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องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
อ าเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 

  
 



                                                                                                      

สารบัญ 
 

                                                                                                     หนา้     
          

ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลขั้นพ้ืน                                                                    ๑-๑๑ 
            ๑.๑  ด้านกายภาพ 
            ๑.๒  ระบบเศรษฐกิจ 
            ๑.๓  ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 
            ๑.๔  ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่วนที่ ๒  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น                                            ๑๒-๑๓ 

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 

    -  การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๕๙ 
                 -  การประเมินผลการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
                 -  สรุปปัญหาในการด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๓  ยุทธศาสตร์การปกครองส่วนท้องถิ่น                                                           ๑๔-๓๖ 
            ๓.๑  ความส าคัญระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
            ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
            ๓.๓  การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ส่วนที่ ๔   การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ไปสู่การปฏิบัติ                                                    ๓๗-๑๔๖ 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

- บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ส่วนที่  ๕  การติดตามและประเมินผล                                                                    ๑๔๗-๑๖๐ 
           ๑.    กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
           ๒.    ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล 
           ๓.   ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
                 -   ตัวอย่างเครื่องมือติดตามและประเมินผล 
                 -   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
                 -   ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
       

 ภาคผนวก  
    
 



 
 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1 
  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
 

1. ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 

ต ำบลทุ่งอรุณเป็นต ำบลหนึ่งของอ ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ  ตั้งอยู่ทิศใต้ของอ ำเภอ และ   
อยู่ห่ำงจำกที่ท ำกำรอ ำเภอโชคชัยประมำณ  15  กิโลเมตร  ห่ำงจำกจังหวัดนครรำชสีมำ ประมำณ 45  
กิโลเมตร   มีอำณำเขตติดต่อดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต ำบลกระโทกและต ำบลท่ำเยี่ยม  อ ำเภอโชคชัย 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต ำบลท่ำลำดขำว อ ำเภอโชคชัยและต ำบลครบุรี  อ ำเภอครบุรี   
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต ำบลหนองไม้ไผ่ อ ำเภอหนองบุญมำกและต ำบลแชะ อ ำเภอครบุรี                                  
              ทิศใต้  ติดต่อกับต ำบลอรพิมพ์  และต ำบลครบุรี  อ ำเภอครบุรี 

ต ำบลทุ่งอรุณมีเนื้อที่ประมำณ 69 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 43,125  ไร่ แบ่งเป็น 
-  พ้ืนที่อยู่อำศัย   3,550 ไร่ 
-  พ้ืนที่ท ำนำ          16,900 ไร่ 
-  พ้ืนที่ท ำไร่ 18,500 ไร่ 
-  พืชสวน                   1,250     ไร่ 
-  พ้ืนที่อ่ืน ๆ     2,925 ไร่ 

 ประกอบด้วยหมู่บ้ำน จ ำนวน 17 หมู่บ้ำนดังนี้ 
หมู่ที่  1   บ้ำนปอพรำน  หมู่ที่  2   บ้ำนโกรกน้ ำใส 
หมู่ที่  3   บ้ำนหนองปรึก  หมู่ที่  4   บ้ำนวังตะแบก 
หมูที่  5   บ้ำนสะแกกอง  หมู่ที่  6   บ้ำนโค้งกระโดน 
หมู่ที่  7   บ้ำนดอนเกตุ  หมู่ที่  8   บ้ำนทุ่งอรุณ 
หมู่ที่  9   บ้ำนโนนปอแดง หมู่ที่  10  บ้ำนหนองทองค ำ 
หมู่ที่  11  บ้ำนดะแลง  หมู่ที่  12  บ้ำนใหม่ดอนเกตุ 
หมู่ที่  13  บ้ำนหัวสะพำน หมู่ที่  14  บ้ำนหนองโพธิ์ 
หมู่ที่  15  บ้ำนใหม่หนองปรึก หมู่ที่ 16 บ้ำนใหม่หัวสะพำน 
หมู่ที่ 17 บ้ำนใหม่เกตุอรุณทรัพย์     

 
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 



  ภูมิประเทศขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งอรุณ มีลักษณะเป็นที่รำบลุ่ม เหมำะแก่กำรท ำ
เกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ มีพ้ืนที่ประชำชนอยู่อำศัยประมำณ 10 %  เป็นพ้ืนที่ส ำหรับกำรเกษตร 80 %  
และมีพ้ืนที่ส่วนอื่น 10 %   
 
 
 
 
 
 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

ต ำบลทุ่งอรุณลักษณะอำกำศมีลักษณะร้อนชื่น อำกำศเปลี่ยนแปลงไปตำมฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู 
ดังนี้  

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ไปจนถึงกลำงเดือนพฤษภำคม  อำกำศร้อนและแห้ง
แล้ง  แต่บำงครั้งอำจมีอำกำศเย็น บ้ำงครั้งเกิดพำยุฝนฟ้ำคะนองและลมกระโชกแรงหรืออำจมีลูกเห็บตก
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประชำชนทุกปี เรียกว่ำ “พำยุฤดูร้อน” อำกำศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่ำง ๓๕ – 
๓๙.๙ องศำเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมำณ  ๔๐  องศำเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคม ฝนตกมำกในช่วงเดือน พฤษภำคม – ตุลำคม  แต่
อำจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอำจนำนประมำณ ๑ – ๒ สัปดำห์หรือบำงปีอำจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนำนนับ
เดือน ในเดือนกรกฎำคม  แต่ในเขตต ำบลทุ่งอรุณไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมำณ  ๙๐๐  
มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ในช่วงกลำงเดือน
พฤศจิกำยน นำนรำว ๑-๒ สัปดำห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจำกฤดูฝนเป็นฤดูหนำว อำกำศแปรปรวนไม่แน่นอน 
อำจเริ่มมีอำกำศเย็นหรืออำจยังมีฝนฟ้ำคะนอง อำกำศหนำวอุณหภูมิต่ ำสุด  ประมำณ  ๑0 องศำ    
 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง  

 ต ำบลทุ่งอรุณ  แบ่งกำรปกครองออกเป็น  ๑๗  หมู่บ้ำน (แยกออก 2 หมู่บ้ำน พ.ศ.2558) มีผู้ใหญ่บ้ำน 
จ ำนวน 17 คน และมีสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ละ 2 คนรวมทั้งสิ้น 44 คน ดังนี้ 

1.  นำยพิพัฒน์  อุปกระโทก ก ำนัน ต ำบลทุ่งอรุณ 
2.  นำยวิเชียร  รวมผักแว่น ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 1 
3.  นำงบังอร  ชำติกระโทก ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 2 
4.  นำงวรรณิสำ  งอนกระโทก ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 3 
5.  นำยไพรัช  จำกครบุรี    ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 4 
6.  นำยอัครเดช  เตชะรัต ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 5 
7.  นำยสมพร  พูนครบุรี ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 6 
8. นำยพรมมำ  เอิบผักแว่น ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 7 
9. นำยปิยรัตน์  ขุนณรำส ำโรง ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 8 
10. นำยพูน  หงิมกระโทก ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 9 
11. นำยอุเทน  แปรจังหรีด ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 10 
12. นำยศิวำกร จวบกระโทก ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 11 
13. นำยเทพบัญชำ  ทรำยกระโทก ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 13 



14. นำยสมชำย นวนกระโทก ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 14 
15. นำยศักดิ์ชัย  ช่องกระโทก ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 15 
16. นำยเกษร  ซ่อนกระโทก ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 16 
17. นำยสุนทร  จันทำ ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 17 
18. นำยสมำน  ก่ ำกระโทก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 1 
19. นำงศิริขวัญ  บูรัมย ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 1 
20. นำยบญุเลิศ  ชุมกระโทก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 
21. นำยพิเชษฐ ์ ชุมกระโทก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2 
22. นำยอ๊อต  ชุ่มจังหรีด สมำชิก อบต. หมู่ที่ 3 
23. นำยพลำกร สนิธุวงสำนนท ์ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 3 
24. นำยแปว  จำกครบุรี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 4 
25. นำงเพ็ญศรี  รัตนอุไร สมำชิก อบต. หมู่ที่ 4 
26. นำยบญุสง่  ฉวยกระโทก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 5 
27. นำยประจักษ์ สำรคำมครบุรี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 
28. นำงสำวลลิตภัทร เตชะวัชรมงคล สมำชิก อบต. หมู่ที่ 6 
29. นำยจันทร์  เอิบผักแว่น สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 
30. นำยแสงชัย  เถำะกระโทก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 7 
31. นำยจ ำลอง  ฉุนกระโทก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 8 
32. นำยมำนพ ดำดผดัแว่น สมำชิก อบต. หมู่ที่ 8 
33. นำยสุริน  จินดำทะเล สมำชิก อบต. หมู่ที่ 9 
34. นำยสงวน  เงียบกระโทก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 9 
35. นำยสวั่น  แปรจงัหรีด สมำชิก อบต. หมู่ที่ 10 
36. นำงมำล ี ไผครบุรี สมำชิก อบต. หมู่ที่ 10 
37. นำงกมลชนก  ผันกระโทก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 11 
38. นำยชัยณรงค์  ชุบกระโทก ประธำนสภำอบต. หมู่ที่ 12 
39. นำยสวำด  แคล้วกระโทก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 13 
40. นำยสุขสนัติ  ซ้อนกระโทก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 13 
41. นำยถวลิ  คล้ำยจนิดำ สมำชิก อบต. หมู่ที่ 14 
42. นำยพั่ว  เปลี่ยนกระโทก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 15 
43. นำงปรำณี  มิ่มกระโทก สมำชิก อบต. หมู่ที่ 15 

 
3. ด้านประชากร 
  3.1 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 อำยุ 0-2 ปี    175  คน 
 อำยุ 2-6 ปี    196  คน 
 อำยุ 7-18 ปี 1,250  คน 
 อำยุ 19-59 ปี 5,239  คน 
 อำยุ 60 ปีขึ้นไป  1,189  คน 
 ประชำกรทั้งสิ้น  8,049  คน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชำกรทั้งสิ้น  8,049  คน   แยกเป็นชำย  3,973  คน  หญิง  4,076  คน  มีควำมหนำ 
แน่นเฉลี่ย   116.69  คน / ตำรำงกิโลเมตร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
ประชากรเพศชาย 

