเต็มที่โครงสรางเศรษฐกิจไทยท่ียังไม
สามารถขบัเคล่ือนดวยนวัตกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเขามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะท่ีไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคล่ือนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทา
ทายสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ  การศึกษา บริการสาธารณสุข  
โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แตยังคง
มีปญหาเรื่องคุณภาพการใหบริการท่ีมีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพ้ืนที่  ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให
ประเทศไทยยังคงมีปญหาความเหล่ือมลํ้าในหลายมิติ  ขณะที่ปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทา
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นและแกปญหาความเหล่ือมลํ้าอยางย่ังยืน  
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศท่ีผานมายังขาดความชัดเจน  สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศยังมี
ปญหาการใชอยางส้ินเปลืองและเส่ือมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ  การพัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการ
และปญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิดความ
เขมแข็ง ลดความขัดแยงทางความคิดและอุดมการณท่ีมีรากฐานมาจากความเหล่ือมลํ้า  ความไมเสมอภาค  
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริม
คนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน  การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีสัดสวนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  จะเปนปจจัยเส่ียงสําคัญที่จะทําให
การพัฒนาประเทศในมิติตาง  ๆ มีความทาทายมากขึ้น  ทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลัง ของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซ่ึงจะเปนประเด็นทาทายตอ
การขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

๒. ปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 
แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงท่ีตั้งท่ีสามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเปนประตูสูเอเชีย  แตการท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ  ทําใหปญหาดานเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบานยังคงเปนความทาทายดานความม่ันคงในอนาคต  นอกจากนี้  ประเทศไทยยังคงตองให
ความสําคัญกับปญหาดานความม่ันคงอ่ืนๆ ท่ีมีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ  ท่ีอาจ
เปนประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับ
ประชาชน  ซ่ึงรวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติท่ีจะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุม
ประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกตางกันอยางยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอํานาจ ท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายข้ัวอํานาจ หรือเกิดการยายข้ัวอํานาจทาง 
เศรษฐกิจ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  ขณะท่ีองคกรท่ีไมใชรัฐ  อาทิ 
องคการระหวางประเทศ  และบรรษัทขามชาติ  จะมีบทบาทมากข้ึนในการกําหนดกฎ  ระเบียบ  ทิศทาง
ความสัมพันธและมาตรฐานสากลตางๆ ท้ังในดานความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมท้ังการรวมกลุมเศรษฐกิจและการ
เปดเสรีในภูมิภาคท่ีนําไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานอาชญากรรมขามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ังปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง 
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ในทางกลับกัน  ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน  อาทิ  เทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ  อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง  การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ  หุนยนตและโดรน  เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน  ซ่ึงตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้  คาดวาจะ
เปนปจจัยสนับสนุนหลักท่ีชวยทําใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน  
แนวโนมสําคัญท่ีจําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด  อาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนท่ีจะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากข้ึน การแขงขันท่ีคาดวาจะรุนแรงข้ึนในการเพ่ิมผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคา
และบริการท่ีตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ 

นอกจากนั้น  ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป  
๒๕๗๔จะกอใหเกิดโอกาสใหมๆ  ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสวน
เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  รวมท้ังการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีชวงอายุที่แตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
สงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน  ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและ
การนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะ
ตอไป 

   ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความตองการ
แรงงานตางชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและ
ความกาวหนาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคล่ือนยายแรงงานและการยายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดการเคล่ือนยายประชากรเขาออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุมประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโนมในการเคล่ือนยายไปเรียนหรือทํางานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การยายถิ่นสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น จึงอาจจะเปนไป
ไดท่ีประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบานขณะท่ีประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกวา  อาจทําให
การแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะย่ิงทําใหเกิดความเส่ียงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปล่ียนแปลงของบริบทสังคมไทย 

   นอกจากนี้  ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตท่ีกวางขวางมากขึ้น  ซึ่งจะสรางความเสียหายตอ
ชีวิตและทรัพยสิน ระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธตอเนื่องกับ
ความมั่นคงดานอาหารและน้ํา  ขณะท่ีระบบนิเวศตางๆ  มีแนวโนมเส่ือมโทรมลง  และมีความเปนไปได
คอนขางสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกและความเส่ือมโทรมของ
ระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวที่แตละประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน ทําใหการเปนสังคมสีเขียว 
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสําคญัและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมท้ังประเทศไทยเพ่ิมมากขึน้ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหารมีแนวโนมท่ีจะมีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบยีบและ
ขอตกลงดานส่ิงแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวาง
ประเทศตางๆ  ที่สําคัญ เชน เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน  และบันทึกความตกลงปารสีจะไดรับการนําไป
ปฏิบัติอยางจริงจังมากย่ิงขึ้น 
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   แนวโนมเหลานีจ้ะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมติิ  ทั้งใน
สวนของการจางงานและอาชีพ  สาขาการผลิตและบริการใหมๆ  ความมั่นคงของประเทศอันเกดิจากภัย
คุกคามและความเส่ียงดานอื่นๆ ที่ซับซอนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามท่ีใชเทคโนโลยี 
เปนเครื่องมือ  การเคล่ือนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน  เงินทุน ขอมูลขาวสาร  องคความรู เทคโนโลยี
และสินคาและบริการ  การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณไดยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด  และโรคอุบัติใหมท่ีจะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมี
ความสําคัญมากขึ้น  อาจนําไปสูปญหาความเหล่ือมลํ้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได  หากไมมมีาตรการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันท่ีจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะ
อยางย่ิงหากการเขาถึงเทคโนโลยี  โครงสรางพ้ืนฐาน  และองคความรูสมัยใหมมีระดับความแตกตางกัน
ระหวางกลุมประชากรตางๆ  โดยการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอท้ังการ
จางงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปล่ียนไป  มีความตองการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ตองการทักษะระดับต่ํา  กอใหเกิดความเส่ียงตอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตนที่จะ
ทําใหเกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตที่เปล่ียนไปอยางรวดเร็ว รวมท้ังการเปล่ียนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากย่ิงขึ้น ซึ่งปจจัยทั้งหมดดังกลาวจะสงผลใหปญหาความยากจนและ
ความเหล่ือมลํ้าของประเทศมีความซับซอนมากย่ิงขึ้น 

   จากปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในมิติ
ตางๆขางตน เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมที่จะเปล่ียนแปลง 
อยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยาง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการ
พัฒนาที่เกี่ยวของ มีความรวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาท่ี
เปนการดําเนินงานอยางบูรณาการ  เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน  โดยประเทศ
ไทยจําเปนตองมีทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ  มีความรู  สมรรถนะ  และทักษะที่สอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงตางๆ  สามารถรูเทาทันและปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง  
สรางรายได ทามกลางความเปล่ียนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหมๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง  ๆ ที่เกี่ยวของไป
พรอมกัน ท้ังในสวนของระบบการเรียนการสอน  และการพัฒนาทักษะฝมือที่สอดคลองกันกับการพัฒนา
ของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ังการใหความสําคัญกับการสงเสริม 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทัน
โลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด  ๔.๐ สงผลใหเกิดการสรางหวงโซมูลคาทาง
เศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรและภาคบริการ  กระจายผลประโยชนจากการพัฒนา  ลด
ปญหาความเหล่ือมลํ้า และนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 

   นอกจากนี้  ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดาน
พลังงานและอาหาร  การรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ  การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ  และ
การพัฒนาและขยายความเปนเมืองที่เติบโตอยางตอเนื่องท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  พรอมกับการมี
ขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ีที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนา
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โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาที่สามารถอํานวยความ
สะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพการแขงขันที่สูงขึ้น และสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตําแหนงที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมท้ังใหความสําคัญของการ
รวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสรางสัมพันธไมตรี  
เสริมสรางความสัมพันธทางการทูต  ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางพลังทางเศรษฐกจิและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ  โดยจําเปนตองสรางความพรอมในการท่ีจะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในดานตางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตองเรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือใหเกดิการบรหิารราชการท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่น
สถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพ่ือใหเกิดความรักความสามัคคี  และลดความขัดแยงภายในประเทศ  โดยที่
นโยบายการพัฒนาตางๆ  จําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรท่ีอาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากขึ้น 

   ดังนั้น ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร  โครงสรางเศรษฐกิจ  สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศส่ิงแวดลอม  และปจจัยการพัฒนาตางๆ  ที่เกี่ยวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลาใน
การดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสรางการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวที่ตอง
บรรลุ พรอมทั้งแนวยุทธศาสตรหลักในดานตางๆ เพ่ือเปนกรอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาอยางบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง 
ๆ อยางเปนระบบ โดยยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคล่ือนประเทศ และถายทอดไปสูแผน
ในระดับอื่น ๆ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร  ภารกิจและพ้ืนที่  ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษตางๆ  
อาทิ เขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดน  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือใหการพัฒนาประเทศสามารถ
ดําเนินการไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง และ ย่ังยืน 

๓. วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา  “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตอ
ผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภยัคุกคามทุกรูปแบบ  การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน  มีความม่ันคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ  ความเปนธรรมและ
ความอยูดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  ความม่ันคงทางพลังงานและ 
อาหาร  ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง  หมายถึง  การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบคุคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิต ิท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง  เชน ประเทศมีความม่ันคง
ในเอกราชและอธิปไตย  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  สถาบันชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองท่ี
ม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง  ครอบครัวมีความอบอุน  ประชาชน
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มีความม่ันคงในชีวิต  มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต  มีการออมสําหรับวัยเกษียณ  ความม่ันคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง  ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง  ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน  และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง  
ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให
สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต
เพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก  และมี
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง  การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ  เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา  
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได  ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุน
ทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ  รายได และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช  การรักษาและการ
ฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม  รัฐบาลมีนโยบาย
ท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน  และทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
 
