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ส่วนที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12(พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์ 

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มัน่คง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 1.การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 2.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
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 3.การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
 4.การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทาน 
 5.การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก 
ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
                ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                (1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร การบริหาร การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
พัฒนาการเกษตร ฟ้ืนฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
                (2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพมีธรรมาภิบาล เพ่ือพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมการเรียนการ
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สอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริม
บทบาทครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
                 (3) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ปูองกัน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 (4) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน
บ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก เพ่ือเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือบ้านและ
นานาชาติ 
                 (5) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกันเพ่ือให้มีการจัด
ระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการของ
ชุมชน 
 
  2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) 
      ต าแหน่งยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  
        1. เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยเพ่ือการบริโภค และจ าหน่ายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
                 2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม เกษตร วิถีชีวิต และ
เพ่ือการเรียนรู้ 
                                          

                วิสัยทัศน์ “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทรัพยากรน้ าสมดุล และยั่งยืน” 
                
       พันธกิจ 
                  1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
                  2. สร้างมูลค่าเพ่ิมและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาและยั่งยืน 
         3. พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งแลกระจายสินค้า 
 

                ประเด็นยุทธศาสตร์ 
                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการตลาด ระบบ Logistics และ   การผลิตอาหาร
ปลอดภัย 
                  ประเด็นยุทธศาสตร์ที 2 : สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวจากฐานความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
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  3) แผนพัฒนาจังหวัด 
 
วิสัยทัศน์ “อ่างทองเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย” 
 
                            พันธกิจ 

1. พัฒนาจังหวัดอ่างทองให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
2. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่สากล 
4. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

                             ต าแหน่งยุทธศาสตร์จังหวัด 
1. เมืองน่าอยู่ (เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม) 
2. แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (ข้าว ปลานิล นกกระทา 

แพะ) 
3. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

                             เป้าประสงค์รวม  
                                   1. ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจสังคมของประชาชน 

  2. พัฒนาแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน
อุตสาหกรรม ภายใน 4 ปี 
  3. เพ่ิมรายได้จากการทองเที่ยว จากการกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงรุก 
 

                            ประเด็นยุทธศาสตร์ 
                                      ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคง และเป็นสุข 
                                      ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับมาตรฐานสากล 
                                      ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
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                            เป้าประสงค์ 
หัวข้อวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

อ่างทองเมืองน่าอยู่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมม่ันคง 
และเป็นสุข 

1. พัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตที่
ดีของประชาชนสู่สังคมม่ันคง และ
เป็นสุข 
2. รักษาความสมดุลของธรรมชาติ
สิงแวดล้อม และพลังงานเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

น่าเที่ยว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง 
วัฒนธรรม 
 

1. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และ
มาตรฐาน 
2. พัฒนาภาพลักษณ์ของการ
ท่องเที่ยวจากกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงรุก 
3. จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น 

แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ระดับ 
มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาระบบการผลิต จ าหน่าย
สินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัย
ให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้
มาตรฐาน 
3. เพ่ิมรายได้และขยายโอกาส
ให้แก่ประชาชน 

  
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  
 
2.ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์ 
 ส่งเสริมศาสนาและการศึกษา พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ก้าวทันโลกเศรษฐกิจ บริการประชาชนดุจ
ญาติมิตร มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 
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 พันธกิจ 

1. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
กับความต้องการของประชาชน 

2. ส่งเสริมการศึกษา ให้ความรู้ด้านสาธารณสุข  ร่วมกันปูองกันบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้ง
สร้างจิตส านึกให้มีความรักและหวงแหนในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

3. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนเงินทุน และช่องทางในการจ าหน่าย
สินค้า 

5. สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และการบริหารการ
จัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา เป้าประสงค์ 
1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและท่ัวถึง 
2. ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว 
3. มีทรัพยากรน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค  และท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 
4. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
5. ประชาชนมีการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6. ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ดูแล รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ เพ่ือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น 
8. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพ พ่ึงตนเองได้ และลดปัญหาความยากจน 
9. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
          2.4 ตัวช้ีวัด 

1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดจากพ้ืนที่ที่ด าเนินการ 
2.กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
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 2.5 ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - ก่อสร้างถนน ทางเดิน ทางเท้า สะพาน และราง