ประชากรเพศ
หญิง 

ประชากรรวม 

1 บ้ำนปอพรำน 182 253 260 513 
2 บ้ำนโกรกน้ ำใส 153 305 289 594 
3 บ้ำนหนองปรึก 172 254 285 539 
4 บ้ำนวังตะแบก 80 132 141 273 
5 บ้ำนสะแกกรอง 106 193 203 397 
6 บ้ำนโค้งกระโดน 85 161 152 313 
7 บ้ำนดอนเกตุ 209 376 352 728 
8 บ้ำนทุ่งอรุณ 141 256 275 531 
9 บ้ำนโนนปอแดง 263 477 472 949 

10 บ้ำนหนองทองค ำ 47 69 80 149 
11 บ้ำนดะแลง 121 206 206 412 
12 บ้ำนใหม่ดอนเกต ุ 208 297 309 606 
13 บ้ำนหัวสะพำน 150 179 203 382 
14 บ้ำนหนองโพธิ์ 84 150 136 286 
15 บ้ำนใหม่หนองปรึก 170 290 319 609 
16 บ้ำนใหม่หัวสะพำน 122 207 226 433 
17 บ้ำนใหม่เกตุอรุณทรัพย์ 102 169 164 333 
 รวม 2,395 3,974 4,073 8,049 

ข้อมูล :   ส ำนักบริหำรกำรทะเบียนอ ำเภอโชคชัย วันที่ 26  เดือนตลุำคม  2559 
4. สภาพทางสังคม  
  4.1 กำรศึกษำ  
 ต ำบลทุ่งอรุณ มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. จ ำนวน 6 โรงเรียน  สังกัดองค์กำบริหำรส่วนต ำบลทุ่งอรุณ 2 
แห่ง  และมีศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน 

-  โรงเรียนบ้ำนปอพรำน เปิดกำรเรียนระดับ อนุบำลถึง ม.3   จ ำนวนนักเรียน 200 คน 
-  โรงเรียนบ้ำนโนนปอแดง เปิดกำรเรียนระดับ อนุบำลถึง ป.6   จ ำนวนนักเรียน 103 คน 
-  โรงเรียนบ้ำนหนองปรึก เปิดกำรเรียนระดับ อนุบำลถึง ม.3 จ ำนวนนักเรียน   93 คน 
-  โรงเรียนบ้ำนโค้งกระโดน เปิดกำรเรียนระดับ อนุบำลถึง ป.6    จ ำนวนนักเรียน 140 คน 
-  โรงเรียนบ้ำนดะแลง เปิดกำรเรียนระดับ อนุบำลถึง ป.6    จ ำนวนนักเรียน   49 คน 



-  โรงเรียนบ้ำนดอนเกตุ เปิดกำรเรียนระดับ อนุบำลถึง ป.6    จ ำนวนนักเรียน   40 คน 
-  ศูนย์เรียนรู้ชุมชน (กศน.) เปิดกำรเรียนระดับ    จ ำนวนนักเรียน   50 คน 
-  ศูนย์เรียนพัฒนำเด็กเล็ก 2 ศูนย์  จ ำนวนนักเรียน 110 คน 
 
 
 
 
 
 

4.2 สำธำรณสุข 
 โรงพยำบำลส่งเสริมต ำบล   ๑  แห่ง โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลองค์กรที่สนับสนุนงำ
สำธำรณสุข 
 อสม.  ๑๓๔ คน      
 ชมรม อสม. ระดับต ำบล  ๑ ชมรม    
 สมำชิก   ๑๓๔   คนอสร. ๕๗  คน      
 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน  ๕ ชมรม   ๖๕๘   คน 
 อสว.  ๑๑  รูป      
 ชมรมผู้สูงอำยุ  ๔   ๒๐๐    คน 
 อพปม.  ๑๒  คน  
 กสค.  ๑,๕๐๘    คน 
   
ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 

• บุคลำกรทำงกำรแพทย์  ที่ให้บริกำรประจ ำ 
1. พยำบำลวิชำชีพ (เวชปฏิบัติ)  จ ำนวน  ๒  คน   อัตรำ  ๑  : ๓,๐๗๓ 
2. นักวิชำกำรสำธำรณสุข       จ ำนวน  -  คน   
3. เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข   จ ำนวน   ๒ คน   อัตรำ  ๑  : ๓,๐๗๓ 

• อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน                                                          
    ๑. อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.)  ๑๓๔   คน    อัตรำ ๑ : ๑๑.๒๕ หลังคำเรือน 
              ๒. มีชมรม อสม. ระดับต ำบล      ๑    ชมรม 
       ๓. ชมรม อสม. ระดับหมู่บ้ำน       ๑7     แห่ง 
     ๔. มีชมรมผู้สูงอำยุ ระดับต ำบล      ๑     ชมรม    
 
ข้อมูลด้านสภาวะสุขภาพ รพ. สต.หนองปรึก 
สำเหตุกำรป่วยของผู้ป่วยนอก  ๕  อันดับแรก  ปี  ๒๕๕๙  (อัตรำต่อพันประชำกร) 
 ๑.โรคโรคหลอดเลือดและไหลเวียน   ๔๐๖.๐๙  ต่อพันประชำกร 
 ๒. .โรคหลอดเลือดและไหลเวียนระบบทำงเดินหำยใจ    ๓๙๖.๒๕ ต่อพันประชำกร 
            ๓.  โรคเก่ียวกับระบบไร้ท่อ             ๒๓๖.๒๕  ต่อพันประชำกร 
 ๔. โรคระบบกล้ำมเนื้อ รวมโครงสร้ำงและเนื้อยึดเสริม ๑๒๑.๔๕   ต่อพันประชำกร 
 ๕.  โรคท่อระบบย่อยอำหำรและช่องปำก                   ๑๐๕.๓๙   ต่อพันประชำกร 
ที่มา  รำยงำน  ๕๐๔  (เดือน  ต.ค.๕๘ – ก.ย.  ๕๙ ) 
 



อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อส าคัญท่ีต้องเฝ้าระวัง  ปี  ๒๕๕๙ 
 ๑.โรคอุจจำระร่วง           ๒๖.๔๒   ต่อพันประชำกร 
 ๒.โรคไข้หวัดใหญ่สำยพันธ์ใหม่   ๔.๖๙   ต่อพันประชำกร 
 ๓.โรคสุกใส     ๓.๙๘   ต่อพันประชำกร 
 ๔.โรคตำแดง      ๒.๖๕   ต่อพันประชำกร 
 ๕.โรคไข้เลือดออก    ๐.๓๒   ต่อพันประชำกร 
ที่มา  รำยงำน  ๕๐๖  (เดือน  ต.ค.๕๘ – ก.ย.  ๕๙ ) 

ข้อมูลน าเข้าในการจัดท าแผนกองทุนต าบลสุขภาพต าบลทุ่งอรุณ  ปี ๒๕๕๘ 
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก  ๕ อันดับ 
 ๑.โรคโรคหลอดเลือดและไหลเวียน     ๔๐๖.๐๙  ต่อพันประชำกร 
 ๒. .โรคหลอดเลือดและไหลเวียนระบบทำงเดินหำยใจ    ๓๙๖.๒๕ ต่อพันประชำกร 
           ๓.  โรคเก่ียวกับระบบไร้ท่อ               ๒๓๖.๒๕  ต่อพันประชำกร 
 ๔. โรคระบบกล้ำมเนื้อ รวมโครงสร้ำงและเนื้อยึดเสริม ๑๒๑.๔๕   ต่อพันประชำกร 
 ๕.  โรคท่อระบบย่อยอำหำรและช่องปำก                   ๑๐๕.๓๙   ต่อพันประชำกร 
 
โรคติดต่อส าคัญท่ีต้องเฝ้าระวัง   ๕ อันดับ 
 ๑.โรคอุจจำระร่วง    ๒๖.๔๒  ต่อพันประชำกร 
 ๒.โรคไข้หวัดใหญ่สำยพันธ์ใหม่   ๔.๖๙   ต่อพันประชำกร 
 ๓.โรคสุกใส     ๓.๙๘   ต่อพันประชำกร 
 ๔.โรคตำแดง      ๒.๖๕   ต่อพันประชำกร 
 ๕.โรคไข้เลือดออก  ๐.๓๒   ต่อพันประชำกร 
 
ข้อมูลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง,เบาหวาน,หลอดเลือดสมอง 
   ๑. โรคควำมดันโลหิตสูงจ ำนวน    ๔๑๘   คนอัตรำป่วย  ๓,๒๗๙  ต่อแสนประชำกร 
   ๒.  โรคเบำหวำน   จ ำนวน   ๙๐  คน  อัตรำป่วย    ๙๘๗  ต่อแสนประชำกร 
   ๓.  โรคควำมดันและเบำหวำน  จ ำนวน  ๑๓๕  คน อัตรำป่วย  ๑,๐๖๒  ต่อแสนประชำกร 
   ๔.   โรคหลอดเลือดหลอดสมองและหัวใจจ ำนวน  ๒๐ คน อัตรำป่วย   ๒๘๗ ต่อแสนประชำกร 
 
ข้อมูลค้นหาในชุมชน 
ข้อมูลการตรวจคัดกรองสุขภาพประจ าปี  ๒๕๕๙ 
   ๑.  อำยุ  ๓๕ ปีขึ้นไปพบควำมเสี่ยงควำมดัน, เบำหวำน จ ำนวน  ๓๖๙ คน ร้อยละ  ๑๙.๔๘ 
   ๒. อำยุ ๑๕ ปีขึ้นไป พบรอบเอวเกิน ค่ำดัชนีมวลกำยเกินจ ำนวน   ๓๗๗ คน ร้อยละ  ๒๑.๐๔ 
 
การส ารวจข้อมูลในชุมชน 

ส ำรวจร้ำนช ำ,ผู้สูงอำยุ,ผู้พิกำร,ผู้ด้อยโอกำส,ผู้ป่วยจิตเวช,เยำวชน กำรค้นหำปัญหำในชุมชนโดยกำร
ประชำคมและประเมินควำมพึงพอใจโครงกำรเก่ำที่ด ำเนินงำนมำแล้วเพ่ือปรับปรุงหรือด ำเนินงำนต่อเนื่อง    
กำรประเมินควำมพึงพอใจผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 
 
