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สวนที่ 3 

 

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร 

 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  

 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  

 4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  

 5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12(พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน 

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนด

วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบ

หลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของ

การพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ

ท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมี

รายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสู

การบรรลวุิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เปาหมายการพัฒนาประเทศ 

 1.การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0  

  (2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว ( GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร

สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป 

  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํา

กวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณการ

สงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป) 
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 2.การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมี

คุณภาพ 

  (1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม ( SocioEconomic 

Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

  (2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 

  (3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 

 3.การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

  (1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 

  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

 4.การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  (1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน

อยางยั่งยืนและเปนธรรม 

  (2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

  (5) มีการบริหารจัดการนาใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของนา 

 5.การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

  (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 

  (2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 

     (3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตรหลัก ดังนี้ 

 1.ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

 2.ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

 3.ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  

 4.ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 5.ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

 6.ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

 7.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

 8.ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

 9.ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

 10.ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
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 1) แผนพัฒนาภาค 

  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  ( 1) ปรับโครงสรางการผลิตสูการพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบ

การผลิตท่ีสรางมูลคาเพ่ิมอยางสมดุล เพ่ือคงความเปนฐานเศรษฐกิจอยางยั่งยืน เชน การพัฒนาประสิทธิภาพ

การผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหผลิตภัณฑการเกษตร 

  ( 2) ยกระดับการคาและบริการใหไดมาตรฐาน ทันตอการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เนน

การพัฒนาบุคลากร โครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เชน ระบบโลจิสติกสเพ่ือสนับสนุน

การคาการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

  ( 3) พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับ

นานาชาติ 

  ( 4) พัฒนาคนและสังคมใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความม่ันคงและอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 

เชน ดานสุขภาพ  ดานการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 

  ( 5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนใหมีความเขมแข็งในการพัฒนาท่ีนําไปสู

การพ่ึงตนเอง  มีภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ( 6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เนนการอนุรักษฟนฟูและใช

ประโยชนอยางสมดุล และเตรียมการปองกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
 

 2) แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

  กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบดวย ชัยนาท  ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง  

การบริหารงานเชิงยุทธศาสตรกลุมจังหวัดเปนรูปแบบใหมของการบริหารงานแบบบูรณาการใหมีความ

เหมาะสมมากข้ึนในรูปของการรวมกลุมจังหวัดท่ีมีความสัมพันธเชื่อมโยงในดานตางๆ เขาดวยกัน ซ่ึงจะชวยให

การวางกรอบทิศทางการพัฒนาและการใชประโยชนทรัพยากรเปนไปอยางมีระบบและรวมกันแกไขปญหาระ

กวางจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 3) แผนพัฒนาจังหวัด 

  วิสัยทัศน 

“อางทองเมืองนาอยู  นาเท่ียว แหลงผลิตอาหารปลอดภัย”  

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอางทอง   

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมม่ันคง และเปนสุข 

กลยุทธท่ี 1 เสริมสรางการมีสวนรวม  

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว  

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอม 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาและสงเสริมการเปนสังคมแหงการเรียนรู 
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ยุทธศาสตรท่ี  2  พัฒนาผลิตภัณฑสูระดับมาตรฐานสากล  

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาปจจัยพ้ืนฐาน และการพัฒนาเกษตรกร/ผูประกอบการ 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตใหไดมาตรฐาน GAP 

กลยุทธท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการแปรรูป และสรางมูลคาเพ่ิม GMP/HACCP 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบการตลาดและเพ่ิมชองทางการจําหนาย  

ยุทธศาสตรท่ี  3 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานดานการทองเท่ียว 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาผลิตภัณฑและกิจกรรมการทองเท่ียว   

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว   

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ 
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          1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 

 วิสัยทัศน 

  “ทองถ่ินอางทองเมืองนาอยู ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีสดใส แหลงอาหารปลอดภัยภายใต

การบริหารจัดการท่ีดี” 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอางทอง  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี 

2.ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

          2.1 วิสัยทัศน 

“รวมรักพัฒนาตําบลหลักแกว เปนเมืองนาอยู อูขาว อูน้ํา ชุมชนเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยการบริการ

จัดการท่ีดี ปรับปรุงองคกรใหทันสมัยรองรับภารกิจและความเปลี่ยนแปลง เปนศูนยกลางการใหบริการแก

ประชาชนในตําบล” 

