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ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
(พ.ศ. 2566 - 2570) 

 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

 
ส่วนที่ 1 สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 (1) ผลการดําเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
  1) สรุปสถานการณ์การพัฒนาทั่วไป 
   ตลอดในช่วงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ได้ร่วมกันพัฒนาภายใต้ ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ โดยจําแนกยุทธศาสตร์ดังน้ี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก  
   เป้าประสงค์ เป็นการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน สะดวก  
ปลอดภัย เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงข่ายด้านโลจิสติกส์ การค้าชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน/ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงาม 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด ระบบผังเมืองรวม ส่งเสริมและพัฒนาด้านอํานวยความปลอดภัยและวินัยจราจร  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
   เป้าประสงค์ การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 
   ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย , การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน , สนับสนุนการดําเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) , ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม  การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการจัดให้มีระบบ
รักษาความเรียบร้อยในจังหวัดการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด้านความมั่นคงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและ
ภูมิคุ้มกัน 
   เป้าประสงค์ การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ 

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ย่ังยืน มีรายได้
มั่นคงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการดํารงชีวิตของประชาชน
ตามหลักเศรษฐกิจ  

เป้าประสงค์ การพัฒนาด้านการบริการพ้ืนฐาน 
จัดหาแหล่งนํ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ , สถานที่ท่องเที่ยว , 

สนามกีฬา , สถานที่พักผ่อน , สวนสาธารณะ ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สะดวกและ
เพียงพอ  

เป้าประสงค์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 
  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา 
ให้ทันสมัยเพ่ือยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการอยู่ร่วมกับประชาคม
อาเซียนส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนาระบบการศึกษาส่งเสริมและให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ พัฒนา
บุคลากรทางด้านการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อการอยู่
ร่วมกันกับประชาคมอาเซียนส่งเสริมทํานุบํารุง ฟ้ืนฟูศาสนาและวัฒนธรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โบราณสถานที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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ด้านการกีฬาให้เพียงพอแก่เด็กและเยาวชนส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศเพ่ือนบ้านและอยู่ร่วมกับประชาคมอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร 
  เป้าประสงค์ การพัฒนาด้านการเกษตรส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิต 
  สินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน ส่งเสริมสนับสนุน
การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูป การพัฒนาคุณภาพการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรทฤษฎีใหม่   
และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ส่งเสริมให้มีตลาดกลางในการจําหน่ายสินค้าการเกษตร สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 
  เป้าประสงค์ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  พัฒนาและบริหารแหล่งนํ้าธรรมชาติ/แหล่งนํ้าชลประทาน ให้สามารถเก็บนํ้าไว้ใช้ได้ตลอดปี 
การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสียรวม การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัด
นํ้าเสียรวมส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  เป้าประสงค์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน 
  การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเท่ียว สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนา ฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติให้เอ้ือต่อการเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม อารยธรรมโบราณ และ
วิถีชีวิตของชุมชนพัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา และตลาดโรงเกลือ ให้มีความสะอาด  
สะดวก ปลอดภัยเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ เพ่ือการขนส่งและ
กระจายสินค้าสะดวก รวดเร็ว เป็นประตูสู่ภูมิภาคอินโดจีน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
  เป้าประสงค์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ควบคุมกํากับดูแล 
เพ่ือผลสัมฤทธ์ิของงานบริหารและควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ให้มีความทันสมัย  
นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจ รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน
ต่ืนตัวถึงความสําคัญของระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่น   
 2) การประเมินผลการนํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 จากการนําโครงการพัฒนา/กิจกรรมพัฒนาไปปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564 ตาม 5 ยุทธศาสตร์ แบ่งเป็นเขตอําเภอ มีดังน้ี 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1

ยุทธศาสตร์ท่ี 2

ยุทธศาสตร์ท่ี 3

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5

แผนภูมิแสดงยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2561-2564 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเขตอําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว (งบประมาณ)

งบประมาณ 2564 งบประมาณ 2563 งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2561

เขตอําเภอเมืองสระแก้ว 
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เขตอําเภอคลองหาด 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

แผนภูมิแสดงยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2561-2564 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเขตอําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว (โครงการ) 

งบประมาณ 2564 งบประมาณ 2563 งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2561
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

แผนภูมิแสดงยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2561-2564 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเขตอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (โครงการ) 

งบประมาณ 2564 งบประมาณ 2563 งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2561
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5

แผนภูมิแสดงยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2561-2564 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเขตอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว (งบประมาณ)

งบประมาณ 2564 งบประมาณ 2563 งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2561
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เขตอําเภอตาพระยา 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5

แผนภูมิแสดงยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2561-2564 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเขตอําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (งบประมาณ)

