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 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติว่า“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
  เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายไดสูงอยูในกลุ่มประเทศพัฒนาแลว คนไทย
มีความสุข อยู่ดีกินดีสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ไดแก  
  (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
  (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคง ทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่   
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ   
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
 

  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล   
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  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
  (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ 
 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
  (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
 

  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
  (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

  6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
  (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
  (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
  (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
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     1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  วิสัยทัศน์ 
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
  เป้าหมาย 
  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. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ 
   (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
   (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
  3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
   (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
  4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
   (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
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  5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
   (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
  กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ   
  7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
  10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค  
 
     1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
  1. ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  2. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชนให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล 
  3. ยุทธศาสตร์นุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อ
ระบบนิเวศ 
  4. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเส้นทางเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก 
  5. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการพัฒนาพื้นท่ีเมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเก้ือกูลกัน 
 

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ.2561- 2564 (นครปฐม กาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี) 
  วิสัยทัศน์  
  “ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยว
หลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี การค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถ ในการแข่งขันและ
การค้าผ่านแดนสู่เอเซีย” 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1.พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
  2. ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอารยธรรม ทวารวดีไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง 
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  3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
  4. ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และภาค
แรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0 

 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2561-2564) 
 วิสัยทัศน์  
 “สุพรรณบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยชั้นน า ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
บ้านเมืองสะอาด ธรรมชาติสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษา และการกีฬา ประชาชนคุณภาพชีวิตดี” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถด้านเกษตร เชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และ 
พาณิชยกรรม เพ่ือการบริโภคและการส่งออก 
 เป้าประสงค์ 
 1. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือการบริโภคและการส่งออก 
และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด 
 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและวิจัยและพัฒนา และยกระดับปัจจัยพื้นฐาน 
 2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัย เพ่ือการแข่งขัน
ทางการค้าและส่งออก 
 3. การแปรรูปเพ่ือสร้างและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
 4. การพัฒนาระบบการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย 
 5. การพัฒนาการขนส่งสินค้า และการบริหารจัดการสินค้า 
 6. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
 เป้าประสงค์ 
 1. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 
 ๑. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยว 
 ๒. การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 ๓. การพัฒนาด้านการสื่อสาร การตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
 ๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 
 ๑. จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะตกค้าง  
 ๒. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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 กลยุทธ์ 
 ๑. สร้างกระแสนิยมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 ๒. สร้างความร่วมมือประชาชนและพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการ
ขยะและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
 ๓. สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์แหล่งน้ าของชุมชนและบริหารจัด      
การน้ า 
 ๔. สนับสนุนการอนุรักษ์ป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 ๕. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
 ๖. การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 เป้าประสงค์ 
 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และมี
ความมั่นคงปลอดภัย 
 กลยุทธ์ 
 1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเทิดทูนสถาบัน 
 2. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางด้านสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากของชุมชน 
 ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต : การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย การมีงานท า มีรายได้ และชีวิต
ครอบครัวอบอุ่น 
 ๔. การบริหารจัดการพ้ืนที่ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดระเบียบสังคมและการ
พัฒนาความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕. การเตรียมความพร้อมของประชาชนให้มีจิตส านึกด้านความมั่นคง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
 เป้าประสงค์ 
 1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับสากล 
