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รายละเอียดแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)  แกไข  ครั้งที่ 1/๒๕๖6 
เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ  อำเภอเขาฉกรรจ  จังหวัดสระแกว 

 

จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
 

สวนที่  ๒  ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ขอ 2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 12  รายละเอียดแกไขใหม  ดังนี้ 

 

ขอ ๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 1๓  (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)    
  

 ใน การจัดทำแผนพัฒ นาท อ ง ถ่ิน  ต องมี คว าม เชื่ อม โยงของยุท ธศาสตร ในภ าพรวม 
(Strategylinkage) ความเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตรท่ีเชื่อมตอกันเพ่ือใหเกิดภาพรวม (Overview) การเชื่อมโยง
จากจุดหนึ่งไปจุดหน่ึงในเชิงยุทธศาสตร โดยสามารถนำเขาสูรอยตอที่เขาหากันไดอยางกลมกลืนแมวาจะเรียกชื่อที่
แตกตางกันก็ตาม  แตก็สามารถเดินทางไปดวยกันไดในเชิงยุทธศาสตรเปนการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
ยุทธศาสตรระดับมหภาคกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก (1) ยุทธศาสตรชาติ 20 ป            
(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (3) การกำหนดเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) (4) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาค (5) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและ (6) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การกำหนดและการ
วิเคราะหความเชื่อมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนาทองถ่ินจากยุทธศาสตรทุกระดับ มีความสัมพันธหรือเชื่อมโยง
กันอยางไรเพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับมหภาคและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประกอบดวย (1) วิสัยทัศน (2) ยุทธศาสตร (3) เปาประสงค (4) ตัวชี้วัด (5) คาเปาหมาย (6) กลยุทธ 
และ (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร ซึ่งเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ  ไดจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ท่ีมีความเชื่อมของยุทธศาสตรดังกลาว และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๓  
ดวย โดยนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๓  มาจัดทำรายละเอียดท่ีมีความ
สอดคลองหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งมารายละเอียดดังนี้ 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีสถานะเปนแผน
ระดับท่ี ๒ ซึ่งเปนกลไกที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ และใชเปนกรอบสำหรับการจัดทำแผน
ระดับที่  ๓เพ่ือใหการดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของสามารถสนับสนุนการบรรลุเปาหมายตาม
ยุทธศาสตรชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไวไดโดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
พ.ศ.๒๕๖๑ บัญญัติใหแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีผลบังคับใชถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ สงผลใหกรอบระยะเวลา ๕ ปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๓ เริ่มตน ณ วันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ ครอบคลุมปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งเปนระยะ ๕ ปที่สองของยุทธศาสตรชาติ ทั้งนี้ 
การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ อยูบนความตั้งใจที่จะใหแผนมีจุดเนนและเปาหมายของการพัฒนาที่เปน
รูปธรรม สามารถบงบอกทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนที่ประเทศควรมุงไปในระยะ ๕ ป ถัดไป โดยเปนผลที่เกิดจาก
กระบวนการสังเคราะหขอมูลอยางรอบดาน ทั้งสถานะของทุนในมิติตางๆ บทเรียนของการพัฒนาท่ีผานมาตลอด 
จนการเปลี่ยนแปลงของปจจัยและเงื่อนไขที่จะมีอิทธิพลตอองคาพยพตางๆ ของประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให
ภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางกวางขวางตั้งแตในขั้นตอนการ
กำหนดกรอบทิศทางของแผนไปจนถึงการยกรางแผนนอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ยังอยูใน
ชวงเวลาที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยตองเผชิญกับขอจำกัดหลากหลายประการที่เปนผลสืบเนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งไมเพียงแตกอใหเกิดการเจ็บปวยและเสียชีวิตของประชากร แตยังสงผลใหเกิด 
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เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุม นอกจากนี้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ยังเปนชวงเวลาที่มีแนวโนมของการพัฒนาของเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มี
ความรุนแรงเพิ่มขึ้นการเปนสังคมสูงวัยของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงดาน
ภูมิรัฐศาสตรระหวางประเทศ ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทามกลางกระแสแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวจึงตองใหความสำคัญกับการเสริมสรางความเขมแข็งจากภายในใหสามารถเติบโตตอไปไดอยางมั่นคง
ทามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้นรอบดาน และคำนึงถึงผลประโยชนของประเทศท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 ในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ใหประเทศสามารถกาวขามความทาทาย
ตางๆเพ่ือให“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ตามเจตนารมณของยุทธศาสตรชาติ ไดอาศัยหลักการและแนวคิด ๔ ประการ ดังนี้ 

 ๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. การสรางความสามารถในการ 
๓. เปาหมายการพัฒนาอยางย่ังยืนของสหประชาชาติ 
๔. การพัฒนาเศรษฐกจิชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว 
 

 เพ่ือถายทอดเปาหมายหลักไปสูภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาที่
เอ้ือใหเกิดการทำงานรวมกันของหลายหนวยงานและหลายภาคสวนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให
เกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงไดกำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน ๑๓ หมุดหมาย     
ซึ่งเปนการบงบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เปน” หรือมุงหวังจะ “มี” เพื่อสะทอนประเด็นการพัฒนาที่มี
ลำดับความสำคัญสูงตอการพลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” โดยหมุด
หมายทั้ง ๑๓ ประการ แบงออกไดเปน ๔ มิติ ดังนี้ 
 

 ๑. มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย  ประกอบไปดวย 
 หมุดหมายที่ ๑ ไทยเปนประเทศช้ันนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
หมุดหมายที่ ๒ ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวท่ีเนนคณุภาพและความย่ังยืน 
หมุดหมายที่ ๓ ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาท่ีสำคัญของโลก 
หมุดหมายที่ ๔ ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 
หมุดหมายที่ ๕ ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของ

ภูมิภาค 
หมุดหมายที่ ๖ ไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอเิล็กทรอนิกสอัจฉริยะและอุตสาหกรรม 

ดิจิทัลของอาเซียน 
๒. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  ประกอบไปดวย 
หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และ

สามารถแขงขันได 
หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 
หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และมีความคุมครองทางสังคมท่ีเพียงพอ 

เหมาะสม           
๓. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 
หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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๔. มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

แหงอนาคต 
หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
 

 ความเชื่อมโยงระหวางหมุดหมายการพัฒนากับเปาหมายหลักแสดงไวในแผนภาพที่ ๓.๑ โดย
หมุดหมายการพัฒนาท่ีกำหนดข้ึนเปนประเด็นท่ีมีลักษณะเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการพัฒนาตั้งแตในระดับตน
น้ำจนถึงปลายน้ำ และสามารถนำไปสูผลพัฒนาท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไป
พรอมๆ กัน ทำใหหมุดหมายแตละประการสามารถสนับสนุนเปาหมายหลักไดมากกวาหนึ่งขอ นอกจากน้ีการ
พัฒนาภายใตแตละหมุดหมายไมไดแยกขาดจากกัน แตมีการสนับสนนุหรือเอ้ือประโยชนซึ่งกันและกัน 
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ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป 
(มี 6 ยุทธ) 

ยุทธศาสตรชาติ 
ที่ ๒ 

ยุทธศาสตรชาติ 
ที่ ๓ 

ยุทธศาสตรชาติ 
ที่ ๔ 

ยุทธศาสตรชาติ 
ที่ ๕ 

 

8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

แผนพฒันา
เศรษฐกจิฯ  
ฉบับที่ ๑3 

(มี 13 ยุทธ) 
 

แผนพฒันา
กลุมจังหวัด 
(มี 5 ยุทธ) 

ยุทธศาสตรชาติ 
ที่ ๖ 

แผนพฒันา
ภาค 

(มี ๖ ยุทธ) 

ยุทธศาสตรชาติ 
ที ่1 

หมุด
หมาย 
ที่ ๑3 

หมุด
หมาย 
ที่ ๑1 

หมุด
หมาย 
ที่ ๑ 

หมุด
หมาย 
ที่ 2 

หมุด
หมาย 
ที่ 3 

หมุด
หมาย 
ที่ 4 

หมุด
หมาย 
ที่ 5 

หมุด
หมาย 
ที่ 6 

หมุด
หมาย 
ที่ 7 

หมุด
หมาย 
ที่ 8 

หมุด
หมาย 
ที่ 9 

หมุด
หมาย 
ที่ ๑0 

หมุด
หมาย 
ที่ ๑2 

แนวทางการพัฒนา 
ที ่๑ 

แนวทางการพัฒนา 
ที่ 2 

แนวทางการพัฒนา 
ที ่3 

แนวทางการพัฒนา 
ที่ 4 

แนวทางการพัฒนา 
ที่ 5 

แนวทางการพัฒนา 
ที่ 6 

 