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง  
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอ

ความม่ันคงของชาติ 
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(๔) การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ  
รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 
๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(๑) การเกษตรสรางมูลคา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 
(๔) โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(๖) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย 
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 
(๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
 
(๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนน

ความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง  ตอบสนองความตองการ  และ

ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
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๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง  เหมาะสมกับภารกิจ  สงเสริมใหประชาชนและทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม มีจิตสํา นึกมี

ความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดย

เสมอภาค 
 
 

 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทาข้ึนใน
ชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากข้ึน  
โดยไดนอมนาหลัก  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคง  เกิด
ภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  (สศช.) ไดจัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซ่ึงเปนแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ  และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย  ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ  นอกจากนั้น ได
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน  ท้ังในระดับกลุมอาชีพ  ระดับภาค  และ
ระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ  อยางกวางขวางและตอเนื่อง  เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ  ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ  โดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา  พรอมท้ังแผนงาน /โครงการสําคัญท่ีตองดาเนินการใหเห็น
ผลเปนรูปธรรมในชวง  ๕  ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  เพ่ือเตรียมความพรอมคน  สังคม  และระบบ 
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม  ขณะเดียวกัน  ยัง
ไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน  เพ่ือกากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก  
๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน  

๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑ วัตถุประสงค  



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

   ๓ .๒ เปาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตร
ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

   ๔ .๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน   
๔.๔ ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง  

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สูการปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

 
 

  
        แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพท่ัวไป  
๑.๑ ท่ีตั้ง ภาคเหนือ ประกอบดวย ๑๗ จังหวัด ไดแก เชียงใหม  ลําพูน ลําปาง 

แมฮองสอน เชียงราย พะเยา แพร นาน พิษณุโลก ตาก  อุตรดิตถ สุโขทัย เพชรบูรณ นครสวรรค กําแพงเพชร 
พิจิตร และอุทัยธานี เปนพ้ืนท่ีเชื่อมโยงเศรษฐกิจกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  กลุมประเทศเอเชียใต และกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีอาณาเขต  ติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานตะวันออกและ  
ดานเหนือ มีแมน้ําโขงเปนเสนก้ันพรมแดน และดานตะวันตก ติดตอ สหภาพเมียนมา 

๑.๒ พ้ืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศ   มีพ้ืนท่ีรวม  ๑๐๖.๐๓  ลานไร คิดเปน
รอยละ ๓๓ ของพ้ืนท่ีประเทศ ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนท่ี  ตอนบนเปนท่ีสูง  เปนภูเขา  ปาไม  และแหลงตนน้ํา
ลําธาร พ้ืนท่ีตอนลางเปนภูเขาสูงทางทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ตอนกลางเปนพ้ืนท่ีราบลุมของแมน้ําปง วัง 
ยม นาน สะแกกรัง และปาสัก 

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศรอนชื้นสลับรอนแหงแลง แบงเปน ๓ ฤดู คือ ฤดูรอน 
ชวงเดือน  กุมภาพันธ-พฤษภาคม  มีอากาศรอนและแหงแลง โดยเฉพาะเดือนมีนาคมและเมษายน จังหวัดท่ีมี
อุณหภูมิ สูงสุด คือ อุตรดิตถ  ฤดูฝน ชวงเดือนพฤษภาคม –ตุลาคม  ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  
มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยป  ๒๕๕๘  เทากับ ๑ ,๐๕๓.๑๐ มิลลิเมตร จังหวัดท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด คือ เชียงราย ฝนตก  
นอยท่ีสุด คือ ลําปาง ฤดูหนาว ชวงเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ  อากาศหนาวเย็น ไดรับอิทธิพลของลมมรสุม  
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิต่ําสุด คือ จังหวัดเชียงราย 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

๑.๔ การใชประโยชนท่ีดิน  ในป ๒๕๕๘ จากพ้ืนท่ีภาครวม ๑๐๖.๐๓ ลานไร    
จําแนกเปนพ้ืนท่ีปาไม ๕๖.๔๙ ลานไร  หรือรอยละ ๕๓.๓  พ้ืนท่ีทําการเกษตร  ๓๒.๕๐ ลานไร หรือรอยละ ๓๐.๖ 
และพ้ืนท่ีใชประโยชน อ่ืนๆ ๑๗.๐๓ ลานไร หรือรอยละ ๑๖.๑ ของพ้ืนท่ีภาค 

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน  สภาพดินเปนดินรวนปนดินเหนียวท่ีเกิดจากตะกอนลําน้ํา
มีความอุดมสมบูรณ คอนขางสูง โดยเฉพาะดินบริเวณลุมแมน้ําตางๆ เหมาะสม  สําหรับการทํานา ประมาณ ๑๖.๔ 
ลานไร หรือรอยละ ๑๕.๕ ของพ้ืนท่ีภาค และปลูกพืชไรประมาณ ๒๐.๐ ลานไร หรือ รอยละ ๑๘.๙ ของพ้ืนท่ีภาค 

๑.๕.๒ แหลงน้ํา มีลุมน้ําขนาดใหญ ๘ ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ําปง ลุมน้ําวัง 
ลุมน้ํายม ลุมน้ํานาน  ลุมน้ําสาละวิน ลุมน้ํากก ลุมน้ําปาสัก  และลุมน้ําสะแกกรัง  ลําน้ําหลักของภาค ไดแก แมน้ํา
ปง แมน้ําวัง แมน้ํายม  และแมน้ํานาน ซ่ึงไหลไปบรรจบกันเปนแมน้ําเจาพระยาท่ีจังหวัดนครสวรรค  รวมท้ังมี
แหลงน้ําธรรมชาติ ขนาดใหญในพ้ืนท่ี ไดแก กวานพะเยา (พะเยา) บึงบอระเพ็ด (นครสวรรค) และบึงสีไฟ (พิจิตร) 
นอกจากนี้ ยังมีแหลงน้ําบาดาลสําคัญในภาคเหนือตอนบน ไดแก แองเชียงใหมและแองลําพูน สําหรับภาคเหนือ
ตอนลาง มีแหลงน้ําบาดาลขนาดใหญอยูบริเวณท่ีราบลุมเหนือจังหวัดนครสวรรคข้ึนไปถึงจังหวัดอุตรดิตถ คุณภาพ
ของ น้ําบาดาลสวนใหญอยูในเกณฑท่ีบริโภคได 

๑.๕.๓ ปาไม ภาคเหนือมีพ้ืนท่ีปาไมมากท่ีสุดของประเทศในป ๒๕๖๐ 
ภาคเหนือมีพ้ืนท่ีปาไม  ๕๖.๓๘ ลานไร  คิดเปนรอยละ ๕๒.๕ ของพ้ืนท่ีภาค  หรือรอยละ ๕๕.๒ ของพ้ืนท่ีปาไม
ประเทศ  ลักษณะเปน   ปาดงดิบ ปาเบญจพรรณ  และปาเต็งรัง  โดยเฉพาะจังหวัดในภาคเหนือตอนบน  เชน 
เชียงใหม ตาก และแมฮองสอน 

๒. โครงขายคมนาคมขนสงและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงขายถนน  เช่ือมโยงกับโครงขายหลักของประเทศและเช่ือมโยงสู

ประเทศเพ่ือนบาน  สปป.ลาว  เมียนมา  และสามารถเช่ือมโยงไปยังจีนตอนใต 
๒.๑.๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) 
๒.๑.๒ เสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต  
๒.๑.๓ เสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
 

๒.๒ รถไฟ  เสนทางรถไฟกรุงเทพฯ - เชียงใหม  สามารถเชื่อมโยงสูทางรถไฟ 
สายตะวันออก เฉียงเหนือท่ีสถานีรถไฟชุมทางบานภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๒.๓ สนามบิน มี ๑๒ แหง  เปนสนามบินนานาชาติ ๒ แหง คือ ทาอากาศยาน 
นานาชาติเชียงใหม  และทาอากาศยานนานาชาติแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย และสนามบินในประเทศ ๑๐ แหง 
ไดแก ลําปาง แมฮองสอน นาน พิษณุโลก สุโขทัย แพร แมสอด ตาก เพชรบูรณ และปาย 

๒.๔ ดานชายแดน  มี ๘ ดานถาวร ๒๑  จุดผอนปรนท่ีเปนจุดเชื่อมโยงการคา 
ชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญท่ีอยูระหวางดําเนินการใน
ภาค  ไดแก รถไฟทางคู ชวงปากน้ําโพ - เดนชัย  ชวงเดนชัย - เชียงใหม และ ชวงเดนชัย – เชียงราย – เชียงของ 
รวมถึงรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ – เชียงใหม และสนามบินนานาชาติเชียงใหมแหงท่ี ๒ อยูระหวางเสนอโครงการ 

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟามีระบบสายสงเชื่อมโยงกับระบบสายสงของประเทศและ 

มีโรงงานและเข่ือนผลิตกระแสไฟฟาท่ีสําคัญ ไดแก โรงไฟฟาแมเมาะ (ลําปาง) โรงไฟฟาลานกระบือ (กําแพงเพชร) 
เข่ือนสิริกิติ์ (อุตรดิตถ) เข่ือนภูมิพล (ตาก) และเข่ือนแมงัดสมบูรณชล (เชียงใหม)  