สรุปปัญหาด้านสาธารณสุขของประชากรต าบลทุ่งอรุณ   
๑. กลุ่มมารดาและเด็ก        หญิงตั้งครรภ์ฝำกครรภ์ช้ำครั้งแรกอำยุครรภ์มำกกว่ำ ๑๒ สัปดำห์ 



๒. กลุ่มอายุ  ๐ -๕ ปี   พบปัญหำโรคฟันผุ  ร้อยละ  ๓๒.๕๗  เนื่องจำกกินของหวำน  ขนมกรุบกรอบ ลูก
อม  แปรงฟันไม่ถูกวิธี  และปัญหำเด็กขำดสำรอำหำรร้อยละ  ๑๒.๖๖  เนื่องจำกผู้ปกครอง ไม่มีเวลำดูแล  
ขำดควำมรู้โภชนำกำร ควำมยำกจน 
๓. กลุ่มอายุ  ๖- ๑๐ ปี    พบปัญหำพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรไม่ถูกต้อง  กินอำหำรฟำสต์ฟูด  เครื่องดื่ม
รสหวำน  ขนมถุงกรุบกรอบ ขำดกำรออกก ำลังกำย     ท ำให้เกิดปัญหำโภชกำรเกินและฟันผุ มีน้ ำหนักเกิน 
มีภำวะโภชนำกำรเกินเกณฑ์ 
๔. กลุ่มอายุ  ๑๐-๒๔  ปี  พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ  เรียนหนังสือไม่จบ  แต่งงำนอำยุยังน้อย  ตั้งครรภ์  
โอกำสติดเชื้อทำงเพศสัมพันธ์  เช่น โรคเอดส์  ปัญหำหย่ำร้ำง พฤติกรรมสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์  และอุบัติเหตุทำงกำรจรำจร 
๕.  กลุ่มอายุ  ๓๕ ปีขึ้นไป   มีพฤติกรรมสุขภำพไม่ถูกต้อง  กินอำหำรไม่ถูกหลักโภชนำกำร เช่น อำหำรจำน
ด่วน,  อำหำรส ำเร็จรูป  ขำดกำรออกก ำลังกำย ส่งผลท ำให้เกิดโรคเรื้อรังเช่น ควำมดัน, เบำหวำน, โรคอ้วน, 
โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ, โรคไขมันสูงในเส้นเลือดสู.,โรคมะเร็ง เป็นต้น 
๖. กลุ่มอายุ  ๖๐ ปีขึ้นไป  พฤติกรรมสุขภำพไม่ถูกต้อง ปัญหำสุขภำพโรคประจ ำตัว  กินอำหำรส ำเร็จรูป  
เน้นหวำน  มัน   เค็ม   ขำดกำรออกก ำลังกำยส่งผลท ำให้เกิดโรคเรื้อรัง เป็นอัมพฤกษ์ , อัมพำต  ผู้สูงอำยุถูก
ทอดทิ้งก่อให้เกิดปัญหำสุขภำพจิต 
 5. ระบบบริการพื้นฐาน  
  5.1 กำรคมนำคมขนส่ง  

กำรคมนำคมต ำบลทุ่งอรุณ มีถนนสำยหลัก 224 เส้นทำงจำกอ ำเภอเสิงสำง อ ำเภอครบุรี ไป
อ ำเภอโชคชัย เข้ำตัวเมืองนครรำชสีมำ มีรถโดยสำรประจ ำทำงวิ่งจำก ตวัเมืองนครรำชสีมำ ปลำยทำงอ ำเภอละหำร
ทรำย จังหวดับุรีรัมย์ สว่นภำยในต ำบลมีถนนตัดผ่ำนทุกหมู่บ้ำนท ำให้สะดวกในกำรเดนิทำง แต่จะมีเพียงบำงพ้ืนที่
เท่ำนั้นทีจ่ะต้องปรับปรุงและแก้ไข  ถนนส่วนใหญ่ในต ำบลเป็นถนนลูกรัง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตำมล ำดับ 
  5.2 กำรไฟฟ้ำ  
  ระบบไฟฟ้ำในพ้ืนที่ต ำบลทุ่งอรุณ ระบบไฟฟ้ำครอบคลุมร้อยละ 90  ยังเหลือพ้ืนที่
กำรเกษตรและพ้ืนที่ในบริเวณรอบนอกท่ีมีกำรขยำยตัวของบ้ำนเรือน เนื่องจำกประชำชนส่วนใหญ่มีกำร
ขยำยตัวไปอยู่ตำมหัวไร่ ปลำยนำ ท ำให้บำงส่วนระบบไฟฟ้ำยังไม่เข้ำถึง 
  5.3 กำรประปำ  
  ระบบประปำในพ้ืนที่ต ำบลทุ่งอรุณ โดยส่วนมำกใช้ระบบประปำผิวดิน ที่ยังไม่ผ่ำนกำร
บ ำบัดท ำให้เป็นน้ ำสะอำด ซึ่งน้ ำที่ใช้ท ำประปำจะมำจำกน้ ำจำกระบบชลประทำน และสูบขึ้นเพ่ือแจกจ่ำย
ให้กับประชำชนโดยตรง ครอบคลุมประชำชน ร้อยละ 95  
  5.4 โทรศัพท์   
  ระบบสื่อสำรทำงโทรศัพท์ มีระบบกำรสื่อสำรครอบคลุมพ้ืนที่ 100% มีสัญญำณเครือข่ำย
ครบทุกเครือข่ำย  
 
  5.5 ไปรษณีย์/กำรสื่อสำร/กำรขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ระบบไปรษณีย์มีกำรรับส่งอย่ำงทั่วถึงครบคลุมทั้งต ำบล  แต่ยังมีกำรขนส่งไปรษณีย์ที่ล่ำช้ำ
เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ส ำหรับส่งเอกสำรยังมีไม่เพียงพอ เทียบกับกำรขยำยตัวของหมู่บ้ำน 
 
 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1 กำรเกษตร  
  กำรเกษตรประชำชนส่วนใหญ่ท ำกำรเกษตร โดยปลูกข้ำวปีละ 1-2 ครั้ง ร้อยละ 60 ของ
พ้ืนที่ และปลูกมันส ำประหลัง ร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ 



  6.2 กำรประมง  
  กำรประมง ประชำชนส่วนใหญ่ท ำกำรประมงเพ่ือยังชีพ โดยท ำกำรประมงตำมวิถีชุมชน
ดั้งเดิม ในล ำน้ ำมูล เป็นหลัก 
  6.3 กำรปศุสัตว์  
  กำรปศุสัตว์ ประชำชนท ำกำรปศุสัตว์ เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว เพ่ือเป็นอำชีพเสริม โดยใช้วิธีกำร
เลี้ยงตำมธรรมชำติหลังกำรเก็บเกี่ยวข้ำวและผลผลิตทำงกำรเกษตร 
  6.4 กำรบริกำร  
  กำรบริกำรมีสถำนบริกำรน้ ำมันตั้งใหม่ปั้ม PT และกำรบริกำรด้ำนกำรแพทย์คือคลินิกตำม
หมู่บ้ำนต่ำงๆ  
  6.5 กำรท่องเที่ยว  
  กำรท่องเที่ยวในต ำบลทุ่งอรุณ เป็นกำรท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตชุมชน ด้ำนศำสนำ มีวัดหนอง
ปรึกซึ่งเป็นวัดที่ประชำชนเคำรพนับถือทั้งในต ำบลและภำยนอก มีศำลำท ำด้วยไม้สักขนำดใหญ่ และห้องน้ ำมี
ควำมสะอำดสวยงำม ส่วนด้ำนอำชีพกำรเกษตรจะมีสวนผัก ผลไม้ต่ำงๆ ของเกษตรกรตัวอย่ำง เช่นสวน
ผักหวำนบนเนื้อที่กว่ำ 3,000 ต้น ซึ่งเกษตรกรน ำมำปลูกขยำยพันธุ์และเปิดเป็นสถำนที่ส ำหรับศึกษำดูงำน 
  6.6 อุตสำหกรรม  
  กำรอุตสำหกรรมในพ้ืนที่ต ำบลทุ่งอรุณ เป็นพ้ืนที่ที่มีโรงโม่หินจ ำนวน 2 แห่ง มีฟำร์มไก่
ขนำดใหญ่ จ ำนวน 2 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งรำยได้ภำษีส ำหรับน ำมำจัดท ำบริกำรประชำชน   

  6.7 กำรพำณิชย์/กลุ่มอำชีพ 
ร้ำนค้ำต่ำงๆภำยในต ำบลทุ่งอรุณ                   

ร้ำนช ำ                                          ๕๘ แห่ง 
ร้ำนช ำจ ำหน่ำยอำหำรสด                     ๙ แห่ง 
ร้ำนอำหำร/แผงลอย                          ๑๑ แห่ง 
ตลำดนัด    2  แห่ง    
กลุ่มอำชีพ    3  แห่ง 
กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์    1  วิสำหกิจ 
กลุ่มผู้ท ำเกษตรผสมผสำน   3  กลุ่ม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
              (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
      7.1 ข้อมูลด้ำนเกษตร 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก/ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1 ท ำนำ       ในเขตชลประทำน .................ครัวเรือน 

…………..…………..ไร ่
 

.................กก./ไร ่ .................บำท/ไร ่ .................บำท/ไร ่

      นอกเขตชลประทำน .................ครัวเรือน 
…………..…………..ไร ่
 

.................กก./ไร ่ .................บำท/ไร ่ .................บำท/ไร ่

2.2 ท ำสวน สวน................................... 
 

.................ครัวเรือน 
…………..…………..ไร ่
 

.................กก./ไร ่ .................บำท/ไร ่ .................บำท/ไร ่

สวน................................... 
 

.................ครัวเรือน 
…………..…………..ไร ่
 

.................กก./ไร ่ .................บำท/ไร ่ .................บำท/ไร ่

สวน................................... 
 

.................ครัวเรือน 
…………..…………..ไร ่
 

.................กก./ไร ่ .................บำท/ไร ่ .................บำท/ไร ่

สวน................................... 
 