ระบายน้ า 
- ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึง 
- ขยายระบบส่งน้ าประปา 
- ปรับปรุง ซ่อมแซมและก่อสร้างถนน คสล. ให้
เชื่อมโยงทุกชุมชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- จัดให้มีมาตรฐานการเรียนการสอนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
- จัดการเกี่ยวกับเรื่องศูนย์เรียนรู้ชุมชน 
- จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม ให้แก่ เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ให้มีพ้ืนที่หรือสถานที่เล่นกีฬา ออก
ก าลังกาย 
- จัดให้มีการสงเคราะห์ แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือ
ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเอดส์ รวมทั้ง
ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
- จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มแม่บ้าน และ
เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
- อนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และรักษาไว้
ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม 
- ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม  
- เชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล และเตรียมความพร้อมให้
ช่วยเหลือและระงับเหตุด่วน 
- ส่งเสริมให้ชุมชน มีการเฝูาระวัง และปูองกัน
การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
- จัดให้มีการดับเพลิง และเครื่องมือ เครื่องใช้ที่มี
คุณภาพ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-จัดให้มีการก าจัดขยะมูลฝอย 
- จัดให้มีการแก้ปัญหา ระบบบ าบัดน้ าเสีย หรือ
น้ าท่วมขัง 
- ให้มีการปลูกฝังจิตส านึกให้เยาวชน ประชาชน 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา -จัดให้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  
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เศรษฐกิจพอเพียง 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
สร้างสรรค์ ร่วมรับผิดชอบให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้มี
ความรู้ความสามารถ เพ่ือการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
- ปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ในเรื่องงานบริการ
ประชาชนให้รวดเร็ว และทั่วถึง- พัฒนาระบบ
การบริหาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ส าหรับการบริหารจัดการสมัยใหม่เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาระบบ
ราชการยุคปัจจุบัน 

       2.6 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน     ทางเท้า ท่อระบายน้ า ขยายเขตไฟฟูา  
 2. พัฒนาแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ และน้ าเพ่ือการเกษตร   
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

1. การศึกษาและช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน  
2. ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและบริการด้านสาธารณสุข   
3. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคม  
5. ส่งเสริมด้านการกีฬา และนันทนาการ   
6. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
7. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 1. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 3. การจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย ส่งเสริมสนับสนุนการก าจัดขยะมูลฝอย 
 4. ส่งเสริมการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 1. จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และจัดฝึกอบรมให้ความรู้ต่างๆ  
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 3. ปรับปรุงพัฒนารายได้ของเทศบาล  
 4. จัดหา บ ารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน  
 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร บุคลากรของเทศบาล 
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 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทาง
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่น
ให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ
ภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐาน การเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เทศบาลต าบลท่าช้าง จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ ส่งเสริมศาสนาและการศึกษา 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ก้าวทันโลกเศรษฐกิจ บริการประชาชนดุจญาติมิตร มุ่งเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าช้าง มุ่งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. วิเคราะห์ SWOT  

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  
  การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  ต้องวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม หรือข้อจ ากัด  อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็งของท้องถิ่น  อันเป็น
สภาพวะแวดล้อมภายในท้องถิ่นโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis        เพื่อจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ต าบลท่าช้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength = S)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี  
ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่น ความเข้มแข็ง  ความสามารถ  ศักยภาพ   
 การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness = W)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย  
ความอ่อนแอ ความไม่พร้อม  ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ  เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
 การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity = O)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก โดยพิจารณา
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นด้านที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้แต่อาจ
ส่งผลดีแก่องค์กร 
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat = T)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  ก่อให้เกิดผลเสีย  โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  
และเทคโนโลยี 

 

1.ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จุดแข็ง (Strength = S) 
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ  ประชาชนมีความต้องการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุน

แนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากร เทศบาลต าบลท่าช้าง มีบุคลากรและอัตราก าลัง  จ านวนและคุณวุฒิอยู่ในระดับที่พร้อมที่

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. เทคนิคการท างาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง 
 
จุดอ่อน (Weakness = W) 
1. โครงการขนาดใหญ่ ต้องใช้งบประมาณสูง  เทศบาลต าบลท่าช้าง ไม่สามารถด าเนินโครงการได ้

 
โอกาส (Opportunity = O) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ให้การสนับสนุนกรด าเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะ

เป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้อน 

ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก 

S = Strength 

จุดแขง็ 

W = 

Weakness 

จุดอ่อน 

 