 2. ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ 
 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริหารและมาตรฐานการศึกษา และการกีฬา 
 2. การพัฒนาศักยภาพความพร้อมของบุคลากร โดยส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมเพ่ือการศึกษา
และการกีฬา 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 เป้าประสงค์ 
 1. ยกระดับคุณภาพการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 
 1. การใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริการประชาชน 
 2. การส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
 ๓. การติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
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 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
  วิสัยทัศน์ 
  “องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองคก์รชั้นน าในด้านแหล่งผลิตอาหาร
และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน เป็นศูนย์การศึกษาการกีฬาและการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน คุณภาพชีวิตดี” 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม  
พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพ่ือการบริโภคและการสงออก 
 เป้าประสงค์ 
 1. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรมและส่งเสริมการสง 
ออกสินคาเกษตรอุตสาหกรรม 
 2. เพ่ิมมูลคาและคุณภาพดานผลิตภัณฑอาหาร 
 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาระบบการแปรรูปและเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมาตรฐาน 
 2. สนับสนุนและพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการผลิตและดานการตลาดใหเกิดความก้าวหน้า
และทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 3. สนับสนุนการสรางเครือขาย องคกรตาง ๆ เพื่อสรางผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 4. คุณภาพความปลอดภัยและความม่ันคงดานอาหาร 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
 เป้าประสงค์ 
 1. เพ่ิมรายไดจากการทองเที่ยวและการจ าหนายผลิตภัณฑสินคาทองถิ่น 
 2. มีการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดใหเอ้ืออ านวยประโยชน    
อยางยั่งยืน 
 3. พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ใหเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงอนุรักษพันธุพืชพันธุสัตว             
ที่ยั่งยืน  
 4. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมพรอมสงเสริมแหลงทองเที่ยวใหมในทองถิ่นใหไดมาตรฐาน 
 กลยุทธ์ 
 1. สงเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษและการทองเที่ยว 
 2. สรางและพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยวของจังหวัด  
 3. สงเสริมสินคาและผลิตภัณฑ OTOP ทั้งทางดานเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพ 
 4. ฟนฟูคุณภาพแมน้ าทาจีนและคลองสาขาใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 
 5. พัฒนาบึงฉวากใหเปนแหลงทองเที่ยวระดับสากล 
 6. พัฒนาแหลงน้ าและทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมดุล 
 7. การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ 
 8. ส่งเสริมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานทดแทน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 เป้าประสงค์ 
 1. เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีและแกไขปญหาความยากจน 
 2. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย           
การแกไขปญหายาเสพติด และนโยบายของรัฐ 
 3. เสริมสรางคุณภาพชีวิตใหประชาชนตามแนวยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 
 4. สนับสนุนสงเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ 
 กลยุทธ์ 
 1. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรง ( Healthy Thailand )  
 2. เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3. สงเสริม สนับสนุนการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนครอบคลุมระดับจังหวัด 
 4. พัฒนาคนเปนพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม เชน โครงการคนดีศรีสุพรรณ 
 5. สงเสริมพัฒนาระบบขอมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 6. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครตาง ๆ 
 7. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือขายตาง ๆ ในการแกไขปญหาความยากจน 
 8. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 
 9. เสริมสรางหมูบานและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 10. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการ
ประชาชน 
 เป้าประสงค์ 
 1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานการศึกษาชาติ 
 กลยุทธ์ 
 1. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กระดับต าบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 
 3. ส่งเสริม สนับสุนการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสงเสริมใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถทางดานกีฬา     
สูความเปนเลิศ 
  เป้าประสงค์ 
  1. พัฒนากีฬาข้ันพื้นฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน 
  2. ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬาสู่ระดับอาชีพ 
  กลยุทธ์ 
  1. สงเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือกาวสูความเปนเลิศ 
  2. สงเสริมการเลนกีฬาเพ่ือการออกก าลังกายของประชาชน 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาระดับเยาวชนในสถานศึกษา  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและ
บริการ เพ่ือประโยชนของประชาชน 
 เป้าประสงค์ 
 1. การเทิดทูนสถาบันของชาติ 
 2. ยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการดวยความโปรงใส 
 3. บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ 
 1. การเทิดทูนสถาบันของชาติและสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 2. สงเสริมการท างานรวมกันในทุกภาคฝายทั้งภาคราชการและเอกชน 
 3. สงเสริมองคกรตรวจสอบภาคประชาชน 
 4. บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส 
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและจริยธรรม คุณธรรม 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยู่ในเกณฑ์ที่ดีได
มาตรฐาน 
  เป้าประสงค์ 
  1. มีโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีขึ้นและกอใหเกิดประโยชนแก่ประชาชน อยาง           
สูงสุด 
  2. สงเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม ก าหนดเขตพ้ืนที่ในการกอสรางตาง ๆ 
  กลยุทธ์ 
 1. กอสรางและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนไปตามมาตรฐาน 
 2. ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหมีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด 
 3. การจัดท าผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนสง 
 4. สงเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ กอเกิดกระบวนการในการจัดท าโครงการกิจกรรมตาง ๆ 
 ๕. สงเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ 
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 2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง 
 

     2.1 วิสัยทัศน์ 
      “โครงสร้างพื้นฐานดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการบริหาร” 
 

      2.2 ยุทธศาสตร์ 
      ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
      ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
   ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
   ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
   ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
 