.................ครัวเรือน 
…………..…………..ไร ่
 

.................กก./ไร ่ .................บำท/ไร ่ .................บำท/ไร ่

2.3 ท ำไร ่         ไร่อ้อย .................ครัวเรือน 
…………..…………..ไร ่
 

.................กก./ไร ่ .................บำท/ไร ่ .................บำท/ไร ่

        ไร่ข้ำวโพด .................ครัวเรือน 
…………..…………..ไร ่
 

.................กก./ไร ่ .................บำท/ไร ่ .................บำท/ไร ่

         ไร่มันส ำปะหลัง .................ครัวเรือน 
…………..…………..ไร ่
 

.................กก./ไร ่ .................บำท/ไร ่ .................บำท/ไร ่

         อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
…………..………….. 
 

.................ครัวเรือน 
…………..…………..ไร ่
 

.................กก./ไร ่
 
 

.................บำท/ไร ่
 
 

.................บำท/ไร ่
 
 



…………..………….. 
 

.................ครัวเรือน 
…………..…………..ไร ่
 

.................กก./ไร ่ .................บำท/ไร ่ .................บำท/ไร ่

2.4 อื่น ๆ           อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
…………..………….. 
 

.................ครัวเรือน 
…………..…………..ไร ่
 

.................กก./ไร ่ .................บำท/ไร ่ .................บำท/ไร ่

  
 
 
7.3 ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร 

หากไม่เพียงพอ 
หมู่บ้านน้ีมีน้ าทางการเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ  
3.1 ปริมำณน้ ำฝน  

 
 

แหล่งน้ ำ 
ทำงกำรเกษตร 

จ ำนวน (แห่ง) ควำมพอเพียงของน้ ำเพื่อ
กำรเกษตรตลอดทั้งปี (แห่ง) 

 
 

 

3.2 แหล่งน้ ำ
ธรรมชำต ิ

   
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 
 

      1.แม่น้ ำ    
      2.ห้วย/ล ำธำร   
      3.คลอง   
      4.หนองน้ ำ/บงึ   
      5.น้ ำตก   
      6.อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ) 
6.1 ……………………                          
6.2 …………………… 
6.3 …………………… 

  

3.3 แหล่งน้ ำที่มนษุย์สร้ำงขึ้น 
      1.แก้มลิง    
      2..อ่ำงเก็บน้ ำ   
      3.ฝำย   
      4.สระ   
      5.คลอง
ชลประทำน 

  

      6.อ่ืนๆ (โปรด
ระบุ) 
6.1 ……………………                          
6.2 …………………… 
6.3 …………………… 

   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4  ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกิน น้ ำใช้ (หรือน้ ำเพ่ืออุปโภค/บริโภค) 
    

แหล่งน้ า 
 จ านวน 
(แห่ง) 

การใช้งาน ความเพียงพอของน้ า 
อุปโภค บริโภคทั้งปี 

หากไม่เพียงพอหมู่บ้านนี้
มีน้ าอุปโภค บริโภค ไม่
เพียงพอในช่วงเดือนใด ใช้ได้ 

(แห่ง) 
ใช้ไม่ได้ 
(แห่ง) 

พอเพียง  
(แห่ง) 

4.1 บ่อบำดำลสำธำรณะ      ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 
 
 

4.2 บ่อน้ ำตื้นสำธำรณะ     
4.3 ประปำหมู่บ้ำน  
(ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

    

4.4 ระบบประปำ  
(กำรประปำส่วนภมูิภำค) 

    

4.5 แหล่งน้ ำธรรมชำต ิ     
4.6 อ่ืน ๆ ระบ ุ
4.6.1 ……………………………………….. 
4.6.2 ……………………………………….. 
4.6.3 ……………………………………….. 
. 

    

 
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บ้ำนนี้ มีน้ ำกิน น้ ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 

         เพียงพอ   ไม่เพียงพอ  คิดเป็นร้อยละ................................ชองทั้งหมู่บ้ำน 
 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  8.1 กำรนับถือศำสนำ  
  8.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี  

    ประเพณีส่วนใหญ่เป็นประเพณีทั่วไป  เช่น  ประเพณีสงกรำนต์   มีกำรท ำบุญกลำงบ้ำนและ
มีกำรเข้ำทรงศำลตำปู่ในช่วงกำรท ำบุญกลำงบ้ำน มีควำมเชื่อทำงด้ำนไสยศำสตร์ คือ มีหมอดู  มีกำรร ำผีฟ้อน 
ภำษำท่ีใช้ คือ ภำษำโครำช 
 9. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  9.1 น้ ำ 



  ต ำบลทุ่งอรุณ มีระบบชลประทำน 3 สำย จำกแหล่งน้ ำส ำคัญๆ ในพ้ืนที่อ ำเภอปักธงชัย คือ
เขื่อนล ำพระเพลิง ซึ่งมีน้ ำหล่อเลี้ยงตลอดทั้งปี นอกจำกจะเป็นปีที่เกิดภัยแล้งหนักๆ และมีคลองชลประทำน
จำกเข่ือนล ำแซะ เขื่อนล ำมูลบล  อ ำเภอครบุรี ท ำให้พ้ืนที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ สำมำรถท ำกำรเกษตรได้ตลอด
ทัง้ปี  
  9.2 ป่ำไม้  
  ต ำบลทุ่งอรุณ มีป่ำไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นพื้นป่ำสำธำรณะ ปัจจุบันมีกำรบุกรุกบ้ำงบำงส่วน
และได้ด ำเนินกำรขอคืนจำกชำว 

  9.3 ภูเขำ  
  พ้ืนที่ต ำบลทุ่งอรุณ เป็นพื้นที่ลำบลุ่มและพ้ืนที่เนินเขำ พ้ืนที่เนินเขำอยู่ในหมู่ที่ 11 บ้ำนดะ
แลง มีประชำกรอำศัยอยู่ 121 ครัวเรือน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ท ำไร่มันส ำปะหลัง และมีพ้ืนที่สัมปทำนขุดเจำะหิน 
 
 10. อ่ืน ๆ (ถ้ำมีระบุด้วย) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

 

1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2565 
 1.1 สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรตั้งงบประมำณ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ   
2. กำรจดัท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2562   45,000,000 
ก. ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป  12,384,840  บำท 

1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 12,384,840 บำท 
2. แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน      671,000  บำท 

ข. ด้ำนบริกำรชุมชนและสังคม  
 1. แผนงำนกำรศึกษำ                                          7,950,807  บำท 
 2. แผนงำนสำธำรณสุข    535,000 บำท 
 3. แผนงำนสังคมสงเครำะห์    653,500 บำท 
 4. แผนงำนเคหะและชุมชน    230,000 บำท 
 5. แผนงำนสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน    550,000 บำท 
 6. แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร    180,000 บำท 
ค. ด้ำนเศรษฐกิจ  
 1. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ   4,377,000 บำท 
 2. แผนงำนกำรเกษตร     752,000 บำท 
ง. ด้ำนกำรด ำเนินกำรอ่ืนๆ     
 1. แผนงำนงบกลำง 13,904,753  บำท 
 รวมงบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น  45,000,000 บาท 
 1.2 กำรประเมินผลกำรท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 

สรุปกำรน ำแผนพัฒนำสำมปี 2561-2565 มำจดัท ำข้อบัญญัติงบประมำณประจ ำปี 2562 และ
จ่ำยขำดเงินสะสม 

โครงกำรที่ปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น (2561-2565) เฉพำะปีงบประมำณ 2562        
จ ำนวน    204   โครงกำร   
โครงกำรที่น ำมำจัดท ำข้อบัญญัติในปีงบประมำณ 2562 และจ่ำยขำดสะสม,เงินทุนส ำรอง

  จ ำนวน   140  โครงกำร 
คิดเป็นร้อยละ    140  x 100   =   68.62  

           204 
สรุป กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีมำจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณประจ ำปี  2562  คิดเป็นร้อยละ 

68.62 



สรุปกำรด ำเนินโครงกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณประจ ำปี 2562  
โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรในปีงบประมำณ  2562      

 จ ำนวน   123  โครงกำร 
คิดเป็นร้อยละ     123 x 100   =    

            140 
สรุป กำรน ำข้อบัญญัติงบประมำณประจ ำปี มำด ำเนินกำร  คิดเป็นร้อยละ  87.85 
 
 
2. ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2565  
 2.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่ส ำคัญ 
 2.2 ผลกระทบ 
 
3. สรุปปัญหำอุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2565 
 ปัญหำอุปสรรค 

1. ประชำชนยังไม่ให้ควำมส ำคัญในกำรร่วมเวทีประชำคม 
2. ปัญหำด้ำนงบประมำณไม่เพียงพอที่จะด ำเนินกำรโครงกำรที่ประชำชนได้รับควำม

เดือดร้อน 
3. เจ้ำหน้ำที่ยังขำดประสบกำรและควำมรู้เพ่ิมเติมในกำรปฏิบัติงำน 
4. เจ้ำหน้ำที่ยังไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น

เท่ำท่ีควร 
5. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ไม่ทรำบรำยละเอียดโครงกำรในขณะ

ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำร  
6. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำไม่ทรำบกำรประชุมต่ำงๆ เกี่ยวกับ

กำรอนุมัติโครงกำร กำรก่อสร้ำงโครงกำร 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรกำรด ำเนินงำนให้ประชำชนทรำบอย่ำงต่อเนื่อง 
2. ควรติดต่อหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณมำด ำเนินกำร 
3. ส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรอบรมหำควำมรู้เพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนำกำรให้บริกำรอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
4. ส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ส่วนต่ำงๆ รู้เรื่องกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น

เพ่ิมข้ึน 
5. ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งก ำหนดกำรลงพื้นที่ท ำงำน และกำรท ำงำนขั้นตอนต่ำงๆ ให้

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลทรำบ 
6. แจ้งก ำหนดกำรประชุมสภำ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุมัติโครงกำร กำรด ำเนินโครงกำร

ต่ำงๆ ให้คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลทรำบ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ

ยุทธศำสตร์ชำติ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดทำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำประเทศสู่ควำมม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรดำเนินงำนในระยะที่  ๒ ของรัฐบำล (ปี ๒๕๕๘ -๒๕๕๙) 
และกรอบกำรปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)ในกำรที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท ำให้ประเทศไทย
พัฒนำไปสู่อนำคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ ำเป็นจะต้องมีกำรวำงแผนและก ำหนด 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระยะยำว และก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของทุกภำคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทำง
เดียวกัน ดังนั้น จึงจ ำเป็นจะต้องก ำหนด  ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยำว เพ่ือถ่ำยทอดแนวทำงกำรพัฒนำสู่กำร
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรบูรณำกำร และสร้ำงควำมเข้ำใจถึงอนำคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดกำรรวมพลังของทุกภำคส่วนในสังคมทั้งประชำชน เอกชน ประชำสังคมในกำรขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเพ่ือกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ัง
คั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มีรำยได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนำแล้ว คนไทยมีควำมสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีควำมมั่นคงเสมอภำคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศำสตร์
ชำติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ ๒๐ ปีต่อจำกนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 

 (๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 
 (๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 (๓) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน  
 (๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
(๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม          
(๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 โดยมีสำระส ำคัญของแต่ละยุทธศำสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้ำหมำยทั้งในกำรสร้ำงเสถียรภำพ 

ภำยในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคำมจำกภำยนอก รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอ ำ
เซียนและประชำคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ 

(๑) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



(๒) กำรปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัด 
คอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม 

(๓) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำร 
จัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 

(๔) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และ 
รักษำดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่  

(๕) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกกำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบ 
เรียบร้อยภำยในประเทศสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ   

(๖) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำ 
ควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 

(๗) กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   เพ่ือให้ประเทศ 

ไทยสำมำรถพัฒนำไปสู่กำรเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภำพกำรผลิตและกำรใช้
นวัตกรรมในกำรเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในสำขำอุตสำหกรรม  เกษตร
และบริกำร กำรสร้ำงควำมมั่นคงและปลอดภัยด้ำนอ ำหำร กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงกำรค้ำและกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร รวมทั้งกำรพัฒนำฐำนเศรษฐกิจแห่งอนำคต ทั้งนี้ภำยใต้กรอบกำรปฏิรูปและพัฒนำปัจจัยเชิง
ยุทธศำสตร์ทุกด้ำน อันได้แก่โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กำรพัฒนำทุนมนุษย์ และกำรบริหำรจัดกำรทั้งในภำครัฐและภำคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทำงที่ต้องให้
ควำมส ำคัญ อำท ิ

(๑) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ได้แก่กำรรักษำเสถียรภำพเศรษฐกิจและสร้ำง 
ควำมเชื่อมั่น กำรส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนที่อยู่บนกำรแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดจนกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำเพ่ือให้ได้ประโยชน์จำกห่วงโซ่มูลค่ำในภูมิภำค และเป็น
กำรยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ำมำกข้ึน 

(๒) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร บนฐำนของกำรพัฒนำนวัตกรรมและมีควำม 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรใช้ดิจิทัลและกำรค้ำที่เข้มข้นเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและขยำยกิจกรรมกำรผลิต
และบริกำร โดยมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภำคในอุตสำหกรรมหลำยสำขำ และในภำค
บริกำรที่หลำกหลำยตำมรูปแบบกำรดำเนินชีวิตและกำรดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอ ำหำร
คุณภำพ สะอำดและปลอดภัยของโลก 

- ภำคเกษตร โดยเสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของภำคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยให้ปรับไปสู่กำรทำกำรเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในกำรพัฒนำอ ำชีพที่เข้มแข็ง และกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรที่มีศักยภำพและ
อ ำหำรคุณภำพ สะอำด และปลอดภัย 

- ภำคอุตสำหกรรม โดยพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ ยกระดับกำรพัฒนำ 
อุตสำหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภำพสูง และพัฒนำอุตสำหกรรมอนำคตที่มีศักยภำพ โดยกำรใช้ดิจิทัลและ
กำรค้ำมำเพ่ิมมูลค่ำและยกระดับห่วงโซ่มูลค่ำในระดับสูงขึ้น 

- ภำคบริกำร โดยขยำยฐำนกำรบริกำรให้มีควำมหลำกหลำย มีควำมเป็นเลิศและเป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำรยกระดับบริกำรที่เป็นฐำนรำยได้เดิม เช่น กำรท่องเที่ยว และพัฒนำให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสุขภำพ ธุรกิจบริกำรด้ำนกำรเงินและธุรกิจบริกำรที่มีศักยภำพอ่ืน ๆ เป็นต้น  

(๓) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร  
ยกระดับผลิตภำพแรงงำนและพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) สู่สำกล และพัฒนำวิสำหกิจ
ชุมชนและสถำบันเกษตรกร 



(๔) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และ 
พัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภำพและมีส่วนร่วม มีกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภำพ 

(๕) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ในด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนพลังงำน ระบบ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและกำรวิจัยและพัฒนำ 

(๖) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลกสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับ 
นำนำประเทศ ส่งเสริมควำมร่วมมือกับนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนต่ำงๆ เพ่ิมบทบำทของไทยใน
องค์กรระหว่ำงประเทศ รวมถึงสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
                  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   เพ่ือพัฒนำคนและ 
สังคมไทยให้เป็นรำกฐำนที่แข็งแกร่งของประเทศมีควำมพร้อมทำงกำย ใจ สติปัญญำ มีควำมเป็นสำกล มี
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่ำควำมเป็น
ไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำท ิ

(๑) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และท่ัวถึง 
(๓) กำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี 
(๕) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้ำงบทบำทของสถำบัน 

ครอบครัวในกำรบ่มเพำะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง 

สังคม เพ่ือเร่งกระจำยโอกำสกำรพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคงให้ทั่วถึง ลดควำมเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอ
ภำคและเป็นธรรม กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำท ิ

(๑) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) กำรพัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 
 (๓) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคมทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของ

ชุมชน (๕) กำรพัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม   เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ และมีควำมมั่นคงด้ำน
น้ำ รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัย
พิบัติธรรมชำติ และพัฒนำมุ่งสู่กำรเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำท ิ

(๑) กำรจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันกำรทำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
(๒) กำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นกำรปรับระบบ 

กำรบริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร(๓) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(๖) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ภาครัฐ    เพ่ือให้หน่วยงำนภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกระจำยบทบำทภำรกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม มีธรรมำภิบำลกรอบแนวทำงที่ต้องให้
ควำมส ำคัญ อำท ิ

(๑) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม 



(๒) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
(๓) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
(๔) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 
(๖) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(๗) กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 
 
 
 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่ประเทศก ำลังประสบอยู่ ท ำให้ 

กำรก ำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 
และกรอบหลักกำรของกำรวำงแผนที่น้อมน้ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำใน
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศ
ไทยจำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำง
มีควำมสุข และน้ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ  กำรก ำหนดต ำแหน่ง
ทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของ
ประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติที่ สศช. ได้จัดท ำข้ึนประเทศไทยเป็นประเทศรำยได้สูงที่มีกำรกระจำย
รำยได้อย่ำงเป็นธรรม เป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภำคสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำและ
บริกำร (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่ง
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมาย 
  1 .การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรำยได้ประชำชำติต่อหัว (GNP Per 

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บำท  (9,325 ดอลลำร์ สรอ.) 
และ 301,199 บำท (8,859 ดอลลำร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภำพกำรผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) กำรลงทุนรวมขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (กำรขยำยตัวของกำรลงทุนภำครัฐไม่ต่ ำกว่ำ

ร้อยละ 10.0 และกำรลงทุนของภำคเอกชนขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ 
ที่ปริมำณกำรส่งออกขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

 2.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชำชนทุกช่วงวัยมีควำมมั่นคงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ 
(3) สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งเป็นฐำนรำกที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคน 
 
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 



(1) กำรกระจำยรำยได้มีควำมเท่ำเทียมกันมำกขึ้น 
(2) บริกำรทำงสังคมมีคุณภำพและมีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง 
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์อย่ำง

ยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือภัยพิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีกำรบริหำรจัดกำรน้ำให้สมดุลระหว่ำงกำรอุปสงค์และอุปทำนของน้ ำ 
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) กำรบริหำรงำนภำครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภำพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีกำรกระจำยอ ำนำจที่เหมำะสม 

แนวทางการพัฒนา 
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้ำน 

กำรลงทุนในกำรวิจัยและพัฒนำ ด้ำนบุคลำกรวิจัย ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบกำรมีบทบำทหลักด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงำนวิจัย
และพัฒนำให้ใช้ประโยชน์อย่ำงแท้จริงทั้งเชิงพำณิชย์และสำธำรณะโดยให้ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำก ำลังคนและแรงงำน 

ให้มีทักษะควำมรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและรองรับกำรเปิดเสรีของประชำคม
อำเซียน โดยยกระดับและพัฒนำสมรรถนะแรงงำนไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงำนทั้งระบบมีกำรเรียนรู้
ขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือสำมำรถแข่งขันในตลำดแรงงำนได้ สนับสนุนให้แรงงำนและปัจจัยกำรผลิตมีควำมยืดหยุ่นใน
กำรเคลื่อนย้ำยระหว่ำงสำขำกำรผลิตและระหว่ำงพ้ืนที่กำรผลิต เพ่ือให้แรงงำนสำมำรถเคลื่อนย้ำยไปสู่สำขำ
กำรผลิตที่มีผลิตภำพกำรผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมและบริกำรจัดท ำ
กรอบคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนฝีมือแรงงำนให้เป็นมำตรฐำนที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงำน
ไทย 

1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรให้มีควำมยืดหยุ่น  สำมำรถปรับตัวและด ำเนินธุรกิจ

ท่ำมกลำงกำรด ำเนินนโยบำยและมำตรกำรกำรกีดกันทำงกำรค้ำในรูปแบบต่ำงๆ  เพ่ิมสัดส่วนควำมเป็น
เจ้ำของของคนไทยและสนับสนุนให้มีกำรขยำยตลำดที่มีแบรนด์สินค้ำและช่องทำงกำรตลำดที่เป็นของตนเอง
มำกขึ้น ตลอดจนพัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรมและบริกำรเพ่ือเข้ำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิต  บริกำรและ
อุตสำหกรรมดิจิตอล 