งบประมาณ 2564 งบประมาณ 2563 งบประมาณ 2562 งบประมาณ 2561
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 (2) ผลที่ได้รบัจากการดําเนนิงาน 
                ตลอดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว
จัดทํายุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้วมาโดยตลอด จึงขอใช้ผลสรุปประเด็น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระแก้ว มานําเสนอข้อมูลดังน้ี 
                1) ผลที่ได้รับ/ผลที่สําคัญ 
    จากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสระแก้ว ในระยะเวลา 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 ประกอบไปด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ จําแนกเป็น
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการคมนาคมสะดวก ด้านประชาชนมีคุณภาพ ด้านถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร 
ด้านเขตท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และด้านการบริหารจัดการ มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) เมื่อพิจารณาจากตัวช้ีวัดที่สําคัญของจังหวัด
สระแก้ว พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาด้านคมนาคม ให้
มีความสะดวกปลอดภัย ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาโครงข่ายด้านโลจิสติกส์ อาทิ ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น โดยมี
การดําเนินโครงการทั้งหมด จํานวน 9,382 โครงการ ใช้งบประมาณรวมทั้งหมด 12,629,556,727 บาท  
ซึ่งส่งผลให้การคมนาคมของประชาชนในจังหวัดสระแก้วมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากย่ิงขึ้น  
  2) ผลกระทบ 
                    จากการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ในเขตจังหวัดสระแก้ว ผลกระทบในภาพรวมสรุปได้ตาม
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังน้ี 
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                   2.2.1  สภาพทางเศรษฐกิจ จากการดําเนินงานยุทธศาสตร์ ที่ 1 การคมนาคมสะดวก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 เขตท่องเที่ยวนิเวศ  
            1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้วใน 
ปี 2558 พบว่า จังหวัดสระแก้วมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเท่ากับ 36,615 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 35,012 ล้านบาท 
ในปีที่ผ่านมา คิดเป็นลําดับที่ 8 ของภาคตะวันออก และเป็นลําดับที่ 61 ของประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ต่อหัว (Gross Provincial Product per Capita) ปี 2558 เท่ากับ 60,573 บาทต่อปี เพ่ิมขึ้นจาก 58,846 
บาท ในปีที่ผ่านมา รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร คิดจากมูลค่าเท่ากับ 10,663 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
29.12 รองลงมาเป็นสาขาการค้าปลีกค้าส่ง มีมูลค่าเท่ากับ 5,365 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.65 สาขาการ
อุตสาหกรรมมีมูลค่าเท่ากับ 5,068 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.84 และสาขาอ่ืนๆ (สาขาการบริหารราชการ
และการป้องกันประเทศ สาขาการศึกษา สาขาบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ) มีมูลค่าเท่ากับ 15,519 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 42.39  
         2) ด้านการเกษตร จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมด จํานวน  2,340,093 ไร่ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด  
            (2.1) พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพด มันสําปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตัส 
พืชผัก และผลไม้ สําหรับผลไม้ที่มีช่ือเสียง ได้แก่ แคนตาลูป ชมพู่ กระท้อน เป็นต้น 
         (2.2) สัตว์เศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ โคเน้ือ โคนม กระบือ สุกร ไก่ และเป็ด 