  พันธกิจ 

  1.จัดใหมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐาน แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค 

บริโภค และการเกษตร 

  2.สงเสริมดานการศึกษา คุณภาพชีวิต การกีฬา และนันทนาการและความเขมแข็งของชุมชน

และรัฐพิธีท่ีสําคัญของไทย 

  3.บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนภาคเกษตรกรรม หัตถกรรม 

อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

  4.กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลน้ําเสียและจัดสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  5.สงเสริมกิจกรรมดานสาธารณสุขใหแกประชาชน 

  6.เสริมสรางการพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตย และการบริหารจัดการท่ีดีโดยให

ประชาชนมีสวนรวม 

  7.ปองกันแกไขปญหาสาธารณภัย  

 

  เปาหมายหรือเปาประสงคท่ีตองการพัฒนา 

1.ประชาชนตองไดรับสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐาน 

2.ชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารท่ีทันสมัยของประชาชนเพ่ิมข้ึนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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สนับสนุนการศึกษา กีฬา นันทนาการสรางความเขมแข็งของชุมชน 

                     3.จัดงานประเพณีและรัฐพิธีท่ีสําคัญประจําทุกป 

                     4.ประชาชนมีอาชีพและรายไดพอเพียง 

                     5.สิ่งแวดลอมไมมีพิษ สรางจิตสํานึกในการบํารุงรักษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

                     6.ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง พลานมัยสมบูรณหางไกลยาเสพติด 

                     7.พัฒนาการเมืองการบริหารเพ่ือจัดบริการสาธารณะตอบสนองความตองการของ

ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีสวนรวม 

                      8.เพ่ือจัดการปญหาและบรรเทาความเดือดรอนจากสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนและความเสี่ยงภัย

ทางสังคม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

     กลยุทธ 

 1.1  พัฒนาการกอสราง  ซอมแซม ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน 

 1.2 พัฒนาซอมแซม ปรับปรุง และกอสรางบานประตูปด-เปด พรอมทอระบายน้ํา  

 1. 3 สงเสริม สนับสนุนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เชน ไฟฟา ประปา ฯลฯ 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลยุทธ 

2.1 พัฒนาการสงเสริมการศึกษาในระดับปฐมวัย การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

     และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.2 พัฒนาการสงเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ 

3.1 พัฒนาการสงเสริมนันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และกลุมสตรี 

3.2 พัฒนาการฝกอบรมและการเพ่ิมชองทางการรับรูขอมูลขาวสารแกประชาชน  

     และการสงเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชน 

3.3 พัฒนาการสังคมสงเคราะห และสวัสดิการผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส 

3.4  พัฒนาการปองกัน บําบัดรักษาและแกไขปญหายาเสพติดในตําบล 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสาธารณสุขและการอนามัย 

 กลยุทธ 

 4.1  พัฒนาการสงเสริมดานสุขภาพอนามัย การออกกําลังกาย และการกีฬา 

 4.2 พัฒนาปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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กลยุทธ 

5.1 พัฒนาการสรางจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

5.2 พัฒนาการสงเสริมสนับสนุนการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

5.3 พัฒนาการสงเสริมและฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

กลยุทธ 

6.1 พัฒนาการสงเสริมอาชีพและการเพ่ิมรายไดแกประชาชน 

6.2 พัฒนาการสงเสริมการพัฒนาการเกษตรกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี 

 กลยุทธ  

 7.1 พัฒนาการปรับปรุง พัฒนารายได และการบริหารจัดการขององคกร 

 7.2 พัฒนาการพัฒนาขาราชการการเมือง และบุคลากรของอบต. 

 7.3 พัฒนาการสงเสริมสนับสนุน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 7.4 พัฒนาการปรับปรุงอาคาร สถานท่ีและเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน  

2.4 ตัวช้ีวัด 

1.กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการท่ี คกก.ตรวจรับงานจางตรวจรับงานโดย

จะตองไดคุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทวงติง 

2.กรณีโครงการดานอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการ 

2.5 คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสราง

พ้ืนฐานตางๆในพ้ืนท่ี เชน ถนน สะพาน ราง

ระบายน้ําทอลอดเหลี่ยม ทอ คสล. หอกระจาย

ขาว ระบบน้ําอุปโภคบริโภค  อาคารตางๆ 

สิง่กอสรางในฌาปนสถาน ปายจราจร กระจกโคง

ปองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

1.พัฒนา สงเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบ

และนอกระบบ 

2.อนุรักษและจรรโลงไวซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม 

เชน  

-โครงการประเพณีวันสารทไทย 

-โครงการประเพณีแขงเรือยาว 

-โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอาย ุ
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ฯลฯ 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพเด็ก สตรี ผูสูงอายุ เก่ียวกับเบี้ยยังชีพ

ผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและการอนามัย การปองกันและระงับโรคติดตอตางๆควบคุม

ปองกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปลูก

ตนไมในปาชุมชนปาตนน้ํา ปาสาธารณะ ปลูกหญา

แฝก อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา สรางและซอมแซมฝาย

ชะลอน้ํา ตามพระราชดําริฯเปนตน 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ สงเสริมอาชีพและการเพิ่มรายไดแกประชาชน และ

ดานเกษตรกรรม 

7. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการเมืองและการบรหิาร

จัดการท่ีด ี

 

1.เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

2.เพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุด 
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 2.6 กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

         กลยุทธ 

 1.1  พัฒนาการกอสราง  ซอมแซม ปรับปรุง และบํารุงรักษาถนน 

 1.2 พัฒนาซอมแซม ปรับปรุง และกอสรางบานประตูปด-เปด พรอมทอระบายน้ํา  

 1. 3 สงเสริม สนับสนุนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เชน ไฟฟา ประปา ฯลฯ 

ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

กลยุทธ 

2.1 พัฒนาการสงเสริมการศึกษาในระดับปฐมวัย การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

     และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.2 พัฒนาการสงเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ 

3.1 พัฒนาการสงเสริมนันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และกลุมสตรี 

3.2 พัฒนาการฝกอบรมและการเพ่ิมชองทางการรับรูขอมูลขาวสารแกประชาชน  

     และการสงเสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชน 

3.3 พัฒนาการสังคมสงเคราะห และสวัสดิการผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส 

3.4  พัฒนาการปองกัน บําบัดรักษาและแกไขปญหายาเสพติดในตําบล 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสาธารณสุขและการอนามัย 

 กลยุทธ 

 4.1  พัฒนาการสงเสริมดานสุขภาพอนามัย การออกกําลังกาย และการกีฬา 

 4.2 พัฒนาปองกันโรคติดตอและโรคไมติดตอ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กลยุทธ 

5.1 พัฒนาการสรางจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

5.2 พัฒนาการสงเสริมสนับสนุนการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

5.3 พัฒนาการสงเสริมและฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

กลยุทธ 

6.1 พัฒนาการสงเสริมอาชีพและการเพ่ิมรายไดแกประชาชน 

6.2 พัฒนาการสงเสริมการพัฒนาการเกษตรกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการท่ีดี 

 กลยุทธ  
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 7.1 พัฒนาการปรับปรุง พัฒนารายได และการบริหารจัดการขององคกร 

 7.2 พัฒนาการพัฒนาขาราชการการเมือง และบุคลากรของอบต. 

 7.3 พัฒนาการสงเสริมสนับสนุน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 7.4 พัฒนาการปรับปรุงอาคาร สถานท่ีและเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน  
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลหลักแกว 

การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร  (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลหลักแกวกําหนดการ

พัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรมตางๆขององคการบริหารสวนตําบลหลักแกว ท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวน 7 ยุทธศาสตร  
 

2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหลักแกว มุงพัฒนา 7 ดาน ไดแก 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาสังคมและคุณภาพ

ชีวิต  การพัฒนาดานสาธารณสุขและการอนามัย   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  การพัฒนาเศรษฐกิจ  

การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการท่ีด ี

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส  และอุปสรรค ภายใน 

ตําบล ซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของตําบลในปจจุบัน โดยเปนการตอบคําถามวา 

“ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการ

ดําเนินงานในอนาคตตอไป ท้ังนี้ โดยใชเทคนิค Swot  analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก 

จุดแข็ง (Sterngth –S) จุดออน (Weak –W) และปจจัยภายนอกไดแกโอกาส (Opportunity-O) 

และอุปสรรค (Threat-T) เปนเครื่องมือ 
 

1.การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

เปนการวิเคราะหสภาพองคกรขององคการบริหารสวนตําบล ถึงสภาพภายใน เชน โครงการสรางของ

องคกร บุคลากร วัสดุอุปกรณ ฐานะทางการคลัง (งบประมาณ) เปนตน เพ่ือพิจารณาวาสภาพของตัว