     2.3 เป้าประสงค์ 
   1. มีโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้น และกอใหเกิดประโยชนแก่ประชาชน                      
อยางสูงสุด 
   2. เพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชนและครัวเรือนในท้องถิ่น 
   3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและให้ยั่งยืน โดยใช้แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. เสริมสร้างโอกาสทางสังคม ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาและได้รับสวัสดิการต่าง ๆ  
   5. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การระงับ การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด และนโยบายรัฐ 
  6. เสริมสร้างสุขอนามัยของประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข 
  7. ยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการ ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  
   8. พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
   9. มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เอื้ออ านวยประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน  
        10. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น 
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     2.4 ตัวช้ีวัด 
 

 ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
    ระบบสาธารณูปโภค 

๑. ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐานและร้อยละของ 
    ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าและประปาใช้ 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

๑. จ านวนผู้เข้าอบรม 
 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต 
    ความเป็นอยู่ของประชาชน 

๑. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ใช้แนวทางตามหลัก 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ 
    สิ่งแวดล้อม 
 

๑. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ 
    ของประชาชน 

๑. มีสถานที่บริการประชาชนเพียงพอ 
๒. ประชาชนได้รับการบริการสะดวกสบายและ 
    รวดเร็ว 
๓. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 

๖. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาและกีฬา 
    สู่ความเป็นเลิศ 

๑. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ๒. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาการกีฬา  
     นันทนาการ 
 

๗. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว 
    โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
 

๑. จ านวนกิจกรรมทีส่่งเสริมและอนุรักษ์ 
    ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น  
    เพ่ือการท่องเที่ยว 
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     2.5 ค่าเป้าหมาย 
   

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
    ระบบสาธารณูปโภค 
 

๑. การพัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน 
    และระบบ สาธารณูปโภค 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
 

๒. ส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างรายได้ 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต 
    ความเป็นอยู่ของประชาชน 
 

3. การพัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และคุณธรรม 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ 
    สิ่งแวดล้อม 
 

๔. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติ และ 
    สิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ 
    ของประชาชน 

๕. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร ให้มี 
    ขีดความสามารถเพ่ือรองรับการให้บริการแก่ 
    ประชาชน 

๖. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาและกีฬา 
    สู่ความเป็นเลิศ 
 

๖. การสนับสนุนจัดการศึกษา การกีฬา นันทนาการ 
    ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

๗. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว 
    โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
 

7. การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และฟ้ืนฟู 
    ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

 
     2.6 กลยุทธ์ 
    1. ก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมโครงสร างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการใหด้ีขึ้นและได้มาตรฐาน 
   2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาทักษะอาชีพให้เกิดกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ 
   3. การเทิดทูนสถาบันของชาติและสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   5. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส์ 
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การระงับ 
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  7. สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกระดับ มีศีลธรรม มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
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  9. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กร เครือข่าย อาสาสมัครต่างๆ 
   10. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ให้มีประสิทธิภาพและอยู่ดีมีสุข  
   11. ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่ เป็นปัญหาสังคม รวมทั้งรณรงค์เผยแพร่ความรู้                                  
ในหมู่บ้าน/ชุมชน 
   13. รณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในด้านสาธารณสุขให้ประชาชนรู้
ป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพอนามัยให้ปลอดภัยและเหมาะสมถูกสุขลักษณะด้วยตนเอง 
   14. รณรงค์และปลูกฝังจิตส านึก ให้เด็กเยาวชนและประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ        
เห็นคุณค่าและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม 
   15. ก าจัดขยะมูลฝอยอย่างมีระบบ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคัดแยกประเภทขยะ                   
ก่อนทิ้ง 
   16. พัฒนา ปรับปรุงระบบการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวก
รวดเร็วแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
   17. จัดให้มีอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้อย่างเพียงพอ ส าหรับการปฏิบัติงานบริการ
ประชาชน 
   18. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ ให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ประชาชนอย่างสะดวก รวดเร็วและ        
มีประสิทธิภาพ 
   19. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาท้องถิ่น การรับและให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
   20. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทุกระบบ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ  
   21. ส่งเสริมการเล่นกีฬา เพ่ือการออกก าลังกายของประชาชน 
         22. พัฒนา อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล 
   23. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์และการ
ท่องเที่ยว 
   24. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ให้คงอยู่ 
   25. ส่งเสริมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานทดแทน 
 
     2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง และซ่อมแซมโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานต่อการพัฒนาคน 
พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ
แผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงความต้องการของประชาชน  
  เทศบาลต าบลท้าวอู่ทอง จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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  ๕. ยุทธศาสตร์การบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
  ๖. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมคุณภาพในการศึกษาและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
  ๗. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