                 3) ด้านการลงทุนและอุตสาหกรรม ในปี 2560 (ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2560) 
มีโรงงานอุตสาหกรรมรวมท้ังสิ้น จํานวน 508 แห่ง เงินลงทุนทั้งสิ้น 38,278.09 ล้านบาท สร้างงานให้
ประชาชนมีงานทํารวม 10,989 คน ช้ีให้เห็นว่าในภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวลดลงจาก ปี 2559  
โดยพิจารณาจากจํานวนโรงงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ร้อยละ 26.37  
                  2.2.2 สภาพทางสังคม จากการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีคุณภาพ 
ด้านคุณภาพชีวิต   
        1) ความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี 2560  
ซึ่งจัดเก็บทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่ชนบทในจังหวัดสระแก้ว จํานวน 118,273 ครัวเรือน 712 หมู่บ้าน 57 ตําบล 
9 อําเภอ มีจํานวนประชากร รวม 318,241 คน แยกเป็นชาย 158,049 คน หญิง 160,192 คน ในภาพรวมทั้ง
จังหวัดสระแก้ว ผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) รายตัวช้ีวัด จํานวน 5 หมวด 31 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัด
ที่บรรลุเป้าหมายความจําเป็นพ้ืนฐาน จํานวน 19  ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ จปฐ. ที่ควรให้
ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาเป็นลําดับต้นของจังหวัดสระแก้ว 
         2) การพัฒนาคุณภาพชีวิต (กชช.2 ค.) จากผลการสํารวจข้อมูล กชช.2ค. ปี 2559 ของ
จังหวัดสระแก้ว จํานวนหมู่บ้านที่สํารวจทั้งสิ้น 712 หมู่ บ้าน 82,352 ครัวเรือน ราษฎร 02,622 คน  
(ชาย 152,324 คน หญิง 150,298 คน) จํานวน 31 ตัวช้ีวัด ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดที่จะทําให้ทราบถึงสภาพทั่วไป  
ซึ่งเก่ียวข้องต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมของจังหวัดสรุปได้ว่าตัวช้ีวัดที่
เป็นปัญหามากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัดสระแก้ว คืออันดับ 1 การเข้าถึงแหล่งทุนของชุมชน 278 หมู่บ้าน  
(ร้อยละ 39.04) อันดับ 2 คุณภาพนํ้า 243 หมู่บ้าน (ร้อยละ 34.13) และอันดับ 3 คุณภาพดิน 215 หมู่บ้าน 
(ร้อยละ 30.20) จากการสํารวจ 712 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา  อันดับหน่ึงจํานวน - หมู่บ้าน เร่งรัดพัฒนา
อันดับสอง จํานวน 25 หมู่บ้าน และหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา อันดับสามจํานวน 687 หมู่บ้าน 
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      3) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากข้อมูลการเกิดสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว 
พบว่าปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากสาธารณ
ภัยในรอบปี (วาตภัย) รองลงมาเป็นปัญหาประชาชนถูกลักทรัพย์/ชิงทรัพย์/ถูกทําลายทรัพย์สินในรอบปีที่ผ่านมา 
และประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุจากยานพาหนะในรอบปีที่ผ่านมา 
   4) ด้านการศึกษา จังหวัดสระแก้วมีหน่วยงานรับผิดชอบจัดการศึกษาท้ัง 3 รูปแบบ  
คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 แบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดการศึกษาเป็น 
2 เขต ดังน้ี เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ได้แก่ อําเภอเมืองสระแก้ว อําเภอคลองหาด อําเภอ
เขาฉกรรจ์ อําเภอวังนํ้าเย็น และอําเภอวังสมบูรณ์ เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ได้แก่  
อําเภอตาพระยา อําเภออรัญประเทศ อําเภอวัฒนานคร และอําเภอโคกสูง 
                2.2.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ ที่ 3 
ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร  
   ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  
       (1)  ป่าไม้ จังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 10 แห่ง เน้ือที่3,206454.75 ไร่  
เป็นอุทยานแห่งชาติปางสีดา มีเน้ือที่ 524,375 ไร่ ต้ังอยู่ที่ตําบลท่าแยก อําเภอเมืองสระแก้ว และ ตอนเหนือ 
อําเภอวัฒนานคร อุทยานแห่งชาติตาพระยา เน้ือที่ 143,750 ไร่ อําเภอตาพระยา และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขา
อ่างฤาไน มีเน้ือที่ 29,275 ไร่ อําเภอวังนํ้าเย็น และก่ิงอําเภอวังสมบูรณ์ ปัจจุบันเหลือป่าไม้คงสภาพสมบูรณ์
ประมาณ ร้อยละ 40 ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติและบริเวณตะวันออกในเขตอําเภอวังนํ้าเย็น ติดต่อ
แนวเขต 5 จังหวัด สําหรับสภาพปัญหาเก่ียวกับป่าไม้ที่สําคัญ ได้แก่ ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือครอบครอง
หรือขยายพ้ืนที่การเพาะปลูก รวมทั้งการตัดไม้ทําลายป่า โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าไม้ที่อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนหรือมีชุมชน
รายล้อมพ้ืนที่ป่า 
    (2) แหล่งนํ้า จังหวัดสระแก้ว มีแหล่งนํ้าธรรมชาติที่สําคัญ 12 แห่ง คือ คลองพระ-สะทึง  
คลองตาหลัง คลองไก่เถื่อน คลองวังจิก คลองพระปรง คลองลําสะโตน ห้วยยาง ห้วยตะเคียน ห้วยนางาม ห้วยพรม
โหด ห้วยไผ่ คลองนํ้าใส มีแม่นํ้า ห้วย ลําธาร คลอง จํานวน 244 สาย ซึ่งในจํานวนน้ีมีที่ใช้งานได้ในฤดูแล้ง  
จํานวน 96 สาย มีหนองบึง 106 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 53 แห่ง และอ่ืนๆ 297 แห่ง ที่มีสภาพการ
ใช้งานได้ในฤดูแล้ง 202 แห่งครอบคลุมพ้ืนที่ทําการเกษตรในฤดูฝน 2,078,205 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 88.80 
ของพ้ืนที่การเกษตร และจังหวัดสระแก้ว มีปริมาณนํ้าท่าเฉล่ีย 2,532.660 ล้านลูกบาศก์เมตร และพ้ืนที่มี
ศักยภาพในการกักเก็บนํ้าประมาณ 1,154.305 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ในปัจจุบัน มีแหล่งเก็บกักนํ้าได้เพียง 
376.705 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ย และมีพ้ืนที่ชลประทานเพียง 
244,838 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10.4 ของพ้ืนที่ทําการเกษตร ทําให้เป็นปัญหาสําคัญเร่งด่วนในการจัดหาแหล่ง
กักเก็บนํ้าให้เพียงพอเพ่ือใช้ในการเกษตร จะส่งผลให้เกษตรกรมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น และมีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้งยังมี
แหล่งนํ้าไว้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคอีกด้วย 
         ด้านสิ่งแวดล้อม 
         1) ปัญหาด้านนํ้าเสียชุมชนและมลพิษทางนํ้าเน่ืองจากจังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดที่มีการค้า
ชายแดน  ทําให้มีกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งล้วนแต่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางนํ้า ประกอบกับนํ้าเสียส่วนใหญ่
ไม่ได้ผ่านการบําบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าต่างๆ ทําให้คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าเสื่อมโทรมลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน และจากสถิติข้อมูลการร้องเรียน ของสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ปี 2549-2559 พบว่า มีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 118 ครั้ง 
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เป็นเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษทางนํ้า 51 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43.22 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ซึ่งสรุป
แหล่งกําเนิดของปัญหาด้านมลพิษทางนํ้าได้ดังน้ี 
    (1.1)  นํ้าเสียชุมชน เน่ืองจากระบบสาธารณูปโภคของจังหวัดยังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของชุมชน ได้แก่ ถนน ระบบระบายนํ้าในเขตเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล ตลาดสด  
สถานพยาบาล เป็นต้น นํ้าเสียชุมชนท่ีปล่อยทิ้งจากอาคารบ้านเรือนและชุมชนมักจะปล่อยลงสู่พ้ืนดินหรือแหล่งนํ้า
ธรรมชาติโดยไม่ได้รับการบําบัดให้ถูกวิธี  
        (1.2)  นํ้าเสียอุตสาหกรรม เน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดสระแก้ว ยังมีจํานวนน้อย 
และเป็นโรงงานขนาดเล็ก โดยทั่วไปเป็นอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการเกษตร ส่วนใหญ่มีที่ต้ังอยู่ในเขตอําเภอเมือง
สระแก้ว และอําเภอวัฒนานคร สําหรับโรงงานขนาดใหญ่ได้แก่ โรงงานกําจัดขยะ โรงงานนํ้าตาล โรงงานผลิตเอทานอล 
โรงงานผลิตแป้งมันสําปะหลัง และโรงไฟฟ้าชีวมวล ดังน้ัน ปัญหาน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจึงเกิดขึ้นในพื้นที่ที่
มีโรงงานอุตสาหกรรมต้ังอยู่ แต่ในอนาคตอาจส่งผลกระทบมากขึ้นตามการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมที่เริ่มมี
มากขึ้น  
      (1.3) นํ้าเสียจากการเกษตร เป็นภาคการผลิตที่สําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดและ 
มีการใช้สารเคมีเป็นจํานวนมาก โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเกษตรกรซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าโดยเฉพาะ
นํ้าผิวดิน ซึ่งมีความสําคัญต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน    
           2) ปัญหาด้านขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสระแก้วมีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 524.75 ตัน/
วันแยกออกเป็นในเขตเทศบาล มีปริมาณการเก็บขน 189.15 ตัน /วัน นอกพื้นที่บริการเก็บขน 206.83 ตัน /วัน 
และมีปริมาณขยะสะสม 120,109 ตัน จะเห็นว่าข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 
จังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเป็น ลําดับที่ 51 โดยมีปริมาณขยะมูลฝอย
สะสม 35,175 ตัน อัตราการสะสมขยะมูลฝอย 66.43 กก./คน ปัจจุบันจังหวัดสระแก้วได้รับงบประมาณจัดต้ังศูนย์
กําจัดขยะมูลฝอย 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมืองวังนํ้าเย็น ปัญหาที่พบในการจัดการขยะ คือ การ
จัดการไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ประชาชน ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง                                                               
          3) ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศและเสียง มีแนวโน้มวิกฤตและรุนแรงมากในช่วง               
ฤดูแล้ง  โดยเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาเศษผลผลิตทางการเกษตร และปัญหากลิ่นเหม็นจาก
สถานประกอบการ เช่น บริษัท Pro Waste โรงงานนํ้าตาล ลานตากมันสําปะหลัง 
          4) ปัญหาด้านมลพิษทางเสียง จังหวัดสระแก้วยังไม่มีข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียง เฉลี่ย 24 ชม.
เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ของมลพิษทางเสียง แต่อย่างไรก็ตามมลพิษทางเสียงหรือเหตุ เดือดร้อนรําคาญจากเสียงดัง
รบกวนจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงต่างๆ เช่น เสียงจากโรงงานอุตสาหกรรมเสียงจากยานพาหนะ ฯลฯ 
ยังถือว่าไม่มีปัญหาที่รุนแรงแต่อย่างใด 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว (2561-2564) 
 (3)  สรปุปญัหาอุปสรรคการดาํเนินงานทีผ่่านมาและแนวทางการแกไ้ข  