แปรตางๆ นั้น เปนจุดแข็ง หรือจุดออนตอการดําเนินงาน โดยพิจารณาถึงขอเท็จจริง และสภาวการณ

ขององคการบริหารสวนตําบลหลักแกว ท่ีเปนอยูในปจจุบันเปนสําคัญ ผลของการวิเคราะหสามารถ

แสดงใหเห็น ดังนี้ คือ 

              1.1 จุดแข็ง (Strength) 

                 1.1.1 ดานโครงสรางองคกร องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว มีโครงสรางทางการ

บริหารท่ีงายไมซับซอน  มีสายการบังคับบัญชาท่ีสั้นจากบนลงลาง ทําใหการสั่งการการทํางานมี

ประสิทธิภาพและมีความ 

                ยืดหยุนในการดําเนินงาน  

                 1.1.2 ดานบุคลากร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหลักแกว ในระดับ

หัวหนางานมีประสบการณในการทํางานสูง สามารถกระจายงานและมอบหมายการปฏิบัติงาน

ใหกับพนักงาน/ลูกจางไดอยางเหมาะสม อีกท้ังบุคลากรสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับปริญญา

ตรี และมีความรูความสามารถในการทํางานซ่ึงเปนคุณสมบัติท่ีเอ้ือประโยชนตอการทํางานมีการ
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ฝกอบรมเพ่ิมความรูอยางสมํ่าเสมอและมีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอผูเขารับบริการและมีการบริหาร

รวดเร็ว 

                 1.1.3 ดานการบริหารงาน มีการประสานงานรวมกันระหวาง องคการบริหารสวน

ตําบลหลักแกว กับหนวยงานภายนอก ท้ังในสวนของหนวยงานภาครัฐและเอกชน ซ่ึงสงผลตอการ

ดําเนินงานพัฒนาในเขตขององคการบริหารสวนตําบลหลักแกว ไดเปนอยางดี 

                 1.2 จุดออน (Weakness) 

                 1.2.1 ดานอาคารสํานักงาน สถานท่ีในการปฏิบัติงาน (ท่ีทําการองคการบริหาร 

สวนตําบลหลักแกว) ยังตองปรับปรุงภูมิทัศนใหรมรื่นและนาอยู มีระเบียบเหมาะสม เอ้ือตอการปฏิบัติ

หนาท่ีในการทํางานแกประชาชนผูเขารับบริการสาธารณะ 

    1.2.2 ดานงบประมาณ พ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหลักแกว สวนใหญอยูในเขตพ้ืนท่ีทํา

การเกษตรกรรมและประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมตองพ่ึงพิงธรรมชาติเปนสวนใหญ 

จึงทําใหมีรายได ท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลักแกว จัดเก็บเองในแตละปมีนอย ประกอบกับรายไดท่ี

สวนราชการอ่ืนจัดเก็บใหก็มีไมมากนักทําใหงบประมาณท่ีจะนํามาใชในการดําเนินงานพัฒนาของ

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว ไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเทาท่ีควร 

   1.2.3 ดานบุคลากร ปจจุบันการถายโอนงานจากกระทรวง ทบวง กรมตางๆ มาใหกับ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมากข้ึน จึงทําใหภาระงานท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหลัก

แกว มีปริมาณมากข้ึน ซ่ึงสงผลใหจํานวนบุคลากรของ องคกาบริหารสวนตําบลหลักแกว ท่ีมีอยูเทา

เดิมตองมีภารหนาท่ีรับผิดชอบงานมากเพ่ิมข้ึน 

2.การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

               เปนการวิเคราะหถึงโอกาสและอุปสรรคในดานตางๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาในดาน  

ตางๆ ซ่ึงสามารถแสดงไดดังตอไปนี้ คือ 

   2.1 โอกาส ( Opportunity) 

ดังท่ีไดกลาวมาแลววาสภาพภูมิประเทศ และพ้ืนท่ีสวนใหญอยูในเขตพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ประชาชน     

สวนมาก เปนคนในพ้ืนท่ีและประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลักจึงทําใหวิถีชีวิตผูกพันกับอาชีพ

เกษตรกรรม อีกท้ังดานวัฒนธรรมและประเพณีสวนใหญก็เปนประเพณีท่ีคนในชุมชนตองทํารวมกัน 

ซ่ึงสงผลใหเกิดความสามัคคีกันในชุมชน เปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีทําใหเกิดการรวมตัวกันข้ึนของคนใน