1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เร่งลงทุนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศ

และต่ำงประเทศ ทั้งกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงข่ำยรถไฟให้เป็นโครงข่ำยหลักในกำรเดินทำงและขนส่งของ
ประเทศ พัฒนำโครงข่ำยระบบขนส่งสำธำรณะและโครงข่ำยทำงหลวงพิเศษระหว่ำง 



เมือง ขยำยขีดควำมสำมำรถของท่ำอำกำศยำนหลักของประเทศ พัฒนำท่ำเรือที่มีศักยภำพให้เป็นท่ำเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนำและปรับปรุงระบบโทรคมนำคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนกำร
พัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมที่เกิดจำกลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น อุตสำหกรรมซ่อมบ ำรุงและผลิตชิ้นส่วน
อำกำศยำน และอุตสำหกรรมระบบรำง เป็นต้น เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศในกำรเป็นฐำน
กำรผลิตในภูมิภำคอำเซียน 
 
 
 

1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตร โดยกำรปรับเปลี่ยนจำกำรผลิตสินค้ำเกษตรขั้นปฐม 

เป็นสินค้ำเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่ำสูงมีคุณภำพและมำตรฐำนสำกล สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมโยงทำงด้ำน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและลดระดับกำรผลิตสินค้ำขั้นปฐมที่สูญเสียขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ลง
สู่ระดับที่จ ำเป็นส ำหรับกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรและพลังงำน จัดระบบกำรผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภำพพ้ืนที่และควำมต้องกำรของตลำดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลำยน้ำทั้งด้ำนกำยภำพและเศรษฐกิจ  รวมทั้ง
ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มทำงกำรเกษตรจำกกิจกำรเจ้ำของคนเดียวเป็นกำรประกอบกำรในลักษณะสหกรณ์  ห้ำง
หุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดกำรประหยัดจำกขนำด พิจำรณำพันธุ์พืชที่เหมำะสมกับศักยภำพของพ้ืนที่และ
แหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีกำรผลิตในระดับที่เหมำะสม ใช้กลไกตลำดในกำรป้องกันควำมเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริม
และเร่งขยำยผลแนวคิดกำรท้ำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคบริกำรโดยเร่งพัฒนำระบบคมนำคมขนส่งให้เกิดควำมเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ำยทั้งทำงบก ทำงน้ำ และทำงอำกำศ เร่งพัฒนำท่ำเทียบเรือขนำดใหญ่เพ่ือรองรับกำรเติบโตของกำร
ท่องเที่ยวทำงทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งกำร
ควบคุมกิจกรรมต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและก ำหนดและจัดท ำกฎหมำยเพ่ือ
ยกระดับมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวของไทยสู่สำกลและรองรับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถแข่งขันได้ใน
ระดับนำนำชำติ รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนกำร
พัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีควำมเชื่อมโยงทั้งทำงกำยภำพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และกิจกรรมกำรท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรท่องเที่ยวในภูมิภำคอำเซียน ทั้ง
ประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ำยคมนำคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำแบบ
องค์รวมทั้งระบบพัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรมอนำคตเพ่ือเป็นแหล่งกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงกำรผลิต
กับอุตสำหกรรมที่เป็นฐำนรำยได้ประเทศ และเป็นกลไกกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้ำสู่กำรเป็น
ศูนย์กลำงกำรผลิตและบริกำรทั้งในระดับอนุภูมิภำคและในภูมิภำคอำเซียนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่
สนับสนุนกำรขยำยตัวด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน เช่น โลจิสติกส์ 
และพลังงำน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนกำรลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนระหว่ำงประเทศ
เป็นต้น ส่งเสริมกำรน้ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ทั้งภำคกำรผลิต กำรตลำด กำรบริหำรจัดกำร
กำรเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในกำรอ้ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำกำรลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนกำรลงทุนเพ่ือสร้ำงเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญำและกำรเรียนรู้  มุ่งเน้นกำร
พัฒนำธุรกิจเชิงสร้ำงสรรค์ กำรลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรประหยัดพลังงำน
และกำรใช้พลังงำนทดแทน กำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเชิงพำณิชย์  กำรจัดตั้งส ำนักงำนใหญ่ข้ำม
ประเทศ บริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ รวมทั้งกำรให้ควำมส ำคัญเรื่องควำมรับผิดชอบและกำรตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจกำรเพ่ือสังคม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ 



ประเทศ  โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะกำรเรียนรู้ 
ทักษะชีวิตสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภำยใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีกำรพัฒนำยกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงำนเพ่ือสร้ำงผลิตภำพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีกำรท้ำงำนที่เหมำะสมตำม
ศักยภำพและประสบกำรณ์ มีรำยได้ในกำรด ำรงชีวิต มีกำรสร้ำงเสริมและฟ้ืนฟูสุขภำพเพ่ือป้องกันหรือชะลอ
ควำมทุพพลภำพและโรคเรื้อรังต่ำงๆ ที่จะก่อให้เกิดภำระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริกำร
สุขภำพ 
 
 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ 
ทั่วถึง โดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหำรจัดกำร 
กำรศึกษำใหม่เพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัด 
กำรศึกษำโดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ  

(3) พัฒนาคุณภาพครู  ทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนกำรผลิต สรรหำ และกำรคัดเลือก 
ให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบกำรประเมินและรับรองคุณภำพที่เน้นผลลัพธ์จำกตัวผู้เรียน  

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงสมรรถนะก ำลังคนทั้ง 
ระบบกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมศึกษำจนถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและ
ผลิตก ำลังคนให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมต้องกำรของตลำด กำรวิจัยและกำรใช้เทคโนโลยีและ
สื่อเพ่ือกำรเรียนรู้ 

2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำง 
กำรแพทย์เพ่ือรองรับกำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุทั้งในด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและที่อยู่อำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ 
ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำงควำมยั่งยืนในระยะยำว โดยพัฒนำ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนสำธำรณสุข บูรณำกำรระบบหลักประกันสุขภำพภำครัฐ
ให้เกิดควำมเป็นเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้ทรัพยำกร และส่งเสริมกำรอภิบำลระบบสุขภำพใน
รูปแบบเครือข่ำยที่มีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน พัฒนำศักยภำพของประเทศไทยสู่กำรเป็นศูนย์กลำงสุขภำพ
นำนำชำติทั้งในด้ำนศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลำงบริกำรเพ่ือส่งเสริมสุขภำพ
(Wellness Hub) ศูนย์กลำงยำและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ (Product Hub) และศูนย์กลำงบริกำรวิชำกำร
และงำนวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ำรำยได้กลับมำใช้ยกระดับคุณภำพบริกำรสำธำรณสุขภำยในประเทศ
รวมทั้งส่งเสริมกำรให้ควำมส ำคัญกับมิติสุขภำพในทุกนโยบำยสำธำรณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้
กำรขับเคลื่อนนโยบำยของทุกภำคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบำยสำธำรณะที่มีต่อสุขภำพของ
ประชำชน 

2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  
โดยกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมและควำมจ้ำเป็นทำงกำยภำพให้เหมำะกับวัย และกำรพัฒนำระบบกำรดูแล
ผู้สูงอำยุในรูปแบบที่หลำกหลำยทั้งในด้ำนกำรจัดบริกำรสุขภำพและสวัสดิกำรสังคมอย่ำงบูรณำกำร โดยกำร
มีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนำชุมชนที่มีศักยภำพและควำมพร้อมให้เป็นต้นแบบของ
กำรดูแลผู้สูงอำยุเพ่ือขยำยผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนกำรพัฒนำนวัตกรรมในกำรใช้ชีวิตประจ้ำวันส ำหรับ
ผู้สูงอำยุ 

3 การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
3.1การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นกำรเพ่ิม 



ผลิตภำพแรงงำน โดยสนับสนุนให้แรงงำนมีโอกำสเข้ำถึงกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนอย่ำงมี
มำตรฐำน ปรับโครงสร้ำงค่ำจ้ำงแรงงำนให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงำนอย่ำงแท้จริง เร่งผลักดันให้
กำรใช้ระบบมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม  นอกจำกนี้ 
เพ่ิมผลิตภำพทำงกำรผลิตของเกษตรกรรำยย่อย โดยสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำและกำรผลิตทำง
กำรเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้ำงหลักประกันรำยได้แทนกำรอุดหนุนด้ำนรำคำสินค้ำเกษตร ลดต้นทุน
ทำงกำรเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 
 
 
 

3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้าง 
ภูมิคุ้มกันระดับปจัเจก โดย  

(1) พัฒนำระบบบริกำรสำธำรณะให้มีคุณภำพและมีช่องทำงกำรเข้ำถึงอย่ำง 
หลำกหลำยโดยเฉพำะระบบบริกำรสำธำรณสุขและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สวัสดิกำรสังคม และกระบวนกำร
ยุติธรรม 

(2) สนับสนุนกำรจัดหำที่อยู่อำศัยของผู้มีรำยได้น้อยและกำรเข้ำถึงระบบ 
สำธำรณูปโภค ก ำหนดเป็นนโยบำยที่อยู่อำศัยแห่งชำติและเมืองน่ำอยู่  พัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยแก้ปัญหำ
ชุมชนแออัดในเมืองโดยด ำเนินกำรร่วมกับ 
ภำคธุรกิจเอกชน และ  

(3) กำรจัดรูปแบบสวัสดิกำรพื้นฐำนที่จ้ำเป็นและเหมำะสมตำมกลุ่มเป้ำหมำย 
(Customized Welfare) ที่ค ำนึงถึงฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่ำงกัน โดยมีแนวทำงกำรรับภำระ
ค่ำใช้จ่ำยร่วมกัน (Cost Sharing) 

3.3การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อ 
กำรเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรรำยย่อยที่ไร้ที่ดินท้ำกินและยำกจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท้ำกิน
ในที่ดินปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรน้ำอย่ำงเป็นระบบและเข้ำถึงพ้ืนที่เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริงด้วยกำร
ผลักดันพรบ.ทรัพยำกรน้ำ พ.ศ. .... และบูรณำกำรแผนงำนและงบประมำณร่วมกันของหน่วยงำน และสร้ำง
กระบวนกำรมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้ำงภำษีที่เป็นธรรม เช่น ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ภำษีมรดก 
และภำษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