  1) ปัญหาและอุปสรรค 
    1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดรูปแบบการติดตามประเมินผลที่สามารถนําเสนอ
ผลการพัฒนาได้อย่างชัดเจน และขาดตัวช้ีวัดที่ระบุถึงผลสําเร็จของการดําเนินการ ที่เป็นผลงานสําคัญจากการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1.2 ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในการนํามาวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดทํา
โครงการต่างๆ ซึ่งบุคลากรเช่ียวชาญเฉพาะด้านมีไม่เพียงพอ 
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     1.3 การประสานแผนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ยังไม่ได้
นําโครงการต่างๆ ไปสู่การพัฒนาที่เป็นรูปธรรม และการจัดส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ ยังไม่มีการแจ้งผลการพิจารณา มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับห้วงเวลาในการจัดทํา
แผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด ที่ผ่านมาเป็นคนละช่วงเวลา ทําให้การ
ประสานแผนฯ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
    1.4 ขาดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน
ในแต่ละพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1.5 ขาดระเบียบวิธีการปฏิบัติในการประสานแผนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละปีออกมาเป็นหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบในทุกปี  ทําให้ขาดการ
จัดเก็บข้อมูลที่จะประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 
     1.6 จากข้ันตอนการทํางานในแต่ละขั้นตอนตอนยังขาดการบูรณาการกับส่วนราชการ 
ในด้านต่าง ๆ การประสานงานการทํางานยังขาดความร่วมมือที่ดีกับหน่วยงานอ่ืน 
  2) การดําเนินการที่ผ่านมา 
    ได้รวบรวมผลการพัฒนาจากข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล                
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan) ในเขตจังหวัดสระแก้ว ขั้นตอนการดําเนินงานที่ผ่านมา 
    2.1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําประชาคมเพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อน 
ความต้องการในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาเขตท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
    2.2. โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ทําการประชาคม บรรจุไว้
ในแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ๆ จัดส่งให้คณะกรรมการประสานแผนระดับอําเภอเพ่ือจัดลําดับ
ความสําคัญ จัดส่งให้คณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดเพ่ือพิจารณา 

2.3. หน่วยงานที่ต้องการรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน จะต้องเสนอ
โครงการที่ขอรับการสนับสนุนพร้อมเหตุผลความจําเป็นและรายละเอียดของโครงการที่มี โดยแบ่งส่วนงบประมาณ
ของตนเอง และงบประมาณท่ีจะขอรับการสนับสนุนให้ชัดเจน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผู้สนับสนุนพิจารณา
โครงการตามหลักเกณฑ์และอยู่ในอํานาจหน้าที่พิจารณาถึงสถานะทางการคลังแล้วกําหนดโครงการไว้ 
  3)  แนวทางการแก้ไข 
    3.1 ควรกําหนดวิธีการรายงานผลการดําเนินงานและองค์กรที่รับผิดชอบในการติดตาม 
และประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประเมินผลการพัฒนาในภาพรวมและ 
เห็นทิศทางการพัฒนา กําชับและติดตามเพ่ือให้ผู้มีหน้าที่ติดตามประเมินผลทุกระดับ ดําเนินการรวบรวมข้อมูล
การรายงานผลฯ เพ่ือนําไปวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในภาพรวมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
    3.2 จัดหาอุปกรณ์เพ่ือนํามาจัดเก็บข้อมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห์ถึงปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน พร้อมทั้งจัดการอบรมเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากรในด้านต่าง ๆ และสรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อ
การทํางาน 
    3.3 เน้นการมีบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอ่ืนๆ ในการดําเนินโครงการต่างๆ ปรับปรุง
วิธีการทํางานในด้านการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 
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    3.4 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องที่ ตระหนักถึงการพัฒนาท้องถิ่น  
ขอความร่วมมือ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน และการจัดสรร
งบประมาณควรให้ความสําคัญกับการจัดลําดับความเร่งด่วนของโครงการท่ีตอบสนองความต้องการและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
    3.5 กําหนดรูปแบบการรายงานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย และ 
ต้องมีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงิน และต้องมีการ
กําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลที่แสดงให้เห็นถึงผลสําเร็จของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
คุ้มค่าควบคู่กันไป 
    3.6 หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น 
 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
 (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ทั้งน้ีวิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจ
รัฐ การดํารงอยู่อย่างมั่นคง ย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรี
ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

    ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์น้ัน จําเป็น

จะต้องมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน จึงจําเป็นจะต้องกําหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเน่ืองและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม
ในการขับเคล่ือนการพัฒนา เพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ 
คติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากน้ีไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง   
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  
 (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบัน 
        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
   หลักการพัฒนาประเทศที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาที่ย่ังยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”ที่ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 
และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพ 
การผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุ
เป้าหมายในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ดังน้ี 