๒.๖.๒ ประปา มีระบบบริการประปาครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเมือง ในพ้ืนท่ี 
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ความรับผิดชอบ ของสํานักงานประปาเขต ๙ (เชียงใหม) และ สํานักงานประปาเขต ๑๐ (นครสวรรค) นอกจากนี้มี
ระบบประปา ของ อปท. และประปาหมูบาน 

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  

๓.๑.๑ เศรษฐกิจของภาคเหนือมีขนาดเล็กท่ีสุดของประเทศ 
๓.๑.๒ โครงสรางเศรษฐกิจขับเคลื่อนโดยภาคบริการและภาคเกษตร 
๓.๑.๓ เศรษฐกิจภาคเหนือเติบโตตอเนื่องแตยังต่ํากวาระดับประเทศ 
๓.๑.๔ รายไดเฉลี่ยตอประชากรต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ 
๓.๑.๕ พ้ืนท่ีเศรษฐกิจคอนขางกระจุกตัวในจังหวัดใหญ 

๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๒.๑ ภาคเกษตร 
๓.๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม 
๓.๒.๓ การคาชายแดน 
๓.๒.๔ การทองเท่ียว 

๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  
๓.๓.๑ รายไดเฉลี่ยครัวเรือนของภาคเหนือต่ํากวาระดับประเทศมาก  

และขยายตัวในอัตราท่ีชะลอลง 
     ๓.๓.๒ หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือนของภาคเหนือต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ 
แตมีแนวโนมขยายตัว 

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  
  ประชากรเมืองโดยรวมเพ่ิมข้ึน  ป  ๒๕๕๕   มีประชากรเมืองจํานวน  

๓.๑๓ ลานคน หรือรอยละ ๒๖.๕ ของประชากรท้ังภาค เพ่ิมข้ึนเปน ๓.๒ 9 ลานคน หรือรอยละ ๒๗. 2 ของ
ประชากรท้ังภาค  ในป ๒๕60  โดยจังหวัดตากมีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองมากท่ีสุด  รอยละ 26.2  
รองลงมา  ไดแก จังหวัดเชียงราย และพิษณุโลก  มีอัตราการเพ่ิมของประชากรเมืองรอยละ 20.5 และ ๑๔.1 
ตามลําดับ ซ่ึงสวนใหญเปนเมืองศูนยกลางความเจริญของภาคท้ังดานเศรษฐกิจ  การศึกษา  และเปนท่ีตั้งของเขต
เศรษฐกิจพิเศษ  จึงทําใหประชากรอพยพเขาไปทํางานและอยูอาศัยเปนจํานวนมาก 

๔.๒ แรงงาน  
  แรงงานสวนใหญมีความรูระดับประถมศึกษามีแนวโนมจบ 

การศึกษาระดับสูงมากข้ึน  ป ๒๕๖๐ มีผูมีงานทํา ๖.๒๒ ลานคน  สวนใหญอยูในภาคบริการ รอยละ ๔๖.๘ ของ  
ผูมีงานทําของภาค   จํานวนแรงงานท่ีมีความรูระดับประถมลดลง   จากรอยละ ๕๑.๕  ในป ๒๕๕๕  เปนรอยละ 
๔๗.๕ ในป ๒๕๖๐ มีความรูระดับมัธยมตน ลดลงจากรอยละ ๑๔.๕ ในป ๒๕๕๕ เปนรอยละ ๑๔.๑ ในป ๒๕๖๐  
ระดับมัธยมปลาย  เพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๙.๙  ในป ๒๕๕๕  เปนรอยละ ๑๑.๗  ในป ๒๕๖๐ แรงงานระดับอาชีวะ  
เพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๒.๗  ในป ๒๕๕๕ เปนรอยละ ๒.๙ ในป ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๘.๗ ในป 
๒๕๕๕ เปนรอยละ ๑๒.๒ ในป ๒๕๖๐ เห็นไดวาคุณภาพแรงงานดีข้ึน 

๔.๓ การศึกษา  
สถาบันการศึกษามีทุกระดับ  โดยระดับอุดมศึกษามี๒๙ แหง 

ครอบคลุมเกือบ  ทุกจังหวัด แยกเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ๑๔ แหง เอกชน ๗ แหง วิทยาลัยเอกชน ๒ แหง และ
วิทยาลัยชุมชน ๖ แหง 

๔.๔ สาธารณสุข  
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มีสถานบริการสาธารณสุขใหบริการครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี  มี            
จํานวนโรงพยาบาลรัฐบาล  จํานวน ๑๙๑ แหง  แยกเปน โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๑๖๙ แหง โรงพยาบาลท่ัวไป 
(รพท.) ๑๖ แหง โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) ๖ แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จํานวน ๒,๒๓๘ 
แหง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

พ้ืนท่ีปาไมภาคเหนือมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน   ป ๒๕๖๐  ภาคเหนือมีพ้ืนท่ี
ปาไม จํานวน ๕๖.๓๘ ลานไร คิดเปนรอยละ ๕๒.๕ ของพ้ืนท่ีภาค  หรือรอยละ ๕๕.๒ ของพ้ืนท่ีปาไมของประเทศ 
เพ่ิมข้ึน จาก ๕๖.๒๘ ลานไร  ในป ๒๕๕๖  เปนผลจากการรณรงคของภาครัฐ  การบังคับใชกฎหมาย  และการทํา 
CSR ภาคเอกชน 

๕.๒ สถานการณดานภัยพิบัต ิ 

การเกิดไฟปามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  ในชวงป ๒๕๕๖-๒๕๖๐ มีอัตราการ
เกิดไฟปา เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ ๑.๓๓ โดยป ๒๕๕๖ เกิดไฟปา ๓ ,๒๗๔ ครั้ง มีพ้ืนท่ีปาถูกไฟไหม ๓๑ ,๖๔๑ ไร และ
ใน ป ๒๕๖๐ เกิดไฟปาเพ่ิมข้ึนเปน ๓,๔๙๒ ครั้ง พ้ืนท่ีปาถูกไฟไหมเพ่ิมเปน ๖๐,๗๗๔ ไร สาเหตุสวนใหญ  เกิดจาก
การหาของปา เผาไร ลาสัตว และเลี้ยงสัตว  

๖. สภาวะแวดลอม  
๖.๑ จุดแข็ง  
  ๖.๑.๑ ภาคเหนือมีความพรอมตอการพัฒนาเชื่อมโยงดานการคาและ 

บริการกับนานาชาติ และกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
      ๖.๑.๒ สินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปของภาคเหนือมีความ
หลากหลาย 
     ๖.๑.๓ ภาคเหนือเปนฐานการผลิตหัตถอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรคโดย
ใชฐานความรู ดานเทคโนโลยศิีลปวัฒนธรรมและการออกแบบรวมสมัย 
      ๖.๑.๔ เปนฐานทรัพยากรดานการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย รายไดจาก
การทองเท่ียวเปนรายไดสําคัญของภาค 
      ๖.๑.๕ สภาพภูมิเศรษฐกิจ-สังคมเอ้ือตอการพัฒนาภาคธุรกิจบริการ 

๖.๒ จุดออน  
  6.2.1 ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงและประสบปญหาหมอกควัน 
 6.2.2 การขยายตัวของพ้ืนท่ีเมือง ชุมชน และอุตสาหกรรมท่ีขาดการ 

บริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
     6.2.3 ภาคเหนือมีขอจากัดดานแรงงานท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
     6.2.4 การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

๖.๓ โอกาส  
6.3.1 การเชื่อมโยงโครงขายเสนทางคมนาคม  สงผลใหเกิดโอกาสใน 

การขยายตลาดการคา การทองเท่ียว และบริการการศึกษานานาชาติ  ธุรกิจบริการสุขภาพและการแพทย 
     6.3.2 นโยบายภาครัฐในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

6.3.3 ยุทธศาสตรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
6.3.4 ภาคเหนือไดประโยชนจากการใชขอตกลงการผลิตสินคาเกษตร  

(Contract Farming) กับประเทศเพ่ือนบาน 
     6.3.5 ตลาดการทองเท่ียวขยายตัว 
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๖.๔ ภัยคุกคาม  
  6.4.1 การเปดเสรีทางการคา  และการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในอน ุ

ภูมิภาคตางๆ โดยเฉพาะ GMS และประชาคมอาเซียน (AEC) 
      6.4.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลตอการผลิตภาคเกษตร 

 6.4.3 ภัยธรรมชาติมีแนวโนมรุนแรงข้ึน 
๗. ปญหาและประเด็นทาทาย 
 7.1 เปนแหลงทองเท่ียวเปาหมายระดับสากล มีทุนทางวัฒนธรรมและ 

ทรัพยากรธรรมชาติโดดเดน แตพ้ืนท่ีทองเท่ียวคอนขางกระจุกตัว  
7.2 มีฐานภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอัตตลักษณ  และมีองคความรู / เทคโนโลย ี/ 

นวัตกรรมของสถาบันการศึกษาจํานวนมาก  แตยังไมสามารถนํามาใชประโยชนเชิงพาณิชยไดอยางคุมคา  
7.3 ยังไมสามารถใชประโยชนจากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับอนุภูมิภาคตางๆ  

ไดอยางเต็มท่ี  ผูประกอบการในพ้ืนท่ีสวนใหญยังไมมีสวนรวมในหวงโซการผลิต   การคาในอนุภูมิภาค  และสินคา
สงออก ชายแดนสวนใหญมาจากนอกภาค จึงไมสรางมูลคาเพ่ิมและรายไดใหกับภาค  

