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1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

1.1.1 ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี      

เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้ เสนอร่างยุทธศาสตร์

ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะ

ที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการ

จัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี และ (2) 

คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ เพื่อจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ

ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี คณะอนุกรรมการ

จัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป ได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ  20 ปี         

ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และนักวิชาการ 

รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็น

ข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี ต่อที่

ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบ

ยุทธศาสตรช์าติตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

1.1.2 สาระส าคัญ 

 สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนิน 

การยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการ

บรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการที่ทุก

องค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนนิการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คน

ไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ                                            

อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 

ส่วนที่  ๒  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนที่  ๓  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

  1.1.3 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 

 “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้

ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข 

อยู่ดี กินดี สังคม มีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนว

ทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร ์ได้แก่  

  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ

และช่วยลด และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียน   

และประชาคมโลกที่มตี่อประเทศไทย 

  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อให้ประเทศไทย

สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้

นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม 

เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า

และการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการปฏิรูป

และพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย

ให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะ

การคิดวิเคราะหอ์ย่างมเีหตุผล มรีะเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็น

ไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 

  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  

เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอ

ภาคและเป็นธรรม 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้ง

มีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคม สีเขียว 
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  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจ ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภบิาล 

 

  1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

1.2.1 ความส าคัญ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จัดท าขึ้น 

ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยง

กันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้นอ้มน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการ

พัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 – 11 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทย

สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 นี้ ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ Thailand 

4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการ

พัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่าง

กว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท า

รายละเอียดยุทธศาสตรข์องแผนฯ เพื่อมุง่สู ่“ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” การพัฒนาประเทศในระยะ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 จงึเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะ

การแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ได้

ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ

เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 

ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและตดิตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อก ากับให้

การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ

สังคมไทย 
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2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองอ่างทอง 

2. 2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างทอง    

เทศบาลเมอืงอา่งทอง ได้วางแนวทางในการพัฒนาเทศบาลโดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์

การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน ด้าน

คุณภาพชวีิต  การศึกษา และส่งเสรมิศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1.1 การป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

1.2 การปรับปรุงสุขาภบิาลชุมชนและสถานที่ 

1.3 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และประเพณีภายในชุมชน 

1.4 การส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 

1.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้าง 

พื้นฐาน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1.1การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา สาธารณูปการและไฟฟ้า 

1.2 การพัฒนาการใชท้ี่ดนิ 

2.3 การพัฒนาระบบจราจร 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

3.1  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 

      3.2 การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

  4.1 การสร้างจิตส านกึและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

4.2 การเฝา้ระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

4.3 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.4 การศกึษาวิจัยเชิงปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วยแนวทางการ

พัฒนา ดังนี้ 

5.1 การส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่ดี 

5.2 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการเทศบาล 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมืองอ่างทอง - ๕ - 

 

5.3 การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 

5.4 การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล 

5.5 การปรั 

 

 