- ยึด “หลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง” 
- ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
- ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” 
- ยึด ”เป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579” 
- ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการ 

เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 
- ยึด “หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ 

ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
  เป้าหมายสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
  1. คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย 
    1)  ค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ไม่ตํ่ากว่า 0.8 คะแนน 
    2)  IQ เฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ 
    3)  ร้อยละ 70 ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
    4)  ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ตํ่ากว่า 500  
    5)  สัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ิมขึ้น 
  2. สังคมมีความเหลื่อมล้ําน้อยลง โดย 
    1)  รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่รายได้ตํ่าสุดเพ่ิมขึ้นไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 15/ปี 
    2)  การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ตํ่าสุดเพ่ิมขึ้น 
    3)  สัดส่วนประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 7.4 
  3. มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขัน โดย 
    1)  เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น 8,200 ดอลลาร์ สรอ. 
    2)  มีอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเมินโดย IMD  
ให้อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ประเทศของประเทศแรก มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ตํ่ากว่า 3 ล้านล้านบาท 
    3)  เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นเป็น 500,000 ไร่ 
  4. รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ํา โดย 
   1)  เพ่ิมผืนป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ 
   2)  พ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ิมจาก 1.53 เป็น 1.58 ล้านไร่ 
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   3)  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 
  5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิม
ความเช่ือมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย โดย 
   1)  ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดและปัญหาอาชญากรรมลดลง 
   2)  ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายตํ่ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก และ 
มีอันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ไม่ตํ่ากว่าอันดับ 10 ของโลก 
  6. มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อํานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน โดย 
    1)  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพ 
การประกอบธุรกิจของประเทศอยู่ในอันดับสองของอาเซียน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ อีก 4 ยุทธศาสตร์ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังน้ี 
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
  4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
  6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิติกส์ 
  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
1. การเสริมสร้างและ

พัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ 

 

1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

2) พัฒนาคนให้มทีักษะ มีความรู้ และมีความสามารถในการดํารงชีวิต 
อย่างมีคุณค่า 

3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคํานึงถึงผลกระทบต่อ

สุขภาพ 
5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและระบบ

การเงินการคลังด้านสุขภาพ 
6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
2. การสร้างความเป็น

ธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม 

 

1) การเพ่ิมโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ตํ่าสุด
สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 

2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน 
 

3. การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ย่ังยืน 

1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของการผลิต

และการบริการ 

4. การเติบโต 
ที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนา 
ที่ย่ังยืน 

 

1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความสมดุลของการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
สมดุล และยั่งยืน 

3) การแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
6) การบริการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
7) การพัฒนาระบบการบริการจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8) พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 
5. การเสริมสร้าง

ความมั่นคง
แห่งชาติ 
เพ่ือการพัฒนา
ประเทศ 
สู่ความมั่งคั่ง 
 

1) การรักษาความมั่นคงภายใน 
2) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง 
4) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้

ซึ่งอํานาจอธิปไตยในเขตทะเล 
5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง

กันระหว่างแผนงานที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
6. การบริหารจัดการ 

ในภาครัฐการ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

 

1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ  
ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คลอ่งตัว มีขนาดที่เหมาะสม  
เกิดความคุ้มค่า 

2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่าย
มีประสิทธิภาพ 

3) เ พ่ิมประสิท ธิภาพและยกระ ดับการใ ห้บริ การสาธารณะใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานสากล 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทย

มีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม 
8) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม 

และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 

7. การพัฒนโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ 
โลจิติกส ์

1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง 
2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
4) พัฒนาด้านพลังงาน 
5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน

โทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
พัฒนาระบบนํ้าประปา 
 

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจยั และ
นวัตกรรม 

1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลกัดันสู่การใช้ประโยชน์ 
ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย 
 

9. การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
2) การพัฒนาเมือง 
3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
10. ความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ 
เพ่ือการพัฒนา 

 

1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหา
ตลาดใหม่สําหรับสินค้าและบริการของไทย 
2) พัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม
ในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS , ACMECS , IMT-GT, 
BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออํานวยความสะดวกและ
ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการ และ
การลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 
4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะ
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาค
กัน 
6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ
นานาประเทศ 
7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง
ในทุกด้านที่เก่ียวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการ
ต่างประเทศ 
10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สําคัญ 

ท่ีมา : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
 
 (3) แผนพัฒนาภาค 
   1) แผนพัฒนาภาค 
    แผนพัฒนาภาคตะวันออก (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๑  พัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นกําลัง
หลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของภาคตะวันออกอย่างย่ังยืน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 
สีเขียว ผลิตกําลังคนให้มีศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายย่อย 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาการเกษตรคุณภาพและผลตอบแทนสูง เช่ือมโยงสู่การ
ผลิตอาหารปลอดภัย การผลิตพลังงานทดแทน และพืชสมุนไพรทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
การตลาด ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริหารจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและการกระจายสินค้าเกษตร 
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   แนวทางการพัฒนาท่ี ๓ พัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชนบทให้มีความทันสมัยและน่าอยู่ 
พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 
การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน การเช่ือมโยง 
การคมนาคมขนส่งอย่างไร้รอยต่อ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมและครบครัน 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๔ รักษาและยกระดับพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนประเทศกัมพูชา 
ให้มีมูลค่าสูง มีความมั่นคง และเป็นประตูเช่ือมโยงการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมุ่งเน้นการเพ่ิม
มูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดน การเสริมสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณจุดผ่านแดน และ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ การเช่ือมโยงการค้าภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน 
   แนวทางการพัฒนาที่ ๕ เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างย่ังยืน โดยมุ่งเน้นการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและย่ังยืน และการสร้างความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   2) แผนพัฒนาจังหวัด 
    เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 
    เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรและสมุนไพรคุณภาพ แหล่งท่องเท่ียวชุมชน เชิงนิเวศ 
และอารยธรรมโบราณ ศูนย์กลางโลจิสติกส์เช่ือมโยงอินโดจีน มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
 