7.4 โครงสรางพ้ืนฐานของเมืองศูนยกลางยังไมสมบูรณ โดยเฉพาะระบบขนสง 
สาธารณะและสนามบิน  

7.5 พ้ืนท่ีเกษตรสวนใหญอยูนอกเขตชลประทาน การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี 
เกษตรยังไมท่ัวถึง การทําการเกษตรสวนใหญยังเปนเกษตรเคมี สินคาเกษตรยังเปนข้ันปฐมภูมิและแปรรูปข้ันตน  

7.6 ประชาชนสวนใหญยังยากจน สัดสวนคนจนของภาคสูงกวาระดับประเทศ  
และดอยโอกาสในการเขาถึงบริการภาครัฐ  

7.7 ประชากรสูงอายุมีสัดสวนสูงท่ีสุดในประเทศ  ขณะท่ีขาดแคลนแรงงานท้ัง 
เชิงปริมาณและคุณภาพ  

7.8 พ้ืนท่ีปาตนน้ําบางสวนมีสภาพเสื่อมโทรม  มีปญหาบุกรุกและใชประโยชน 
พ้ืนท่ีปาผิดประเภท  และยังคงเผชิญปญหามลพิษหมอกควันรุนแรง 

๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีอัตลักษณโดดเดน  ท่ีมีการ

ฟนฟู  สืบสานและสรางสรรคพัฒนาสูการผลิตสินคาและบริการ   โดยเฉพาะเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีบริการสุขภาพ
และผลิตภัณฑ หัตถกรรมท่ีมีชื่อเสียงระดับสากล พ้ืนท่ีเกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมตอการปรับระบบ
การผลิต  เพ่ือสรางคุณคาตามแนวทางเกษตรอินทรียนอกจากนี้  ทําเลท่ีตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยาย
การคา การลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบานในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และสามารถ  
ขยายไปสูจีนตอนใตและกลุมประเทศเอเชียใตตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก  รวมถึง
เปนพ้ืนท่ีปาตนน้ําท่ีสําคัญของประเทศ  ดังนั้น  การพัฒนาภาคเหนือสูความ  “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” จําเปนจะตอง  
นําศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน  และองคความรูของสถาบันการศึกษา
และองคกรในพ้ืนท่ีมาใชในการตอยอดการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพและโอกาสเพ่ือสราง   มูลคาสูงตามแนวทาง
เศรษฐกิจสรางสรรค รวมท้ังการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน  ในการเสริมสรางขีดความ  
สามารถของธุรกิจทองถ่ินเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

๘.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร  :  พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจ กับประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

๘.๒ วัตถุประสงค  

8.2.1 เพ่ือยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมแกสินคาและ
บริการ  โดยใชความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีอัตตลักษณ  



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

8.2.2 เพ่ือเชื่อมโยงหวงโซคุณคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

8.2.3 เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน และผูสูงอายุ  ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได  

8.2.4 เพ่ือแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก 
การบริหารจัดการน้ํา ปาตนน้ํา และปญหาหมอกควัน 

๘.๓ เปาหมาย  
8.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัว 

เพ่ิมข้ึน  
8.3.2 สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ 

กระจายรายไดภาคเหนือลดลง 
๘.๔ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

ตัวช้ีวัด คาฐาน 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

อัตราการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของ 
ภาคเหนือ 

639,691 ลาน
บาท (มูลคา 

CVM ป 2559) 

เพิ่มข้ึน             
ไมต่ํากวา 

รอยละ3.0 

เพิ่มข้ึน   
ไมต่ํากวา 

รอยละ3.0 

เพิ่มข้ึน            
ไมต่ํากวา 

รอยละ3.0 

เพิ่มข้ึน        
ไมต่ํากวา 

รอยละ3.0 

เพิ่มข้ึน 
ไมต่ํากวา 

รอยละ 3.0 
สัมประสิทธิ ์          
ความไม เสมอภาค 
(Gini Coefficient) 
ในการกระจายรายได 
ภาคเหนือ 

0.417 
(ป ๒๕๖๐) 

ลดลง 
ต่ํากวา 
0.417 

ลดลง 
ต่ํากวา 
0.417 

ลดลง 
ต่ํากวา 
0.417 

ลดลง 
ต่ํากวา 
0.417 

ลดลง 
ต่ํากวา 
0.417 

8.5 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
    ๘.๕.๑ ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาการทองเท่ียวและธุรกิจบริการตอเนื่อง   

ใหมีคุณภาพ  สามารถสรางมูลคาเพ่ิมอยางยั่งยืน  และกระจายประโยชนอยางท่ัวถึง รวมท้ังตอยอด  การผลิต
สินคาและบริการท่ีมีศักยภาพสูงดวยภูมิปญญาและนวัตกรรม 

๘.๕.๒ ยุทธศาสตรท่ี ๒ ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการ
เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

๘.๕.๓ ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและ 
เกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง 
     ๘.๕.๔ ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความ
ยากจน พัฒนาระบบ  ดูแลผูสูงอายุอยางมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝมือแรงงานภาค
บริการ 

    ๘.๕.๕ ยุทธศาสตรท่ี ๕ อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําใหคงความสมบูรณ  
จัดระบบบริหารจัดการน้ําอยางเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเกษตรใหท่ัวถึง ปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอก
ควัน อยางยั่งยืน 
 

  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 (นครสวรรค  กําแพงเพชร 
พิจิตร อุทัยธานี)  



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (สศช.) ในฐานะฝาย
เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  (ก.บ.ภ.) ไดแจงผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณา
การนโยบายพัฒนาภาค  ดานวิชาการ  (อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการ ) ในการประชุมครั้งท่ี  1/2560 เม่ือวันท่ี 25
กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน  มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ  
และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด  (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด  ประจาปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี  (พลเอกประยุทธจันทรโอชา ) 
เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 
2563 ตามมติท่ีประชุม  อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการ   ครั้งท่ี 2/2561  เม่ือวันท่ี 5  กันยายน  2561  และเห็นชอบ
แนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุมจังหวัด  ซ่ึงแบงงบประมาณเปน  2 สวนสวนท่ี 1 งบประมาณ
เพ่ือการพัฒนาตามศักยภาพความตองการของพ้ืนท่ี  หรือประเด็นรวมของกลุมจังหวัดสวนท่ี  2 งบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนท่ี 

จังหวัดพิจิตรอยูในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลางอันประกอบดวย  จังหวัดนครสวรรค   
กําแพงเพชร อุทัยธานี และพิจิตร สําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง  ท่ีใชในปจจุบัน 
ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  โดยมีรายละเอียดสําคัญซ่ึง
สรุปไดดังนี้ 

ตําแหนงการพัฒนา (Positioning) 
๑. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย  เพ่ิมมูลคาและนวัตกรรม  

เพ่ือตอบสนอง ความตองการของผูบริโภค  
๒. การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวธรรมชาติ  ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมท่ีได 

มาตรฐาน เปนท่ียอมรับของนักทองเท่ียวในระดับสากล  

 

 
      เปาหมายการพัฒนา 
    ศูนยกลางสินคาเกษตรปลอดภัยท่ีมีนวัตกรรม  การทองเท่ียวธรรมชาติ  ประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมล้ําคา  ยกระดับคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

   ประเด็นการพัฒนา  (Strategies Issues) รวม 2 ประเด็น คือ 
  ประเด็นการพัฒนาท่ี  1 พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาดของ

สินคาเกษตรปลอดภัยและอินทรียดวยนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคาและยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน  
      ตัวช้ีวัด (KPI)      

  ๑. ผลผลิตตอไรและจํานวนผลิตภัณฑของสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตร
แปรรูปไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน (ปละ 2%)      

๒.พ้ืนท่ีการผลิตเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน (ปละ 2%)      
๓.รอยละของเกษตรปลอดภัยท่ีไดมาตรฐาน(ปละ 2%)      
๔.รอยละของเครือขาย/กลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวมโครงการผลิตสินคาเกษตร 

ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน(ปละ 2%)      
๕.รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑแปรรูปดวยนวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ิมมูลคา  

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน (ปละ 2%) 
    แนวทางการพัฒนา (Developmental approach)      
     ๑.๑. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  แหลงน้ํา  และระบบบริหารจัดการน้ํา  เพ่ือการ
ขนสง และระบบโลจิสติกส สําหรับรองรับการคา การลงทุน การเกษตร และการทองเท่ียว      



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

๑.๒. พัฒนากระบวนการผลิต   แปรรูป  การตลาด ขาว/สินคาเกษตรปลอดภัย 
และอินทรียไดมาตรฐาน เพ่ือมุงสูเกษตรอินทรีย ตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี (Zoning)      

๑.๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรดานการเกษตร      
๑.๔. สงเสริมและสนับสนุนการใชนวัตกรรม  เพ่ือแปรรูปขาวและสินคาเกษตร 

ในการยกระดับขีดความสามารถการแขงขันทางการคาของกลุมจังหวัด   
  ประเด็นการพัฒนาท่ี 2  พัฒนาศักยภาพทางการทองเท่ียวใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลเพ่ือคนท้ังมวล  
    ตัวช้ีวัด (KPI)      

๑. รอยละของจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน (ปละ 2%)      
๒. จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐานท่ีเพ่ิมข้ึน (ปละ 2%)      
๓. รอยละของรายไดจากการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน (ปละ 2%) 