ยุทธศาสตร ที ่๑ 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่2 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่3 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่5 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่4 
 



                                -๕- 

(ตอ) 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนาของ 

อปท.  
ในเขตจังหวัด 
(มี 7 ยุทธ) 

แผนพฒันา
จังหวัด 

(มี 5 ยุทธ) 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่๑ 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่2 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่3 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่๑ 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่2 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่3 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่4 
 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

ทต.เขาฉกรรจ 
(มี ๔ ยุทธ) 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
 

ยุทธศาสตร ที ่๓ 
 
 

ยุทธศาสตร ที ่๔ 
 

ยุทธศาสตร ที ่๕ 
 
 

ยุทธศาสตร ที ่๖ 
 
 

ยุทธศาสตร ที ่1 
 
 

แผนพฒันา
กลุมจังหวัด 
(มี 5 ยุทธ) 

ยุทธศาสตร ที ่7 
 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่4 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่5 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่๑ 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่2 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่3 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่5 
 

 

ยุทธศาสตร ที ่4 
 



-๖- 
 

ตารางยุทธศาสตรตางๆ 
 

ยุทธศาสตร อปท. 
(ทต.เขาฉกรรจ) 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร อปท.ในเขต
จังหวัดสระแกว 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร 
จังหวัดสระแกว 

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก 2  

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ภาคตะวันออก 

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนเศรษฐกิจ 
ฉบับที ่13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตรชาต ิ 
20 ป  

(พ.ศ.2561-2580)  
1.ยุทธศาสตรการคมนาคม
สะดวก 

๑.ยทุธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานสูความเปน
เมืองแหงอนาคต 

๑.ยทุธศาสตรดานการเสริมสราง
ศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตสำหรับ
คนทุกชวงวยัในทุกดานความตองการ
ของชีวิตเพ่ือสุขภาวะที่ดี รวมทั้งรายได
สังคมและสิ่งแวดลอม  

1.สงเสริมและพัฒนาการ
ทองเที่ยวให ไดมาตรฐานเพ่ือ
สนับสนุนการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ วิถีชีวิตชุมชนและ
วัฒนธรรม 

1.พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมและเปนกำลังหลัก
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกอยางย่ังยนื 

หมุดหมายที ่๑ ไทยเปนประเทศ
ช้ันนำดานสินคาเกษตรและ
เกษตรแปรรูปมูลคาสงู 

1.ดานความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตรประชาชนมี
คุณภาพ 
 

๒.ยทุธศาสตรการพัฒนา
การศึกษา สาธารณสุข และ
สังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

๒.ยทุธศาสตรพัฒนาทักษะของ
การเกษตรปจจยัการผลิตศูนยรวบรวม
และการจัดจำหนายสินคาเกษตรท่ีได
มาตรฐานและเปนเอกลักษณของ
จังหวัด เพ่ือยกระดับสินคาเกษตรของ
จังหวัด 

2.เพิ่มขีดความสามารถดาน
การคาและการคาชายแดน 
เชื่อมโยง EEC และประเทศ
เพื่อนบาน 

2.พัฒนาการเกษตรคุณภาพและ
ผลตอบแทนสูง เชื่อมโยงสูการผลิต
อาหารปลอดภัย การผลติพลังงาน
ทดแทน และพืชสมุนไพรทาง
การแพทย 

หมุดหมายที ่๒ ไทยเปนจุดหมาย
ของการทองเที่ยวที่เนนคณุภาพ
และความยั่งยืน 

2.ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

3.ยุทธศาสตรเขตทองเที่ยวเชิง
นิเวศ 

3.ยทุธศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบองครวม 

3.ยทุธศาสตรดานการยกระดบั
มาตรฐานการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศ เชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ 
เพิม่ขีดความสามารถสูการทอวเที่ยว
โดยชุมชนสุขชาตวิถีิ 

3.พัฒนาประสิทธภิาพการผลิต 
การแปรรูป และการตลาด
สินคาเกษตรตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยอยางครบวงจร
และมีมูลคาสูง 