ประเด็น
การพัฒนา

ที่ ๑ 

เสริมสร้างศักยภาพในการ
พัฒนาตนเอง เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพชีวิตสําหรับ
คนทุกช่วงวัยในทุกด้านความ
ต้องการของชีวิตเพ่ือสุขภาวะ 
ที่ดีรวมทั้งรายได้ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๒. ส่งเสริมการดํารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จนเป็นวิถี Way of Life  
๓. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดําริ  
(สืบสาน รักษา ต่อยอด) 
๔. สร้างเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดีในทุกช่วงวัย 
๕. พัฒนาอาชีพและยกระดับผลิตภัณฑ์ 
๖. ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ 
๗. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหาร
และให้บริการประชาชน 
 

ประเด็น
การพัฒนา

ที่ 2 

พัฒนาทักษะของเกษตรกร  
ปัจจัยการผลิต ศูนย์รวบรวม 
และการจัดจําหน่ายสินค้า
เกษตรที่ได้มาตรฐานและ 
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด  
เพ่ือการยกระดับสินค้าเกษตร
ของจังหวัด 

๑. บริหารจัดการแหล่งนํ้าอย่างเป็นระบบ ทั้งในเขต
ชลประทานและนอกชลประทาน 
๒. ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือปรับปรุงคุณภาพพัฒนาสินค้าเกษตร
และสมุนไพร 
๓. พัฒนาเกษตรและสถาบันเกษตรให้มีทักษะ องค์ความรู้  
การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร และการเป็นผู้ประกอบการ 
๔. ส่งเสริมการทําเกษตรกรรมย่ังยืน 
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๕. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมใ่นการผลิต 
พัฒนาสินค้าเกษตรและสมุนไพร 
๖. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
๗. ส่งเสริมการแปรรูปหรือพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลคา่ 
๘. พัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรและสมนุไพรให้ได้
มาตรฐาน 
๙. เสริมสร้างช่องทางการจัดจําหน่ายและประชาสัมพันธ์ 
สินค้าการเกษตรและสมุนไพร ทั้งในและต่างประเทศ 
 

ประเด็น
การพัฒนา

ที่ 3 

ยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยว พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่ือมโยง
อารยธรรมโบราณ เพ่ิมขีด
ความสามารถสู่การท่องเที่ยว
โดยชุมชนสุขชาติวิถี 

๑. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเท่ียว
ให้เพียงพอและได้มาตรฐานปลอดภัย  
๒. ส่งเสริมเครอืข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการ
ท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวทั้งในและ
ต่างประเทศ  
๓. ส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่สมาชิกชุมชน บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว และผู้ประกอบการการท่องเที่ยว  
๔. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยเข้ารับการตรวจประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานที่กรมการท่องเที่ยวกําหนด  
๕. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มคีวามหลากหลาย เพ่ือเพ่ิม
ทางเลือกในการท่องเที่ยว   อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิง
เกษตร เชิงกีฬา และวิถีชุมชน 
๖. จัดกิจกรรมพิเศษหรืองานมหกรรมในแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัด อาทิ มหกรรมกีฬาเสริมสุขภาพ 
๗. พัฒนาภาพลักษณ์การท่องเท่ียว ตามกลุ่มศักยภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว  
๘. พัฒนาแผนการตลาดเชิงรุก ผ่านสื่อดิจิทลั  
๙. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 
 

ประเด็น
การพัฒนา

ที่ 4 

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
และการบริหารจัดการ 
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  
เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลาง 
โลจิสติกส์เช่ือมโยงอินโดจีน 

๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการคมนาคมและ 
การขนส่ง เช่ือมโยงกับจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน 
๒. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การค้าชายแดน  
การลงทุน และเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ  นักลงทุน 
มาดําเนินกิจการในจังหวัดสระแก้ว 
๓. ยกระดับการให้บริการพิธีศุลกากรและพิธีการตรวจคน 
เข้าเมืองเพ่ืออํานวยความสะดวกการค้าชายแดน 
๔. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผังเมือง 
การค้า การลงทุน แรงงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ในเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแก้ว รวมท้ังการจัดต้ังศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ (One Stop service – OSS) 
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๕. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงานของแรงงาน
ท้องถิ่นและต่างด้าวให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน รวมถึงการ
อํานวยความสะดวกด้านการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว  
๖. เตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิต/  
การประกอบอาชีพ /การอยู่อาศัย /การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  
๗. ส่งเสริมนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วให้เติบโตอย่างย่ังยืน 
 

ประเด็น
การพัฒนา

ที่ 5 

เสริมสร้างความมั่นคง 
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดน 

๑. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดน 
๒. เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความ
มั่นคง ใหม้ีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ทันทีและ
เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 
๓. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอืที่ดีในระดับ
ท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน (จังหวัด, ฝ่ายทหาร,  
ฝ่ายปกครอง, ฝายพลเรือน)  
๔. เสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้มีจติสํานึกและ 
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง  
๕. สร้างตระหนักรู้ สืบสาน รกัษา ต่อยอด ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา  สร้างทักษะวิชาชีพใน
การแก้ไขปัญหาความม่ันคงและภัยคุกคามให้ประชาชน 
ในพ้ืนที่ชายแดน 
 

 
 (4) ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  วิสัยทัศน ์
   เมืองแห่งสุขภาวะ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมแห่งคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี 

 ยุทธศาสตร ์
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงสร้างพ้ืนฐาน สู่นครแห่งคุณภาพและ

ความมั่งคั่ง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข และสังคม

สุขภาวะที่น่าอยู่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์เพ่ือการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารราชการ การเมืองการปกครอง 
การจัดบริการสาธารณะที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
 