   แนวทางการพัฒนา (Developmental approach)      
๒.๑ พัฒนา / ฟนฟูแหลงทองเท่ียว   และเสนทางการเชื่อมการทองเท่ียวตาม 

มาตรฐานการทองเท่ียว      
๒.๒ พัฒนาสินคา  บริการ  และปจจัยสนับสนุนการทองเท่ียวใหไดระดับ 

มาตรฐาน      
๒.๓ พัฒนาการตลาดการทองเท่ียว      
๒.๔ พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรดานทองเท่ียว 

 
 
 
 

  แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565)  
   จากการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของจังหวัด ( Provincial  Strategic  Positioning) ท่ี
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ กลุมจังหวัด เนนตําแหนงท่ีจังหวัดพิจิตรมีรายไดท่ีเติบโตสูงข้ึน  มีการกระจายรายได
อยางเปนธรรม เปนศูนยกลางการผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เกษตรสรางสรรค และมีนวัตกรรม
สูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ชุมชนเขมแข็ง  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ  ประชาชน  มีศักยภาพในการเรียนรู 
และพัฒนาตนเองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และนานาชาติจากผลการวิเคราะห   ศักยภาพของจังหวัดพิจิตร 
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม  ผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากทุกภาคสวน   จึงกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดพิจิตร ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ฉบับทบทวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ดังนี้ 
 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด (วิสัยทัศน) คือ 
“เมืองเกษตรดี เมืองสิ่งแวดลอมดี เมืองสังคมและคุณภาพชีวิตดี พรอมสูสากล” 

   เมืองเกษตรด ีหมายถึง ผลผลิตการเกษตรของจังหวัดพิจิตร  เปนผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  มาตรฐาน 
การสงออก  สรางเศรษฐกิจแกจังหวัดท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง  สินคาเกษตรของจังหวัดมีความปลอดภัยท่ีผาน
มาตรฐาน  เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย แบรนดสินคา เกษตรเขมแข็ง  สรางรายไดแกจังหวัด   ประชาชน และ
ชุมชน 
   เมืองส่ิงแวดลอมดี  หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ ดินและน้ําเหมาะกับ  
การเกษตร  เปนเมืองสิ่งแวดลอมดี อากาศบริสุทธิ์ นาอยู 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

   เมืองสังคมและคุณภาพชีวิตดี  หมายถึง การมีตนแบบของการเปนสังคม ๖ คุณภาพท้ังจังหวัด  
คือ สังคมอุดมปญญา สังคมเอ้ืออาทรตอกัน สังคมแหงโอกาสสําหรับทุกคน สังคมเปนธรรมและเทาเทียม  สังคม
คุณธรรมเขมแข็ง และสังคมแหงความเก้ือกูลแบงปน   เปนตนแบบสังคมคุณภาพระดับประเทศ  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพ่ึงตนเองได 
   ยกระดับการทองเท่ียวสูสากล หมายถึง มีการพัฒนาการทองเท่ียวใหเปนเปนท่ีรูจักมากข้ึน  โดย
มีการเชื่อมโยงการพัฒนารวมกับกลุมจังหวัด การมีพันธมิตรการพัฒนาระหวางประเทศในประชาคม  อาเซียน และ
ประชาคมโลกท่ีมีการคา การพัฒนาทางสังคมและการเสริมสรางการทองเท่ียวระหวางกัน 

พันธกิจ (Mission) 
   ๑. เสริมสรางความสมดุลทางเศรษฐกิจของจังหวัดใหเติบโตอยางม่ันคงจากฐานของชุมชนการ  
พ่ึงตนเองในจังหวัดและการเชื่อมโยงกับระดับภาคและการพัฒนาประเทศ 
   ๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรใหมีคุณภาพ   มาตรฐานในระดับการ 
สงออกและการรองรับความม่ันคงทางอาหาร เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรภาคการเกษตร 
และเกษตรกรใหมีศักยภาพการแขงขันและพ่ึงตนเองได 
   ๓. บริหารจัดการนา  ดิน  และอนุรักษสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลกับการใชประโยชนในการ 
พัฒนาจังหวัดการรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ใหมีความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืนรองรับการ 
พัฒนาเปนเมืองเกษตรคุณภาพ 
   ๔. เสริมสรางสังคมคุณภาพ  สังคมแหงการเรียนรู   และการพัฒนาหมูบานใหมีความสันติสุข 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

เปาประสงครวม (Ultimate Goal) 
   ๑. คาชดเชยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง ไมนอยกวารอยละ  ๑๐  ภายในป  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ๒. ผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยของจังหวัดในภาคการเกษตรเติบโตตอเนื่อง   ไมนอยกวารอยละ ๑๐ 
ภายในป พ.ศ.๒๕๖๕ 
   ๓. การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน  บริการทางสังคมมีคุณภาพ และมีการกระจาย
อยางท่ัวถึง รายไดตอหัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ ๑๐ ภายในป พ.ศ.๒๕๖๕ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามเปาหมายการพัฒนา 
   ๑. พ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง ไมนอยกวารอยละ ๑๐ ภายในป พ.ศ.๒๕๖๕ 
   ๒. ผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยของจังหวัดในภาคการเกษตรเติบโต ไมนอยกวารอยละ ๑๐  ภายในป 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
   ๓. รายไดจากการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ ๕ ภายใน ป พ.ศ.๒๕๖๕ 

๔. การจัดการขยะท่ีถูกตองตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ ๒ ภายในป พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร) รวม 4 ประเด็น ดังนี้ 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดพิจิตร (ประเด็นยุทธศาสตร) 
1) การบริหารจัดการน้ํา  ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 
2) การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนท่ีเขมแข็ง 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

3) การเสริมสรางสังคมคุณภาพ  สันติสุข  อยางยั่งยืน 
4) การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสูสากล 
  
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารจัดการน้ํา   ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมอย าง
สมดุล 
    กลยุทธ 
    1. พัฒนาแหลงน้ําหลัก (บึงสีไฟ  แมน้ํายม นานและพิจิตร) ใหมีความอุดมสมบูรณของ
ระบบนิเวศน  เกิดคุณคาสูงสุดตอการพัฒนาจังหวัดอยางเปนระบบ  
    2. ปฏิรูปการบริหารจัดการดิน น้ํา   และทรัพยากร   แบบบูรณาการตลอดห วงโซของ
ธรรมชาติ  เพ่ือรองรับการเกษตรและการพัฒนาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
    เปาหมายและตัวช้ีวัด  
    ๑. แหลงน้ําธรรมชาติไดรับการอนุรักษและฟนฟูเพ่ือแกไขปญหาภัยแลง/อุทกภัย และ  
น้ําเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน  

๒. จํานวนพ้ืนท่ีปาไมและพ้ืนท่ีสีเขียวชุมชน/เมืองเพ่ิมมากข้ึน  
    ๓. จํานวนหนวยงาน/ องคกร ท่ีเปนตนแบบในการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูกตองตามหลัก
วิชาการ เพ่ิมมากข้ึน  
    ๔. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนท่ีถูกกําจัดอยางถูกวิธีตามหลักวิชาการเพ่ิมมากข้ึน  
    ๕. จํานวนพ้ืนท่ีทําการเกษตรอินทรีย/ เกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา  
    ๑. พัฒนาแหลงน้ําหลัก (บึงสีไฟ แมน้ํายม นานและพิจิตร) และแหลงน้ําสาขา แหลงน้ํา
ธรรมชาติใหเอ้ือประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาจังหวัดอยางเปนระบบ  
    ๒. การบริหารจัดการดินน้ําและทรัพยากรแบบบูรณาการตลอดหวงโซของธรรมชาติ 
เพ่ือรองรับ การเกษตร ปลอดภัย เกษตรอินทรีย และการพัฒนาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนท่ีเขมแข็ง  
   กลยุทธ 
    1. ยกระดับศักยภาพของผลผลิตหลักทางการเกษตร สรางแบรนดสินคาการเกษตร สู 
สากล  ดวยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเกษตรมาตรฐานปลอดภัย  
    2. สรางงาน อาชีพรายไดแกชุมชน ประชาชนจากฐานการเกษตร ภูมิปญญา และ  
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต  ดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพ่ึงพาตนเองทางรายไดอยางยั่งยืน 
    3. สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก สงเสริมผูประกอบการรายใหม  
สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑจังหวัดใหมีคุณภาพท่ีแขงขันได 
    4. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศน  เชิงเกษตร  เชิงคุณภาพ  และศาสนาวัฒนธรรม  
    5 พัฒนาระบบการคมนาคมโลจิสติกส  ทางน้ํา  ทางราง  และโครงสรางพ้ืนฐาน 
    เปาหมายและตัวช้ีวัด  
    ๑. อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตร เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ ๒ ตอป  
    ๒. มีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน  

๓. รายไดท่ีเพ่ิมข้ึนจากการจําหนายผลิตภัณฑชุมชน  (OTOP)  ไมนอยกวารอยละ ๑๐  
ตอป 
    ๔. จํานวนท่ีลดลงของครัวเรือนท่ีตกเกณฑ จปฐ.(กลุมพัฒนาได)  ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
ตอป  



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

    ๕. จํานวนผลิตภัณฑ OTOP กลุมปรับตัวสูการพัฒนา (กลุม D) ไดรับการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ ไมนอยกวา ๔๐ ผลิตภัณฑตอป  

๖. จํานวนผูประกอบการ  OTOP  ยกระดับเปนผูประกอบการ  SMEs  ไมนอยกวา ๑๐ 
รายตอป 
    แนวทางการพัฒนา  
    ๑. สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต 
    ๒. นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางการพัฒนา 