ชุมชนในรูปของกลุมตางๆ อยางเขมแข็ง ซ่ึงครอบคลุมท้ังดาน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ  

การบริหาร ซ่ึงการวมกลุมตางๆ ของคนในชุมชนดังกลาวจะเอ้ือประโยชนตอการพัฒนาขององคการ

บริหารสวนตําบลหลักแกว และการพัฒนารวมกับ หนวยงานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชน 

                    นอกจากนี้การมีพ้ืนฐานอาชีพทางดานเกษตรยังอาจนําไปสูการบริหารจัดการสราง

อาชีพใหมท่ีเก่ียวของ และสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล เชน การผลิตอาหารเกษตรปลอดภัย 

การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศในเขตพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เปนตน 

                     2.2 อุปสรรค (Threats) 
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การท่ีประชาชนสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ทําใหรายไดสวนใหญมาจากผลิตผลทาง

เกษตรซ่ึงเปนรายไดท่ีไมแนนอนตองอิงกับภาวะผกผันทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ  ทําใหมีการเคลื่อนยาย

แรงงานไปทํางานตางถ่ินนอกฤดูกาล   เกษตรอยางตอเนื่อง สงผลกระทบกับชุมชน ทําใหขาดแคลน

บุคลากรในการพัฒนารวมกับองคการบริการสวนตําบลหลักแกว และยังสงผลใหกับประชาชนสวน

หนึ่งขาดการมีสวนรวมทางการเมือง ในการตรวจสอบการทํางานของตัวแทนชุมชน สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว และผูบริหารทองถ่ินประกอบกับระดับการศึกษาของ  
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ประชาชนสวนใหญอยูในระดับการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษา) ทําใหขาดแคลนบุคลากรท่ีมี

ความรู ความสามารถ ท่ีผานการเลือกตั้งเปนตัวแทนเขาไปบริหารงานในองคการบริหารสวนตําบล

หลักแกว และการประสานงานรวมกันใน  การดําเนินงานพัฒนาทองถ่ินไมพัฒนาเทาท่ีควรจะเห็นได

วาจากปจจัยดังกลาวจะสงผลกระทบตอระบบการเมือง และการบริหารงานในสวนขององคการบริหาร

สวนตําบลหลักแกว ทําใหขาดการมีสวนรวมและขาดการตรวจสอบจากภาคประชาชน โดยจะสงผล

ตอเนื่องไปถึงการพัฒนาทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีไมมีประสิทธิภาพ  
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 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค   SWOT Analysis 

 

จุดแข็ง จุดออน 

1. ความสามารถในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริหารจัดการเปนไปอยาง

รวดเร็ว เน่ืองจากเปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง 

 

 

 

 

1.  การพัฒนายังไมตรงตามความตองการของประชาชนสวนใหญและไม

ครอบคลุมท่ัวถึง เน่ืองจากประชาชนขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาอยาง

จริงจัง  

2. ประชาชนไมตระหนักถึงความจําเปนและประโยชนของการมีสวนรวม ขาด

ความเอาใจใสในการพัฒนาชุมชนรวมกันโดยคิดวาการพัฒนามิใชหนาท่ีของตน

เปนหนาท่ีของตัวแทนท่ีไดเลือกใหเขาไปบริหารงานแลว 

 

โอกาส อุปสรรค 

1.  การพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียวตามยุทธศาสตรของจังหวัดอางทอง  สงผล  

ทําใหการพัฒนาขีดความสามารถและการขยายโอกาสในการแขงขันของประชาชนมีเพิ่ม

มากขึ้น 

 

1.  การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐ ไมเพียงพอจะดําเนินงานตามแผนพัฒนา

ขององคการบริหารสวนตําบล สงผลทําให การบริหารจัดการไมสามารถ

ดําเนินการตามแผน           ท่ีกาํหนดไวไดอยางมปีระสิทธิภาพ 



 

  

 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

3.2.1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 

- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีในตําบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว  

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

 

 

3.2.2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน  10 ประเทศ โดยมี 

ไทยพมาลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปรอินโดนีเซียฟลิปปนสกัมพูชาบรูไน เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชนอํานาจตอรองตางๆ กับ

คูคาไดมากข้ึน และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละประเทศอาจจะ

ขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว) 

Aseanจะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  

ณ วันนั้นจะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางท่ีจะให 

AEC เปนไปคือ 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 

2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 

3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 

4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 

จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลักแกวไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน 8 ยุทธศาสตร 

ดังนั้น จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอองคการบริหาร

สวนตําบลหลักแกว ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบลหลักแกว ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือ

รองรับการหลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเท่ียว คนทํางาน หรือ

การอ่ืนใด การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เชน ถนน ปายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ี

จําเปน เปนตน 

          2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 การศึกษา 

 ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนอยกวาประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว จึงไดเริ่มตนสนับสนุน สงเสริมการนําครูชาวตางชาติจาก



 

  

มูลนิธิกระจกเงาเขามาสอนภาษาอังกฤษโดยการใหอยูกินกับชาวบาน โรงเรียนในพ้ืนท่ี เพ่ือนํารองไปสูโครงการ

อ่ืนๆในการเรงรัดพัฒนาใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

  

  



 

  

ศาสนา 

 อาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาในไทยมากข้ึน 

เชน อาจมีการเผยแผศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหวางผูนับถือศาสนาท่ีแตกตาง

กัน เชน ชาวคริสเตียนมาทองเท่ียวในวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวและมีการลบหลูอยางรูเทาไมถึงการณ เปนตน 

 วัฒนธรรม  

 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ( ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรท่ีสําคัญ คือ การพัฒนามนุษย

และการสรางอัตลักษณอาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทางวัฒนธรรม เชน มุสลิมมี

อาหารท่ีเปนขอหาม ตามธรรมเนียมบรูไนไมมีการจับมือกับเพศตรงขาม การใชมือซายในการสงของหรือ

นามบัตรใหแกชาวมุสลิมถือเปนสิ่งไมสุภาพ เปนตน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต 

 ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนท่ีดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากข้ึนปญหา

การแบงชนชั้น ถาคนไทยทํางานกับคนตางชาติท่ีดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันไดจะมีชุมชนสลัมเกิดข้ึน 

และอาจมี พมาทาวนลาวทาวนกัมพูชาทาวนปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึน

อยางมากจากชนนั้นท่ีมีปญหาคนจะทําผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไมรูกฎหมาย 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและการอนามัย 

  ปญหาดานสาธารณสุขท่ีสําคัญคงหนีไมพน โรคติดตอท่ีสําคัญ ไมวาจะเปน โรคเอดส 

ไขเลือดออก SARs ไขหวัดนกและโรคอ่ืนๆท่ีมีผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในไทย การคามนุษยและ

การทองเท่ียว มีความเสี่ยงตอการปนเปอน การแพรระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว 

  

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 การบุกรุกพ้ืนท่ีปาอาจมีมากข้ึน ดวยสาเหตุท้ังท่ีเกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ สาเหตุท่ีเกิด

จากคนไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรทําใหท่ีทํากินไมเพียงพอตอความตองการ หรือการขายท่ีดินให

นายทุนตางๆชาติแลวไมมีท่ีทํากินจึงตองไปเปดปาใหม สวนสาเหตุจากชาวตางชาติ อาจมีนายทุนเขามาทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน การตัดไมเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การเขาสัมปทานเหมืองแร

หรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญอ่ืนๆ มลพิษจากขอเสียขามแดน เชน อาจมีขยะขามแดน 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 องคการบริหารสวนตําบลหลักแกว ตองเรงบูรณาการรวมกับแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี  

เชน การบูชาหลวงพอขาว  รวมท้ังรวมบูรณาการการทํางาน ผูคาสัตวเลี้ยง เชน เปด ไก  เพ่ือพัฒนาไปสูความ

ยั่งยืนของเศรษฐกิจและแหลงทองเท่ียวดังกลาว  

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 ดานการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแยงดานการเมืองระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง 

รวมท้ังปญหาการกอการรายท่ีเปนผลมาจากการเมือง ซ่ึงประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง 

 การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

ใหบริการในดานการอนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซ่ึงตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพ่ือสื่อสารกับชาวตางชาติท่ี



 

  

ตองการทํานิติกรรมตางๆซ่ึงเก่ียวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบํารุงทองท่ี การเสียภาษีปาย เปนตน อีกท้ังเจาหนาท่ี

ภาครัฐจําตองพัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหอยูในระดับท่ีสื่อสารกับผูใชบริการท่ีเปนชาวตางชาติ 
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