 (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
    ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2566 - 2570) 
   วิสัยทัศน์ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว   
    เป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือบริการสาธารณะที่ดี  
   ยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นเมืองแห่งอนาคต 
    เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมทัน
ต่อสภาวการณ์ 
    เป้าประสงค์ที่ ๒ พัฒนาความเป็นเมืองแห่งอนาคตเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
   แนวทางการพัฒนา 
    1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ ดิจิทัล และสิ่งอํานวยความสะดวก ให้มี
คุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ 
    1.2 พัฒนาเมือง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีมาตรฐานเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
    1.3 พัฒนาแหล่งนํ้าและบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบให้ตอบสนองกับความต้องการของ 
ประชาชน 
    1.4 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการสู่ความเป็นเมือง 4.0 
    1.5 การพัฒนาด้านผังเมือง วิศวกรรมจราจร และควบคุมอาคาร เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข และสังคมที่มีคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืน 
    เป้าประสงค์ที่ ๑ ยกระดับการศึกษาให้มีมาตรฐานและทันต่อการเปลี่ยนแปลง สู่สังคมแห่ง
คุณภาพที่มั่นคง 
    เป้าประสงค์ที่ ๒ พัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะสู่สังคมแห่ง
ความสุขที่ย่ังยืน 
   แนวทางการพัฒนา 
    2.1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้มีคุณภาพ เสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ํา สร้างโอกาส เรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้และ 
มีมาตรฐานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ ฝีมือ
แรงงานและการเรียนการสอนเพ่ือสร้างการเรียนรู้วิถีใหม่ 
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    2.2 เสริมสร้างสุขภาวะในทุกมิติและทุกช่วงวัย 
    2.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง อบอุ่น ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกัน 
    2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 
    2.5 เสริมสร้างสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและลดช่องว่างทางสังคมให้เกิดความท่ัวถึงและย่ังยืน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 
    เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนานวัตกรรม การแปรรูป และสร้างคุณภาพการผลิต ส่งเสริมการลงทุน 
เพ่ือยกระดับสินค้าสู่การพาณิชย์ 
    เป้าประสงค์ที่ ๒ ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
   แนวทางการพัฒนา 
    3.1 ส่งเสริมความเป็นเมืองสมุนไพรครบวงจรเพ่ือการค้าและพาณิชย์ 
    3.2 ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
    3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วนในประเภทต่าง ๆ เพ่ือ 
ก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสร้างนวัตกรรม สร้างโอกาสทางธุรกิจให้ SMEs Startup วิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจเพ่ือสังคม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและตลาดสมัยใหม่ เพ่ือก่อให้เกิดรายได้สู่การพัฒนาและ
ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 
    3.4 สร้าง พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน ที่ทันสมัย
เพ่ือเป็นเครื่องมือประกอบการกําหนดทิศทางและการบริหารด้านเศรษฐกิจ อํานวยความสะดวก รวดเร็ว ให้แก่ 
ทุกภาคส่วน 
    3.5 ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุนที่สอดรับกับระเบียง
เศรษฐกิจและเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อ  
    3.6 พัฒนาระบบการเกษตรตามแนวทางหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบริหารจัดการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา ศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม 
    เป้าประสงค์ที่ ๑ ยกระดับการท่องเที่ยวและบริการที่หลากหลายเช่ือมต่อภาคและภูมิภาค 
และสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี ให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน 
    เป้าประสงค์ที่ ๒ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ เพ่ือความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ 
   แนวทางการพัฒนา 
    4.1 เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยวและบริการเพ่ือก่อให้เกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    4.2 สร้าง พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการในทุกประเภท การท่องเที่ยวชีววิถี อย่าง
บูรณาการมีส่วนร่วมร่วมกันและเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
    4.3 ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพประชาชนและบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านการ
ท่องเท่ียวและบริการทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยวและบริการอย่างมีส่วนร่วมเป็นรูปธรรมย่ังยืน 
    4.4 ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายภาษา กิจกรรมท่องเท่ียว 
ที่หลากหลาย การตลาดการท่องเท่ียวเชิงรุกผ่านสื่อทุกรูปแบบที่ทันสมัย น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบริหารจัดการ
จัดทําฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพ่ือสร้างการรับรู้แก่นักท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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    4.5 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ ก้าวสู่ความเป็นเลิศให้เป็นที่ประจักษ์ในเวที 
ระดับชาติ และนานาชาติ และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกีฬาให้มีความพร้อมตามมาตรฐานสากล 
    4.6 พัฒนา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม และส่งเสริมคุณค่าทาง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี มรดกทางวัฒนธรรม ก่อให้เกิด
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
    4.7 ส่งเสริมบทบาทสถาบัน “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาสู่ชุมชนคุณธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    เป้าประสงค์ที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ให้มีความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
    เป้าประสงค์ที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท้องถิ่น และชายแดน 
อย่างมีคุณภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 
    5.1 ธํารง รักษา สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
    5.2 ป้องกันภัยคุกคามในทุกรูปแบบ และแก้ไขปัญหายาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
อบายมุข สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ 
    5.3 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
    5.4 ป้องกันและฟ้ืนฟูระบบบรรเทาสาธารณภัย ระบบเตือนภัย ระบบบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินและมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินทุกรูปแบบ 
    5.5 จัดทําระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นที่เช่ือมโยงทุกมิติ และนําไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนา 
อย่างเป็นรูปธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    เป้าประสงค์ที่ ๑ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่า 
ให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน 
    เป้าประสงค์ที่ ๒ เสริมสร้างการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์และมั่งคั่ง 
   แนวทางการพัฒนา 
    6.1 ส่งเสริม ฟ้ืนฟู รักษาอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6.2 ส่งเสริมและพัฒนาควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาขยะ นํ้าเสีย สิ่งปฏิกูล และมลพิษ 
    6.3 ส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์ และการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และพลังงาน
หมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    6.4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมให้ดํารงความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
    6.5 ส่งเสริมการจัดการขยะตั้งแต่ระดับจุลภาคไปจนถึงระดับมหภาค ก่อให้เกิดระบบ
สวัสดิการและรายได้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนา การเมือง การปกครอง การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ 
    เป้าประสงค์ที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกภาคส่วน 
    เป้าประสงค์ที่ ๒ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับรองการพัฒนาเมือง และสังคม
คุณภาพสูง 
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   แนวทางการพัฒนา 
    7.1 เสริมสร้างกระบวนการการเมืองการปกครองอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง
และมั่นคง 
    7.2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกมิติตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและบูรณา
การทุกภาคส่วน 
    7.3 จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีสมรรถนะ ทําให้เกิดตามหลักธรรมาภิบาล 
บรรลุตามนโยบาย และบริหารงาน ทันสมัย ลดขั้นตอน รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือให้เกิดการบริหาร
ภาครัฐอัจฉริยะ 
    7.4 พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรของท้องถิ่นให้มีสมรรถนะก้าวทันการเปลี่ยนแปลงวิถีใหม่ 
    7.5 ส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนเข้าถึงการเช่ือมโยงและการใช้งานข้อมูล โดยมี
เป้าหมายเพื่อเผยแพร่ข้อมูล สร้างการเรียนรู้ และสร้างการรับรู้การบริหารงานท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 
 (6) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 การติดตามและประเมินผล 
 (1) การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว ได้นํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือนําไปสู่การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ผลที่ได้รับ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกรอบทิศทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ี 
             ยุทธศาสตร์ที่ 1 การคมนาคมสะดวก 
     ผลจากการดําเนินงานที่ผ่านมาทําให้ท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดสระแก้ว มีการพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ มีถนน สะพาน ที่ได้มาตรฐาน ความปลอดภัยในการสัญจรไปมามีความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบการขนส่งโลจิติกส์มีความสะดวกสบายมากขึ้น ระบบสาธารณูปโภค เช่นนํ้าประปา 
ไฟฟ้า มีการขยายเขตได้อย่างทั่วถึงครอบคุมทั่วทั้งจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์ที ่2 ประชาชนมคีุณภาพ 
   เป้าประสงค์ การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 
   ผลการดําเนินงานที่ผ่านมามีการส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคระบาด
โควิด 2019 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการจัดให้มีระบบรักษาความเรียบร้อยในจังหวัด                
การส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด้านความมั่นคงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกัน 
   เป้าประสงค์ การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้พัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ย่ังยืน มีรายได้มั่นคงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สนับสนุนโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการดํารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจ  