๓. สงเสริมผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน 
๔. สงเสริมและสนับสนุนการผลิต  การพัฒนา และแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและ 

ไดมาตรฐาน 
๕. พัฒนาระบบการคมนาคมโลจิสติกส  ทางราง  และโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการ 

เชื่อมโยงในพ้ืนท่ีกับจังหวัด และความเปนเมือง 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางสังคมคุณภาพ  สันติสุข  อยางยั่งยืน  
    กลยุทธ 
    1. พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย  และการปฏิรูประบบการศึกษาทุกระดับ เพ่ือสราง
สังคมท่ีมีคุณภาพ  
    2. เสริมสรางความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  และความสงบเรียบรอย 
ดวยกลไกชุมชน  หมูบาน และการบูรณาการภาครัฐแบบเขมขน 
 
 
    เปาหมายและตัวช้ีวัด  

๑. จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี   สุขภาพดี  มีงานทํา  ไมนอยกวา 
รอยละ ๕ ตอป 

๒. จํานวนแรงงานท่ีไดรับการเสริมสรางผลิตภาพเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ ๕ ตอป 
    ๓. จํานวนคนพิการ  ผูดอยโอกาส  ท่ีไดรับการพัฒนา   และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนไมนอย
กวารอยละ ๕ ตอป 
    ๔. จํานวนเด็กและเยาวชนท่ีไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานครบ ๑๐๐ % 
    ๕. อัตราการลดลงของปญหาอาชญากรรมไมนอยกวารอยละ ๕ ตอป 
    ๖. อัตราการลดลงของคดียาเสพติด ไมนอยกวารอยละ ๕ ตอป 
    ๗. รอยละของจํานวนครัวเรือนท้ังหมดในจังหวัดท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไมนอยกวารอยละ  
๘๐ ตอป 
    แนวทางการพัฒนา  
    ๑. พัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย  และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับ   เพ่ือสราง
สังคมท่ีมีคุณภาพ 
    ๒. เสริมสรางความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  และความสงบเรียบรอย 
ดวยกลไกประชารัฐ 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสูสากล 
    กลยุทธ 
    1. พัฒนาบริการภาครัฐ  ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  เพ่ิมประ สิทธิภาพปฏิบัติการ เชิง
รุกของภารกิจแหงรัฐท่ัวทุกพ้ืนท่ี  



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

๑.๔  ยุทธศาสตรองคการบริหารบริหารสวนจังหวัดพิจิตร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

    2. พัฒนาคุณภาพบริการบุคลากรภาครัฐ  และปรับระบบการบริหารราชการแผนดิน มี
ประสิทธิภาพท่ีมีธรรมาภิบาล  
    3. เตรียมพรอมประชาชนสูสากลเชื่อมโยงการพัฒนาจังหวัดกับอาเซียนและภูมิภาค 
    เปาหมายและตัวช้ีวัด  
    ๑. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ๕ ตอป  

๒. จํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา รอยละ ๕ ตอป 
    แนวทางการพัฒนา  
    ๑. พัฒนาคุณภาพการทองเท่ียว และศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว 
    ๒. พัฒนา/ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียว 

๓. การประชาสัมพันธดานการทองเท่ียวเชิงรุก 
 
 
 
  ยุทธศาสตรท่ี  ๑ : การบริหารจัดการนา ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุล 

เปาประสงค 
    ๑. ประชาชนมีดิน   น้ํา  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการ
เกษตรคุณภาพพ้ืนท่ีการเกษตรมีความสมบูรณเพ่ิมมากข้ึน  
 
 
    กลยุทธ  
    ๑. สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ําทุกภาคสวน 

๒. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ํา 
๓. สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
๕. การจัดการสิ่งแวดลอม ขยะ และมลพิษ 

   ยุทธศาสตรท่ี  ๒ : การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร   ฐานชุมชนท่ีเขมแข็งและการ   
ทองเท่ียว 

เปาประสงค 
๑. ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพมาตรฐานการสงออกสินคาทางการเกษตรสามารถ   

สรางรายไดใหกับจังหวัด สรางงาน อาชีพ และรายไดแกประชาชน/ ชุมชน 
๒. สงเสริมการทองเท่ียว 

    ๓. ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และปราชญชาวบานไดรับการอนุรักษฟนฟูและ
สืบสานคงอยูตลอดไป 
    กลยุทธ  

๑. สนับสนุนและสงเสริมการทาเกษตรผสมผสานเกษตรทางเลือก   เกษตรอินทรียและ   
เกษตรทฤษฎีใหม 

๒. สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. สนับสนุนกลุมเกษตรกรใหมีรายได และกระจายรายไดเพ่ิมยิ่งข้ึน 
๔. สงเสริมพัฒนาดานการทองเท่ียวของจังหวัดพิจิตร 
๕. สนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ ใหมีรายไดและกระจายรายไดเพ่ิมยิ่งข้ึน 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

๖. สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๗. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ินท่ีสําคัญของดีเมืองพิจิตร 
๘. กอสรางปรับปรุงบํารุงเสนทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

   ยุทธศาสตรท่ี  ๓ : การเสริมสรางสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยางสันติสุข
และย่ังยืน 
    เปาประสงค  

๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส 
๒. ประชาชนไดรับสวัสดิการทางสังคมเขาถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 

และมีคุณภาพ 
๓. ประชาชนมีความม่ันคง  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๔. สังคมมีความเขมแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    กลยุทธ 
๑. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส 
๒. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหประชาชนในดานสาธารณสุขและสุขภาพดานการ 

กีฬา 
๓. การยกระดับคุณภาพดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๔. สงเสริมการสรางครอบครัวอบอุน เขมแข็ง 
๕. พัฒนาสนามกีฬาใหไดมาตรฐาน 
 
๖. สงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
๗. สงเสริมและสนับสนุนการปองกันการระบาดของโรคติดตอทุกประเภท 
๘. ดาเนินมาตรการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 
๙. เพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
๑๐. สนับสนุนการปองกันและชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากภัย 

ธรรมชาติและสาธารณภัย 
    ๑๑. สงเคราะหผูประสบภัยพิบัติตางๆ 
   ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสูสากล 

เปาประสงค 
๑. องคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตรมีการบริหารจัดการอยางโปรงใส 
๒. องคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตร พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
๓. ประชาชนมีจิตสานึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 

    กลยุทธ 
    ๑. สงเสริมความรู  ความเขาใจเก่ียวกับกิจกรรม /กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด
พิจิตรใหแก องคกรภาครัฐ เอกชน ประชาชน และองคกรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
    ๒. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน  องคกรประชาชนในการพัฒนา 
และการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    ๓. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
    ๔. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู   ความสามารถ   และทักษะเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได   
อยางมีประสิทธิภาพ 
    ๕. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรชุมชนและองคกรตางๆ  ท่ีเก่ียวของ 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

ตามภารกิจหนาท่ี 
    ๖. สงเสริม  สนับสนุน  และปกปองสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
    ๗. สงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดองและสมานฉันทของประชาชน 
    ๘. การปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน 
    ๙. พัฒนาองคกร เครื่องมือ เครื่องใช ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
    ๑๐. สงเสริมและสนับสนุนแหลงเรียนรูของทองถ่ินเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
    ๑๑. สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและสรางสื่อประชาสัมพันธภาษาตางประเทศ 
    ๑๒. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการฝกอบรมมัคคุเทศกทองถ่ิน / ชุมชนเพ่ือรองรับการ
ทองเท่ียวและการเขาสูประชาคมอาเซียน 
    ๑๓. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
   ยุทธศาสตรท่ี ๕ : การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรูมุงสู
ความเปนเลิศ 
    เปาประสงค 
    ๑. องคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตรพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 
    กลยุทธ 
    ๑. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกนักเรียนพัฒนาทักษะวิชาชีพเบื้องตนใน
ระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย 
    ๒. สงเสริมใหผูเรียนมีการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
๓. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทใหมีคุณภาพ 
๔. การสรางความพรอมของสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
๕. การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม 
๖. พัฒนาและสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีงาม 

 
 

 
   องคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตร (ในฐานะหนวยงานท่ีดาเนินการทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพิจิตร) ไดจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
พิจิตร  และคณะกรรมประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดพิจิตร   เพ่ือดําเนินการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพิจิตรเสร็จเรียบรอยแลว   สําหรับขอมูล
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพิจิตร  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประกอบดวย
ขอมูล ดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) 
“ เกษตรกาวหนา สมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ควบคูคุณภาพชีวิตท่ีดี พรอมสูมาตรฐานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน ” 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร  (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) 

   ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุล 
    แนวทางการพัฒนา 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

๑.6  ไทยแลนด ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
 

๑. พัฒนาแหลงนาในพ้ืนท่ีใหมีความอุดมสมบูรณสอดคลองกับระบบนิเวศนเกิดคุณคา   
สูงสุดตอการพัฒนาจังหวัดอยางเปนระบบ 
    ๒. การบริหารจัดการขยะและของเสียท่ีเกิดจากพฤติกรรมมนุษยและกิจกรรมทางสังคม  
    ๓. สนับสนุน สงเสริมการบริหารจัดการการใชพ้ืนท่ีเชิงบูรณาการ 

   ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนท่ี
เขมแข็ง 
    แนวทางการพัฒนา 
    ๑. ยกระดับศักยภาพการผลิต   สรางแบรนดสินคา   การเกษตรสูสากลดวยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และการเกษตรมาตรฐานปลอดภัย 
    ๒. สนับสนุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน   เพ่ือการพัฒนาอาชีพของประชาชนตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๓. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอาชีพท้ังในและนอกภาคการเกษตร 
    ๔. สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว 