3. รักษาและยกระดับการทอง
เท่ียวคุณภาพในแหลงทองเที่ยว
หลักและแหลงทองเที่ยวทางเลือก 
รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจเกีย่วเนื่อง
ท่ีเนนคณุคาอัตลักษณความยั่งยืน 
และเหมาะสมกบัคนทุกชวงวัย 

หมุดหมายที ่๓ ไทยเปนฐานการ
ผลิตยานยนตไฟฟาที่สำคัญของ
โลก 

3.ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

4.ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 
 

4.ยทุธศาสตรการพัฒนาการ
ทองเที่ยว กีฬา ศาสนา และ
มรดกทางวัฒนธรรม 

4.ยทุธศาสตรดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและการบริหารจัดการดาน
สิ่งแวดลอมเพื่อรองรบัการเปน
ศูนยกลางโลจิสติกสเช่ือมโยงอินโดจีน 

4.อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และ
ปกปองทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางมีสวน
รวม เพื่อประโยชนตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อยางยั่งยืน 

4.พัฒนาเมืองและพื้นที่ชนบทใหมี
ความทันสมัยนาอยูพรอมท้ัง
ยกระดับคุณภาพชีวติของ
ประชาชนในทุกชวงวยั 

หมุดหมายที ่๔ ไทยเปนศูนยกลาง
ทางการแพทยและสุขภาพมลูคา
สูง 

4.ดานการสรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 
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ยุทธศาสตร อปท. 
(ทต.เขาฉกรรจ) 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร อปท.ในเขต
จังหวัดสระแกว 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร 
จังหวัดสระแกว 

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก 2  

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนา 
ภาคตะวันออก 

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนเศรษฐกิจ 
ฉบับที ่13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตรชาต ิ 
20 ป  

(พ.ศ.2561-2580)  
 5.ยทุธศาสตรการพัฒนา

ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

5.ยุทธศาสตรดานการเสรมิสรางความ
ม่ันคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัด
ชายแดน 

5.พัฒนาทรัพยากรมนุษย 
สังคม การบริหารจัดการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหมี
ความม่ันคงปลอดภัย 
 

5.รักษาและยกระดับพื้นที่
เศรษฐกิจชายแดนประเทศกัมพูชา 
ใหมีมลูคาสูง มคีวามมั่นคง และ
เปนประตูเช่ือมโยงการคา การ
ลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน 

หมุดหมายที ่๕ ไทยเปนประตู
การคาการลงทุนและยุทธศาสตร
ทางโลจิสติกสที่สำคัญของ
ภูมิภาค 

5.ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

 6.ยทุธศาสตรการพัฒนา 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

  6.เสริมสรางความอุดมสมบูรณ
ของทรพัยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดลอ และการเพิม่ 
ประสิทธิภาพการรับมือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงภูมิอากาศ 

หมุดหมายที ่๖ ไทยเปน
ศูนยกลางอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสอัจฉรยิะและ
อุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน 

6.ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครฐั 

 7.ยทุธศาสตรการพัฒนา 
การเมือง การปกครอง การ
บริหารราชการที่มี
ประสิทธิภาพ 

   หมุดหมายที ่๗ ไทยมวีิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมที่
เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถ 
แขงขันได 

 

     หมุดหมายที ่๘ ไทยมพีื้นที่และ
เมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภยั 
เติบโตไดอยางยั่งยืน 

 

     หมุดหมายที ่๙ ไทยมีความ
ยากจนขามรุนลดลง และมีความ
คุมครองทางสังคมที่เพียงพอ
เหมาะสม 

 

     หมุดหมายที ่๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคมคารบอนตำ่ 
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ยุทธศาสตร อปท. 
(ทต.เขาฉกรรจ) 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร อปท.ในเขต
จังหวัดสระแกว 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร 
จังหวัดสระแกว 

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออก 2  

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนา 
ภาคตะวันออก 

(พ.ศ.2566-2570) 

แผนเศรษฐกิจ 
ฉบับที ่13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตรชาต ิ 
20 ป  

(พ.ศ.2561-2580)  
     หมุดหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลด

ความเสี่ยงและผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

 

     หมุดหมายที ่๑๒ ไทยมกีำลังคน
สมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง ตอบโจทยการพัฒนา 
แหงอนาคต 

 

     หมุดหมายที ่๑๓ ไทยมภีาครัฐที่
ทันสมัย มีประสิทธภิาพ และ
ตอบโจทยประชาชน 

 

 
*********************************** 

 
 
 
 