เป้าประสงค์ การพัฒนาด้านการบริการพ้ืนฐาน 
จัดหาแหล่งนํ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ ,สถานที่ท่องเที่ยว ,

สนามกีฬา , สถานที่พักผ่อน , สวนสาธารณะ ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่สะดวกและ
เพียงพอ  

เป้าประสงค ์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และการกีฬา 
  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาให้
ทันสมัยเพ่ือยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการอยู่ร่วมกับประชาคม
อาเซียนส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนาระบบการศึกษาส่งเสริมและให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ พัฒนา
บุคลากรทางด้านการศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อการอยู่
ร่วมกันกับประชาคมอาเซียนส่งเสริมทํานุบํารุง ฟ้ืนฟูศาสนาและวัฒนธรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โบราณสถานท่ีเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการกีฬาให้เพียงพอแก่เด็กและเยาวชนส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศเพ่ือนบ้านและอยู่ร่วมกับประชาคมอาเซียน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร 
  เป้าประสงค์ การพัฒนาด้านการเกษตรส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิต 
  สินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน ส่งเสริมสนับสนุน
การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูป การพัฒนาคุณภาพการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรทฤษฎีใหม่   
และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ส่งเสริมให้มีตลาดกลางในการจําหน่ายสินค้าการเกษตร  สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยี 
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  เป้าประสงค์ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  พัฒนาและบริหารแหล่งนํ้าธรรมชาติ/แหล่งนํ้าชลประทาน  ให้สามารถเก็บนํ้าไว้ใช้ได้ตลอดปีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ  การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสียรวม การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัด             
นํ้าเสียรวม ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่าอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  เป้าประสงค์ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน 
  การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามี             
ส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวพัฒนาฟ้ืนฟูสถานที่ท่องเท่ียวทางธรรมชาติให้เอ้ือต่อการ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเท่ียว แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม อารยธรรมโบราณ 
และวิถีชีวิตของชุมชนพัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา และตลาดโรงเกลือ ให้มีความสะอาด  
สะดวก ปลอดภัยเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ เพ่ือการขนส่งและ
กระจายสินค้าสะดวก รวดเร็ว เป็นประตูสู่ภูมิภาคอินโดจีน  
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ 
  เป้าประสงค์  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ควบคุมกํากับดูแล 
เพ่ือผลสัมฤทธ์ิของงานบริหารและควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ให้มีความทันสมัย  
นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจ รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชน
ต่ืนตัวถึงความสําคัญของระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น   
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     (2) ข้อเสนอแนะในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ในอนาคต 
 2.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
 - การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่กําหนดเป้าหมายและแนวทาง 
การพัฒนาในทิศทางเดียวกัน มีการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกันในระดับบนภายใต้สภาพปัญหา 
และความต้องการ ความความจําเป็นเร่งด่วนในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 
เป็นสําคัญ 
 - การประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ที่สร้างความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน บูรณาการโครงการพัฒนาลดความซ้ําซ้อน และยังสามารถจัดสรรทรัพยากร 
ที่มีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
       - การกําหนดแนวทางการบริหารงานท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด                
นํายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนามาใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลต่อการวัดผลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการนํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ไปใช้ 
 - กระบวนการของคณะกรรมการประสานแผนระดับอําเภอบางแห่งไม่มีการขับเคล่ือนในด้านการ
ประสานงานการประชุมของคณะกรรมการ ทําให้การประสานงานขาดความต่อเน่ือง ส่งผลให้ระบบการทํางาน 
ไม่ทันตามห้วงปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้รับข้อมูลคําสั่งการแต่งต้ังคณะกรรมการประสานแผนระดับ
อําเภอไม่ครบถ้วนในทุกอําเภอ ทําให้การประสานงานกับคณะกรรมการฯ เกิดความล่าช้าในบางอําเภอ 
  - การประสานแผนพัฒนาทอ้งถิ่นกับคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอําเภอยังขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  
 
 
 