๕. สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการผลิตภาคการเกษตร  อุตสาหกรรมและ 
การบริการ 

๖. ประชาสัมพันธเผยแพรการทองเท่ียวเชิงรุก 

   ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุมวัยและทุกสถานภาพ   เพ่ือสรางสังคมท่ีมี 

คุณภาพ 
๒. เสริมสรางความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและความสงบเรียบรอย 

ดวยกลไกชุมชน หมูบาน และการบูรณาการทุกภาคสวน 
3. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษวัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน 
4. สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงวัยและผูดอยโอกาสทางสังคม 
๕. สงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม 

   ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร การบริการสูสากล 
แนวทางการพัฒนา 

    ๑. พัฒนาบริการภาครัฐ ลดความเหลื่อมลาทางสังคมเพ่ิมประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุก
ของภารกิจแหงรัฐท่ัวทุกภารกิจงาน 
    ๒. พัฒนาระบบฐานขอมูล (Big Data) แบบบูรณาการ 

   ยุทธศาสตรท่ี  ๕ : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรูใหหลาก  
หลายเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 
    แนวทางการพัฒนา 

๑. สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับใหมีคุณภาพ 
๒. สงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรูบนฐานแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 
 

  



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ตองมีความสัมพันธกับไทยแลนด ๔.๐  โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาดานเทคโนโลยี 18กลุมอาหาร   เกษตร  และเทคโนโลยีชีวภาพ 0  กลุมสาธารณสุข  สุขภาพ  และเทคโนโลยี
ทางการแพทย  กลุมเครื่องมือ  อุปกรณอัจฉริยะ  หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 0  
กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ  ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝง
ตัว0 กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง0  โดยรายละเอียดไทยแลนด ๔.๐ มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 
ประเทศไทย  ๔.๐ ถือเปนการพัฒนา  เครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม  (New 

Engines of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู  ๒ ดาน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม  ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน  โดยการเติมเต็ม
ดวยวิทยาการ  ความคิดสรางสรรค  นวัตกรรม  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา  แลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน ๕ กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 

18  ๑. กลุมอาหาร  เกษตร  และเทคโนโลยีชีวภาพ0 (Food, Agriculture & Bio-Tech)  อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน 

18๒. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย0 (Health, Wellness & Bio-Med)  
อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน 

18๓. กลุมเครื่องมือ  อุปกรณอัจฉริยะ  หุนยนต  และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส 
18ควบคุม0 (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) เปนตน 

18๔. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐ 
18และเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว 0  (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology)  อาทิ 
เทคโนโลยีการเงิน  (Fintech)  อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน  (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา  (Edtech)              
อี-มารเก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิรซ (E-Commerce) เปนตน 

18๕. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค  วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง0 (Creative, Culture &  
High Value Services)  อาทิ  เทคโนโลยีการออกแบบ   (Designtech)  ธุรกิจไลฟสไตล  (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการทองเท่ียว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เปนตน 
 
 

 

2.1  วิสัยทัศน 

๒.  ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

องคการบริหารสวนตําบลปากทาง ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติ   
ซ่ึงเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา  ซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของ
ทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน   ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน   
คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

          

 
 

2.2  ยุทธศาสตร 
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมกับประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมท้ังองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ  ไดกําหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล  5  ดาน  ดังนี้ 
    ยุทธศาสตรท่ี 1  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุล 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียวจากฐานการเกษตรและ 
ฐานชุมชนท่ีเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การเสริมสรางสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและการบริการสูสากล 
ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรูให 

หลากหลายเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 

2.3  เปาประสงค 
  (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  

 (๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา 
(5)  สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
(6)  สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัยใชงานไดดี 
(8)  สงเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผูสูงอายุ   ผูพิการ และดอย

โอกาส 
  (9)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับเพ่ือปองกันและใหมีการ
ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด 

(10)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานใหมีสุขภาพแข็งแรง 
(11)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 

  (12)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางท่ัวถึง 
  (13)  ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ 

(14)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีของทองถ่ิน 
(15)  สงเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
(16)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน 

“เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งอยางย่ังยืน พลิกฟนวัฒนธรรม ประเพณี สามัคคีรวมพัฒนา                         
การศึกษากาวไกล  ปลอดภัยจากสารพิษ  ชีวิตอยูอยางผาสุข” 
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(17)  สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตองการของประชาชน
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

(18)  สงเสริมสนับสนุนบคุลากรในหนวยงานให  ศึกษา/อบรม   หลักสูตรตางๆเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(19)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติตาง ๆ 
(20)  สงเสริมและสนับสนุน และรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ี

เก่ียวของ ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย  
  (21)  สงเสริมสนับสนุน และรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟนฟูและอนุรักษแหลงน้ํา ลุมน้ํา  ลําคลอง และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ     

(22)  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน
ในการรณรงคสรางจิตสํานึก เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของทองถ่ินทุกระดับ 

(23)  สงเสริมสนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการจัดทําระบบกําจัดขยะ 

 2.4  ตัวช้ีวัด 
  (1)  ประชาชนมีแหลงกักเก็บน้ําใชสําหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอยางพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในตําบลปากทางมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

 
(3)  โรงเรียน สพฐ. 2 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  

   (4)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริม นม  รวมท้ังพัฒนา
อาคารสถานท่ีและระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนไดรวมกิจกรรม 

(6)  ผูดูแลเด็กเล็กไดรับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กไดมีความรูและมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ  การเรียนการสอนอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการชวยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  สงเสริมสวัสดิการสังคมสงเคราะห  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ผูสูงอายุ  
(11)  กลุมสตรี อสม. ไดทํากิจกรรม รวมกัน  และสรางความสามัคคี 
(12)  จัดวางผังเมืองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามมาตรฐาน 
(13)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางท่ัวถึง 9 หมูบาน 
(14)  ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ 
(15)  สงเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
(16) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาและจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  
(17)  สงเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของ  
(18)  การจัดระเบียบโครงสรางการบริหารจัดการภายในองคกรใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
(19)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน 
(20)  สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
(21)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ  
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(22)  สงเสริมการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจําหมูบาน/ตําบล 
(23)  สนับสนุนใหมีวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการปองกันและการชวยเหลือเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
(24)  เพ่ือทัศนียภาพท่ีสวยงามประชาชนเห็นประโยชนของการปลูกปา  
(25)  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน

ในการรณรงคสรางจิตสํานึก เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอม 
(26)  การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี  

2.5  คาเปาหมาย 
(1)  มีแหลงน้ําพอเพียงตอการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร 
(๒)  การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรูตอเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพดานเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
(5)  ประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุขมีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนไดรวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม การทองเท่ียว  กีฬาและนันทนาการ

ของทองถ่ิน  
 
(8)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมาธรรมาภิบาลดีข้ึน 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(10)  สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 

2.6  กลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 1  บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ส่ิงแวดลอมพลังงาน และการทองเท่ียว 

  แนวทางการพัฒนาท่ี  1   สงเสริมและรณรงคการมีสวนรวมของประชาชนใหมี 
การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แนวทางการพัฒนาท่ี  2  สงเสริมใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดูแล 
         ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ยุทธศาสตรท่ี 2  เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันภาคการเกษตร/นอกภาคเกษตรและสินคาขาว 
แนวทางการพัฒนาท่ี  1   กอสรางพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี  2   กอสรางพัฒนาปรับปรุงบํารุงเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา 
แนวทางการพัฒนาท่ี  3   จัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
แนวทางการพัฒนาท่ี  4   สนับสนุนกลุมเกษตรกรใหมีรายได และกระจายรายได  

          เพ่ิมยิ่งข้ึน  
ยุทธศาสตรท่ี 3  แกปญหาและมุงพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนาท่ี  1   สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหแกประชาชน  
แนวทางการพัฒนาท่ี  2  ปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ 
แนวทางการพัฒนาท่ี  3  สงเสริมสุขภาพพลานามัยใหแกประชาชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  4  สงเสริมเด็ก เยาวชน ใหใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  5  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหประชาชนใน                          

       ดานสาธารณสุขและสุขภาพดานการกีฬา  
แนวทางการพัฒนาท่ี  6  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และ 
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        ผูดอยโอกาส  
แนวทางการพัฒนาท่ี  7  สนับสนุนการดําเนินงานดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต 
        และทรัพยสิน  
แนวทางการพัฒนาท่ี  8 สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมและ            

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
แนวทางการพัฒนาท่ี  9  ดําเนินการมาตรการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  

          และยาเสพติดทุกประเภท  
ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาองคกรดวยกระบวนการมีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนาท่ี  1  พัฒนาองคกร เครื่องมือ เครื่องใช และสถานท่ีในการ  

         ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  
แนวทางการพัฒนาท่ี  2 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและทักษะเพ่ือให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรูใหหลากหลาย      

             เพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 
แนวทางการพัฒนาท่ี  1  สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู สื่อการเรียน การสอน  

         และนวัตกรรมทางการศึกษาอยางหลากหลาย  
แนวทางการพัฒนาท่ี  2  สงเสริมและพัฒนาใหครูและบุคลากรทางการศึกษา      

มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
(1)  การพัฒนาตําบลใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

จําเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
(3)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