ประเดน็ 

SWOT  
 

O = 

Opportunity 

โอกาส 

T = Threat 

อุปสรรค 

SWOT  Analysis 
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2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่ในการจัดการระบบสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค  ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ เทศบาล 

 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T) 
1. โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความช านาญเป็นพิเศษ เทศบาลต าบลท่าช้าง ยังไม่มีความ

ช านาญและบุคลากร 
 

2. ศักยภาพการพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
จุดแข็ง (Strength = S) 
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

สังคมและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากร เทศบาลต าบลท่าช้าง  มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิอยู่ในระดับที่พร้อมที่

ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3. การศึกษาก่อนวัยเรียน ศูนย์เด็กเล็กมีจ านวนศูนย์เพียงพอต่อการศึกษาของเด็กเล็ก 
 
จุดอ่อน (Weakness = W) 
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและความเข้มแข็งของชุมชนไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่

คลาดเคลื่อน 
2. การศึกษาก่อนวัยเรียนยังขาดสื่ออุปกรณ์ท่ีทันสมัย 
 
โอกาส (Opportunity = O) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชนเป็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชนเป็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง  โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 
 3. รัฐบาลให้การสนับสนุนการศึกษาก่อนวัยเรียนเป็นอย่างดี 
 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T) 
1. การแก้ไข้ปัญหาด้านสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก

หลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน  ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2. การพัฒนาด้านการศึกษา ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝุาย เช่น ผู้ปกครอง หน่วยงานราชการที่

เกี่ยวข้อง 
 

3. ศักยภาพการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแข็ง (Strength = S) 
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
2. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
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จุดอ่อน (Weakness = W) 
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 
โอกาส (Opportunity = O) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

อ่างทอง  โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุนมาก 
 

 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T) 
1. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี  ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

4. ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Strength = S) 
1. บุคลากร เทศบาลต าบลท่าช้าง มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิอยู่ในระดับท่ีพร้อมที่

จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
2. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก 
3. เทคนิคการท างาน  ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง 
 
จุดอ่อน (Weakness = W) 
1. ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและชุมชนไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
 
โอกาส (Opportunity = O) 
1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ่างทอง โอกาสที่จะได้ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณมีมาก 
 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T) 
1. การแก้ไข้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้อง

ประสานงานกัน  ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ

ท างาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 
 
5. ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

จุดแข็ง (Strength = S) 
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

การเมือง  การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
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2. บุคลากร เทศบาลต าบลท่าช้าง มีบุคลากรและอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิอยู่ในระดับที่พร้อมที่
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3. งบประมาณ ต้นทุนการด าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
 
จุดอ่อน (Weakness = W) 
1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
โอกาส (Opportunity = O) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่

รัฐบาลส่งเสริม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

อ่างทอง  โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุนมาก 
 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกผู้บริหารมาพัฒนาต าบลของตนเอง 

อุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T) 
1 การพัฒนาด้านเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้อง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส านึก เกี่ยวกับการใช้ดลพินิจส่วน

บุคคล  จึงเป็นงานที่คอ่นข้างจะคลาดเดาผลงานได้ยาก 
 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย

มี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ 
กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศ
อาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Aseanจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ 
AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
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3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่เทศบาลต าบลท่าช้างได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึง

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลต าบลท่าช้างใน
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลท่าช้าง ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอ่ืนใด 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น 
เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน 
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้นปัญหา

การแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น 
และอาจมี พม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้น
อย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหาคนจะท าผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังนั้น เทศบาลต าบลท่าช้างจึงได้เริ่มต้นให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฝึกภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
  
 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 

เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 
 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมี
อาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือ
นามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

 ปัญหาเรื่องสาธารณสุข 
 ปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกาย เนื่องจากมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทยเป็น

จ านวนมากท าให้อาจมีโรคต่างๆเข้ามาแพร่ระบาดได้ 
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ปัญหาการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การทิ้งขยะลงแม่น้ าล าคลอง การ

เผาที่นา การเผาถ่าน การทิ้งขยะไม่ถูกที่ การตัดต้นไม้เพ่ือท าการค้า ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกิดมลพิษ  
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย จึงท าให้ประชากรต้องไปท างานต่างประเทศ 
 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ปัญหาเรื่องภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้มาติดต่อราชการ เนื่องจากพนักงานไม่มีความรู้

เรื่องภาษาต่างชาติ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างชาติให้กับพนักงานเทศบาล 
 

 
 
 