2.8  แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลปากทาง  อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคการบริหารสวนตําบล ปากทาง
ไดใชการวิเคราะห  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปจจัย            
และสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา  อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
- ลักษณะพ้ืนท่ีเหมาะสมตอการเกษตร  การบริหารจัดการน้ํา มีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ  

และระบบชลประทานท่ีมีประสิทธิภาพ  จึงเปนแหลงผลิตขาวท่ีสําคัญแหงหนึ่งของประเทศ  และมีผลผลิตทางการ   
เกษตรท่ีมีชื่อเสียง ไดแก สมโอ มะปราง มะยงชิด มะมวง 

- มีตลาดรับซ้ือขายขาวเปลือกจํานวนมาก 
- คนพิจิตรเปนคนรักความสงบมีการดําเนินชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง   มีมนุษยสัมพันธใน 

การตอนรับ 
- เกษตรกรในจังหวัดบางพ้ืนท่ีมีองคความรูในการผลิตสินคาคุณภาพ  และสินคาเกษตรปลอดภัย 

จากสารพิษ เชน การผลิตมะมวงเพ่ือการสงออก การปลูกผักปลอดสารพิษ เปนตน 
- มีนโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดท่ีชัดเจน และมีสวนรวมท่ีดีมาตลอด 
- มีหนวยงานท่ีสนับสนุนท้ังแหลงงบประมาณและหนวยงานวิชาการในพ้ืนท่ี   คือ   เปนท่ีตั้งของ 

นิคมอุตสาหกรรมทางภาคเหนือ และศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 3  และมีศูนยเรียนรูชัยพัฒนา  การเกษตร
สิรินธร 

- มีแหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ  เชน  บึงสีไฟ  แหลงขุดทองคํา  วัดหลวงพอเงิน  วัดทาหลวง               
วัดเขารูปชาง  

- เปนศูนยรวมพระเกจิอาจารยท่ีมีชื่อเสียง 
- มีศาสนสถานเปนท่ีรูจัก 

3.  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
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- ประเพณีแขงขันเรือยาวมีชื่อเสียง 
- เกษตรกรบางพ้ืนท่ีมีภูมิปญญาทองถ่ินในการผลิต 
จุดออน  (W : Weakness)  
-  ขาดการฟนฟูและพัฒนาแหลงน้ําตามธรรมชาติและนอกเขตชลประทาน  ตลอดจนไมเชื่อมโยง 

กับจังหวัดใกลเคียง 
- สิ่งแวดลอม (ปา , น้ํา , ดิน) เริ่มมีสภาพเสื่อมโทรม 
- เกษตรกรยังคงพ่ึงพาสารเคมี  ปุยเคมี   ทําใหตนทุนการผลิตสูงและกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ  

และกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
- สถาบันการเกษตร   สหกรณการเกษตรยังไมมีความเขมแข็งทางดานการผลิต / กลไกการตลาด  

และการบริหารจัดการ 
- ยังไมมีการศึกษาองคความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมการพัฒนาและขาดการพัฒนาระบบ  

ขอมูลสารสนเทศท่ีประชาชนจะเขาถึง 
- การพัฒนาบุคลากรไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในดานเทคโนโลยีและนโยบายในทุกระดับ 
- ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุกทางการตลาดและการทองเท่ียว 
 
- คานิยมของเยาวชนในการทําการเกษตรลดลง 
- คานิยมในการทองเท่ียวภายในจังหวัดยังมีนอย 
- ถนนเพ่ือการขนสงพืชผลทางการเกษตรไมไดรับการบํารุงรักษาและไดมาตรฐาน  
- ไมมีศูนยวิจัยหรือแหลงผลิตพันธุขาวไดเพียงพอแกเกษตรกร 
- ประชาชนไมนิยมบริโภคพันธุขาวท่ีปลูก 
- การรวมกลุมของเกษตรกรไมเขมแข็ง 
- แหลงทองเท่ียวไมอยูในเสนทางคมนาคมหลัก 
- ขาดการสงเสริมบุคลากรภาครัฐในการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
- พ้ืนท่ีเปนแองกระทะท่ีทําใหเกิดภาวะน้ําทวมในชวงฤดูน้ําหลากและประสบปญหา  ภัยแลง 

ในชวงฤดูแลง 
- แหลงน้ําตามธรรมชาติตื้นเขินและหลายแหงไมสามารถใชงานได  ทําใหขาดแคลนน้ํา  ทําการ   

เกษตรในฤดูแลง ระบบชลประทานไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
- การพัฒนาบุคลากรไมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง   ยังไมมีการศึกษาองคความรูจาก                    

ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน 
โอกาส  (O : Opportunity)   
- นโยบายดานเศรษฐกิจของรัฐบาลยึดแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในการขับเคลื่อน  

เศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงสอดรับนโยบายสังคมจะเนนการสรางความเขมแข็งครอบครัว ชุมชนทองถ่ิน และประชาคม 
- กระแสยึดม่ันในความดี ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
- กระแสความตองการในการอุปโภคบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย 
- กระแสการคาทาง E-Commerce กําลังไดรับความสนใจแกผูประกอบการรุนใหมและลูกคาท่ีมี 

อํานาจทางการคาสูง 
- นําเทคโนโลยีชีวมวลแข็ง (แกลบ) มาใชผลิตพลังงานไฟฟาโดยภาคเอกชนและเกิดเปนรูปธรรม 
- กระแสความตองการอุปโภคบริโภคตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
- การกระจายอํานาจมีเพ่ิมข้ึน ทําใหงบประมาณกระจายลงสูทองถ่ินมากข้ึน  
- การมีสวนรวมของภาคีเครือขาย หนวยงานตางๆ เพ่ิมมากข้ึน 
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- ปราชญชาวบานเปนแหลงเรียนรูได 
- กระแสการเปดประเทศประชาคมอาเซียน 
อุปสรรค  (T : Threat)   

 - นโยบายดานการบริหารงานบุคคลและงบประมาณของรัฐบาลไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน  
ของหนวยงานสวนกลางในภูมิภาค 

- ปญหาจากภัยธรรมชาติ อุทกภัยและภัยแลงกอใหเกิดความเสียหายตอผลผลิตทางการเกษตร  
และเศรษฐกิจสวนรวม 

- ผลกระทบภาคการผลิต ภาคการคาและบริการท้ังเศรษฐกิจ สังคมจากการข้ึนราคาน้ํามัน 
- ไมสามารถควบคุมสื่อตางๆ ได  เชน เกมส  สื่อลามกอนาจาร และสื่อโฆษณาสินคาอ่ืน ซ่ึงเปน           

การทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิม 
- กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงคานิยมในวัฒนธรรม 

ตางชาติกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม อยางรวดเร็ว รุนแรง และยากตอการควบคุม 
- พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคท่ีฟุมเฟอย/ฟุงเฟอ 
- ความเสี่ยงในการลงทุนภาคการเกษตรของเกษตรกรท่ีสูงข้ึน (ตนทุนทางการเกษตรสูง)  
- ราคาผลผลิตตกต่ํา 
- ไมมีอํานาจตอรองจากพอคาคนกลาง 
- ระเบียบ กฎหมายไมสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีบางประการสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  
- ระบบชลประทานยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
- ระบบการศึกษาไมสอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ี  
- ระบบบริหารจัดการน้ําชลประทานยังไมเขมแข็ง 
- เกษตรกรใชพันธุขาวไมมีคุณภาพ 
- การระบาดของศัตรูพืชและผลกระทบจากภูมิอากาศ 

3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบล ปากทาง  
ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

 
ดาน 

สถานการณภาพ
แวดลอม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ดานบริหาร
ราชการใหมี
ประสิทธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

๑) ประชาชนบางสวนยัง
ขาดความรูเก่ียวกับระบบ
การทํางานของ อบต. 
 

- การขาดความรู                 
ความเขาใจท่ีถูกตอง 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนมีความรู 
ความเขาใจมากข้ึน   
และสามารถเสนอ          
แนวทางการแกไขปญหา
ท่ีเกิดข้ึนในหมูบาน 

๒. ดานการลด              
ความเหลื่อมล้ําทาง
สังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 
 

1) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยู
ตามลําพัง และรับภาระ 
ในการดูแลเด็ก 

- การไดรับการดูแลเด็ก
และผูสูงอายุ 

- ผูสูงอายุและเด็ก
ในเขต อบต.  

- ผูสูงอายุและเด็กไดรับ
การดูแลท่ีดี 

2) ประชาชนบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัย 

- ดานสาธารณสุข - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยได
ถูกตอง 

3) ประชาชนกรอายุตั้งแต - การไดรับการตรวจ - ประชาชนในเขต - ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ ป
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๓๕ ปข้ึนไป ไมไดตรวจ
สุขภาพประจําป  

สุขภาพ อบต. ท่ีอายุ ๓๕ ป  
ข้ึนไป 

ข้ึนไปไดรับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

4) ในเขต อบต. ไมมี
แหลงทองเท่ียวและ
กิจกรรมการทองเท่ียว 

- การทองเท่ียว - ในเขต อบต. - มีแหลงทองเท่ียวใน
เขต อบต. และสงเสริม
กิจกรรมการทองเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึน 
 

5) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและ                  
ภูมิปญหาทองถ่ินถูก                 
ลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและ              
ภูมิปญหาทองถ่ินถูก               
ลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกยอง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญชาวบานใน
โอกาสตางๆ เพ่ือเปน
ตัวอยางแกเยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต     
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ไมถูกลืมและ          
คงอยูสืบไป 

 


	(4) ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ อปท. (หน้า 25-65, 68-72)