3.4การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค กำรคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐำน 
และกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเท่ำเทียมโดยกำรเสริมศักยภำพและควำมเข้มแข็งด้ำนกฎหมำย
ให้แก่ประชำชน รวมทั้งกำรปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมำยเพ่ือลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ำ เช่น กฎหมำยป่ำ
ชุมชนกฎหมำยภำษีมรดก กฎหมำยที่ดิน เป็นต้น 

4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  

เตรียมควำมพร้อมรองรับควำมเป็นเมือง ทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนผังเมือง  ด้ำนสำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำร ระบบคมนำคมขนส่ง ระบบบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ระบบกำรศึกษำและระบบสำธำรณสุขที่
ได้มำตรฐำน มีคุณภำพ และเพียงพอต่อควำมต้องกำรของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำรเมืองตำมระดับกำรพัฒนำ 

4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและ 
เร่งรัดกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่ งขันของ
ประเทศทั้งด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรบริกำร โดยค ำนึงถึงกำรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
Logistics) สนับสนุนให้เกิดควำมร่วมมือในห่วงโซ่อุปทำน และปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลด



กระบวนงำนด้ำนอ้ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีควำมสะดวกและมีประสิทธิภำพ
ต่อภำคธุรกิจอย่ำงแท้จริง 

4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษ  ให้ควำมส ำคัญกับนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนและกำรค้ำชำยแดนเพื่อดึงดูดให้ 
นักลงทุนในภูมิภำคเข้ำมำลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้ำน รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจ
พิเศษในพ้ืนที่ชำยแดนโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรส่งเสริมกำรลงทุนและสิทธิ
ประโยชน์ กำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว และกำรให้บริกำรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำรค้ำชำยแดนและกำรผ่ำนแดนระหว่ำงไทยกับประเทศในภูมิภำคมำกขึ้น 
   
5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จำกทุน 
ธรรมชำติโดยค ำนึงถึงขีดจ้ำกัดและศักยภำพในกำรฟื้นตัว ปกป้องรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ โดยสนธิก ำลังของทุก
ภำคส่วนน้ำระบบสำรสนเทศมำใช้เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม 
เพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้โดยส่งเสริมกำรปลูกไม้มีค่ำทำงเศรษฐกิจระยะยำว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทำงกำรประเมินมูลค่ำของ
ระบบนิเวศและกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยำกไร้ กระจำยกำรถือครองที่ดิน จัดท้ำ
ฐำนข้อมูลที่ดินเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ กำรจัดเก็บภำษีที่ดินในอัตรำก้ำวหน้ำ ก ำหนดเพดำน
กำรถือครองที่ดินที่เหมำะสม และก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรถือครองที่ดินของคนต่ำงชำติ  บริหำรจัดกำร
น้ำเพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืน บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนอย่ำงเป็นระบบ สร้ำงศูนย์ข้อมูลทรัพยำกรน้ำ จัดตั้ง
องค์กรบริหำรจัดกำร 
น้ำในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมกำรลุ่มน้ำ และองค์กรผู้ใช้น้ำ คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ลด
ควำมขัดแย้งเชิงนโยบำยระหว่ำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรท่องเที่ยว กำรประมง และวิถีชีวิตของ
ชุมชนบริหำรจัดกำรแร่โดยก ำหนดปริมำณที่เหมำะสมในกำรน้ำแร่มำใช้ประโยชน์  ค ำนึงถึงควำมจ้ำเป็นและ
มูลค่ำใน 
 
อนำคต บังคับใช้มำตรกำรควบคุมผลกระทบจำกกำรท้ำเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภำพแวดล้อมและสุขภำพ
อนำมัยของประชำชน 

5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้ำงระบบหมุนเวียนวัสดุที่ 
ใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภำพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่ำนมำตรกำรต่ำงๆ เช่น กำรปฏิรูประบบภำษี
และค่ำธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำเพ่ือสิ่งแวดล้อม มำตรฐำนและฉลำกสินค้ำ เป็นต้น 

5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับ 
ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรมสีเขียว ส่งเสริม
ผู้ประกอบกำรให้สำมำรถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทำนหรือห่วงโซ่คุณค่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green 
Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมกำรท้ำกำรเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภำคบริกำรที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภำพให้มีบทบำทมำกข้ึนในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรเร่งรัดกำรควบคุม 
มลพิษทั้งทำงอำกำศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตรำย ที่เกิดจำกกำรผลิตและบริโภค เพ่ือสร้ำงคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชำชน เร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะเป็นล้ำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกกำร
คัดแยกขยะเพ่ือน้ำกลับมำใช้ใหม่ให้มำกที่สุด เร่งก ำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมในสถำนที่ก ำจัดในพื้นที่วิกฤต 
สร้ำงรูปแบบกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยที่เหมำะสม เน้นกำรแปรรูปเป็นพลังงำน สร้ำงวินัย
ของคนในชำติมุ่งสู่กำรจัดกำรที่ยั่งยืน โดยให้ควำมรู้แก่ประชำชน และกำรบังคับใช้กฎหมำย 



5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันกำรจัดท้ำ 
แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของอำเซียน หำแนวทำงควำมร่วมมือกับ
อำเซียนและอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขงในประเด็นกำรขนส่งข้ำมพรมแดน กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน กำรบริหำรจัด
กำรพลังงำนและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 

5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือและ
ปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพ่ิมศักยภำพในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้กับทุกภำค
ส่วน ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและระบบกำรเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมควำม
ร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ  ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรป้องกันน้ำท่วม วำงแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชำยฝั่ง พัฒนำเมืองที่สำมำรถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Resilience City) กำรให้บริกำรของระบบนิเวศ ส่งเสริมกำรลงทุน
ของภำคเอกชนในกำรรับมือภัยพิบัติโดยสร้ำงแนวป้องกันตำมธรรมชำติ  และกำรจัดท้ำแผนธุรกิจต่อเนื่อง 
รวมทั้งกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรภัยพิบัติให้มีประสิทธิภำพพร้อมรองรับแนวโน้มกำรเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนำคต 
 

6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกำรปฏิบัติรำชกำร โดยให้มีช่องทำงให้ 

ทุกภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึง เข้ำตรวจสอบข้อมูลของภำครำชกำรและร้องเรียนได้  เช่น ข้อมูลกำรประกวด
รำคำจัดซื้อ จัดจ้ำงโครงกำรของทำงรำชกำร ข้อมูลกำรประมูลโครงกำร ผู้ชนะกำรประมูลและรำคำปิด
ประมูลข้อมูลควำมก้ำวหน้ำตำมกระบวนกำรยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด ำเนินกำรตำมหลักธรรมำภิบำล คดีทุจริต
คอร์รัปชันและคดีที่ประชำชนให้ควำมสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีควำมเป็นมืออำชีพและเพียงพอต่อกำร 
ขับเคลื่อนภำรกิจภำครัฐร่วมกับภำคเอกชนและภำคประชำสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบรำชกำรเล็ก
กะทัดรัดแต่มีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพสูง 

6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สำมำรถรับมือกำร 
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในกำรประสำนเครือข่ำยและ
เชื่อมโยงภำคส่วนต่ำงๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้ำง 
ผลงำนที่มีคุณภำพ รวดเร็วและน่ำเชื่อถือ สำมำรถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบกำรตัดสินใจใน
เชิงนโยบำยได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรติดตำม ประเมินผลโครงกำรใหญ่ๆ ที่มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นจ้ำน
วนมำก และเป็นโครงกำรที่มีผลกระทบในวงกว้ำง 
 

๑. ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบบัท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
       ๑.๑ แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) 
ขณะนี้รัฐบำลได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติขึ้นมำเพ่ือยกร่ำงยุทธศำสตร์ชำติเบื้องต้น โดยมี
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและรองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรฯ ดังกล่ำวด้วย โดยในเบื้องต้นได้ก ำหนดวิสัยทัศน์
ในกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่ำ “ประเทศไทยมีควำม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติ



ว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”        
       ทั้งนี้ ได้มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำประกอบด้วย ๖ยุทธศำสตร์ 
ได้แก่ (๑) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง (๒) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน(๓) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและ
เท่ำเทียมกันทำงสังคม (๕) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
(๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ        
       เพ่ือให้ทุกภำคส่วนในสังคมมีควำมตระหนักถึงเป้ำหมำยอนำคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดกำร
รวมพลังในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเพื่อกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติและบรรลุวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศำสตร์ชำติที่กล่ำวข้ำงต้น จึงจ ำเป็นจะต้องมีกำรถ่ำยทอดแนวทำงกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติสู่กำร
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงบูรณำกำร หน่วยงำนภำครัฐที่ท ำหน้ำที่ก ำหนดแผนและยุทธศำสตร์ในระดับ
ต่ำงๆ ควรจะยึดกรอบกำรพัฒนำที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ดังนั้น แผนพัฒนำ
ฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงน ำวิสัยทัศน์ของยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ และน ำ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทั้ง ๖ ด้ำนที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะก ำหนดยุทธศำสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทกำรพัฒนำที่จะเกิดขึ้น
ในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)เป็นส ำคัญ 
 
    ๑.๒ การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
             ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

พัฒนำคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
โดยเฉพำะกำรพัฒนำและดูแลผู้สูงอำยุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งกำรสร้ำงงำนที่เหมำะสม กำรฟื้นฟู
และดูแลสุขภำพเพ่ือชะลอควำมทุพพลภำพและโรคเรื้อรัง กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อ
สังคมสูงวัย มุ่งเน้นกำรพัฒนำศักยภำพคนเพ่ือเป็นฐำนกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
และรองรับกำรลดลงของขนำดก ำลังแรงงำน โดยกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ กำรป้องกันและควบคุมปัจจัยทำงสังคมท่ีก ำหนดสุขภำพเพ่ือสร้ำงสุขภำวะที่ดี 
กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงบทบำทของสถำบันทำงสังคมและทุนทำง
วัฒนธรรมในกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม  

๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
มุ่งเน้นกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติเพ่ือสร้ำงควำมปรองดองในสังคม กำรสร้ำงโอกำสให้

ทุกคนในสังคมไทยสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกร แหล่งทุนในกำรประกอบอำชีพ เพ่ือยกระดับรำยได้และ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำนรำก กำรเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมของรัฐอย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อำทิ กำร
สร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำคนได้เต็มตำมศักยภำพสำมำรถประกอบอำชีพและ
ด ำรงชีวิตได้โดยมีควำมใฝ่รู้และทักษะที่เหมำะสม เน้นกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงสัมมำชีพในพ้ืนที่ กำรจัดรูปแบบ
บริกำรสุขภำพและสวัสดิกำรทำงสังคมขั้นพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นและเหมำะสมตำมกลุ่มเป้ำหมำย กำรพัฒนำระบบ
บริกำรสำธำรณะให้มีคุณภำพและมีช่องทำงกำรเข้ำถึงที่หลำกหลำย รวมทั้งกำรพัฒนำระบบยุติธรรมชุมชน
กำรเพ่ิมศักยภำพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค ซึ่งจะน ำไปสู่
กำรลดควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำอันจะน ำไปสู่กำรลดควำมขัดแย้งในสังคมไทย 

๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยกำรเงินและนโยบำยกำรคลัง โดยรวมถึงกำร

ปฏิรูปภำษีทั้งระบบเพ่ือรักษำเสถียรภำพและเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบเศรษฐกิจกำรปรับโครงสร้ำงทั้งห่วง
โซ่คุณค่ำในภำคเกษตร อุตสำหกรรม บริกำร กำรลงทุน เพ่ือต่อยอดกำรสร้ำงมูลค่ ำเพ่ิมของสำขำกำรผลิต
และบริกำรที่เป็นฐำนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวำงรำกฐำนกำรพัฒนำทุนมนุษย์ องค์



ควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของสำขำกำรผลิตและบริกำรใหม่ 
และเศรษฐกิจดิจิทัลภำยใต้เงื่อนไขกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและกำรใช้ประโยชน์จำกศักยภำพของพ้ืนที่
โดยเฉพำะภำคกำรผลิตและบริกำรที่มีศักยภำพที่จะเป็นฐำนส ำคัญส ำหรับกำรพัฒนำประเทศในอนำคต เช่น 
อุตสำหกรรมแปรรูปเกษตรและอำหำร อุตสำหกรรมและบริกำรสร้ำงสรรค์ อุตสำหกรรมบนฐำนชีวภำพ 
อุตสำหกรรมอำกำศยำน อุตสำหกรรมระบบรำง อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริกำรสุขภำพ ธุรกิจบริกำรทำง
กำรเงิน ธุรกิจกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรนำนำชำติ ธุรกิจภำพยนตร์ กำรศึกษำนำนำชำติ ธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติกำรประจ ำภูมิภำค เป็นต้น 

ทั้งนี้ โดยจะให้ควำมส ำคัญกับรูปแบบกำรพัฒนำในรูปคลัสเตอร์ กำรสร้ ำงควำมเชื่อมโยง
กำรผลิตและบริกำร กำรพัฒนำ SMEs และกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงกำรสร้ำง
ศักยภำพของลูกหลำนเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนเชิงยุทธศำสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรบริหำรจัดกำรและกำรปรับปรุงกฎระเบียบ
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรค้ำ กำรลงทุน เพ่ือรองรับกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำ อันจะเป็น
กำรสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภำพรวมขยำยตัวได้ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยเข้ำสู่กำรเป็นประเทศรำยได้สูง ที่มีกำรพัฒนำที่ยั่งยืนภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติในระยะยำว 

 
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน    

มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์
และกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม บริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพ ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ แก้ไขปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะ ลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ตำมเป้ำหมำยระยะยำว พัฒนำกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพ ลดกำรใช้พลังงำน 
เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของกำรผลิตและกำรบริโภคคำร์บอนต่ ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกข้ึน รวมทั้ง
ยกระดับควำมสำมำรถในกำรป้องกันผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติธรรมชำติ 
ต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวำงรำกฐำนและสนับสนุนให้ประเทศมีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
และสังคมอย่ำงยั่งยืน 

 
5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่ง

และย่ังยืน   
ให้ควำมส ำคัญกับควำมมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อกำรพัฒนำในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกำรพัฒนำศักยภำพให้ประเทศสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้น
ในอนำคต โดยมีสำระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถำบันหลักของชำติให้ด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของ
สังคม (๒) ควำมสำมัคคีของคนในชำติ ลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำร
ยุติธรรม (๓) ควำมสงบสุขและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง
ชำยแดนชำยฝั่งทะเล เสริมสร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนควำม
มั่นคง (๕) สร้ำงควำมเชื่อมั่นและพัฒนำควำมร่วมมือในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชำคมโลกเพ่ือรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติ ให้สำมำรถป้องกันแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ ภัยก่อกำรร้ำย (๖) เสริมสร้ำงควำม
มั่นคงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
และปกป้อง รักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล (๘) เสริมสร้ำงควำมม่ันคงทำงอำหำร พลังงำนและน้ ำ โดย
กำรก ำหนดแนวทำงบริหำรจัดกำร (๙) เสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพกำรป้องกันประเทศ กำรรักษำควำม
สงบภำยใน และควำมมั่นคงระหว่ำงประเทศ รวมทั้งพัฒนำระบบข่ำวกรองให้มีประสิทธิภำพ (๑๐) พัฒนำ
ระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ(๑๑) กำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ด้ำน



ควำมมั่นคง ให้เกิดผลในทำงปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม พัฒนำระบบกำรติดตำมประเมินผล
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงำนศึกษำ วิจัย พัฒนำด้ำนควำมมั่นคง 

 
๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีควำมโปร่งใส มีประสิทธิภำพ มีควำมรับผิดชอบและ

ตรวจสอบได้อย่ำงเป็นธรรมรวมทั้งประชำชนมีส่วนร่วม มีกำรกระจำยอ ำนำจ และแบ่งภำรกิจรับผิดชอบที่
เหมำะสมระหว่ำงส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นกำรพัฒนำส ำคัญ ประกอบด้วยกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ กำรปรับปรุงกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนเครือข่ำยอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Government) กำรปรับปรุงกระบวนกำรงบประมำณ และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรติดตำม
ตรวจสอบกำรเงินกำรคลังภำครัฐ กำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นโดยกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนท้องถิ่น
ให้เอ้ือต่อกำรกระจำยอ ำนำจที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น และกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
เพ่ือให้ประเทศไทยปรำศจำกกำรคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำ
ประเทศในด้ำนต่ำงๆ ให้ประสบผลส ำเร็จและบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ตำมกรอบในอนำคตประเทศไทยปี 
๒๕๗๗ 
 

๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
กำยภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง กำรเชื่อมโยงเครือข่ำยโทรคมนำคม และกำรบริหำรจัดกำร
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองกำรเชื่อมโยงกำรเดินทำงและ
ขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศที่ได้มำตรฐำน กำรพัฒนำควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนและกำรผลิตพลังงำนทดแทน 
กำรสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิตอลกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในกำรเข้ำถึงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือเพ่ิม
คุณภำพชีวิตของประชำชนในพ้ืนที่ห่ำงไกล และกำรใช้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือสร้ำง
อุตสำหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสำหกรรมระบบรำง อุตสำหกรรมซ่อมบ ำรุงและกำรผลิตชิ้นส่วน
อำกำศยำน อุตสำหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน รวมทั้งกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์
ทั้งในด้ำนกำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรไทยในกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ กำรพัฒนำบุคลำกร
ด้ำนโลจิสติกส์และกำรปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำร กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรพัฒนำสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรขนส่งจำกถนนสู่รำงเป็นหลัก 

๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ให้ควำมส ำคัญกับกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจำก
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งกำรเพ่ิมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำ และกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมของกำร
พัฒนำวิทยำศำสตร์ฯ ทั้งด้ำนบุคลำกรวิจัย โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือมุ่งให้วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส ำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศในมิติต่ำงๆ ทั้งกำร
สร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำและบริกำรให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปน ำไปสู่ศักยภำพกำรแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้ำงสังคมที่มีตรรกะทำงควำมคิด มีทุนทำงปัญญำ 
เพ่ือเป็นรำกฐำนกำรด ำรงชีวิตที่มีควำมสุขของคนไทย บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสู่
ควำมสมดุล อันจะน ำมำซึ่งคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นของประชำชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหำและยกระดับควำมเจริญ
ให้กับภำคส่วนต่ำงๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนและ
องค์กรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้ำวสู่กำรแข่งขันในศตวรรษหน้ำโดยหลุดพ้นจำกกับ
ดักประเทศรำยได้ปำนกลำง และก้ำวไปสู่ประเทศท่ีมีรำยได้สูงในอนำคต 

๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  



ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส ำคัญให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
ศักยภำพ โอกำสและข้อจ ำกัดของพ้ืนที่ รวมทั้งควำมต้องกำรของภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษำ
ฐำนเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภำพสิ่งแวดล้อมตำมมำตรฐำนสำกลสร้ำงฐำนเศรษฐกิจใหม่รองรับกำร
เข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน เพ่ือกระจำยกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและควำมเจริญสู่ภูมิภำค พัฒนำเมือง
ศูนย์กลำงควำมเจริญในภูมิภำคให้เป็นเมืองน่ำอยู่และปลอดภัย สนับสนุนกำรเชื่อมโยงในภูมิภำคเพ่ือเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของพ้ืนที่และสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง โดยมีสำระ
ครอบคลุม ดังนี้ (๑) กำรพัฒนำภำค (๒) กำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญในภูมิภำค (๓) กำรพัฒนำพ้ืนที่
ฐำนเศรษฐกิจหลักบริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน รวมทั้ง
ควำมเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรมและบริกำรที่มีศักยภำพ และโครงกำรพัฒนำท่ำเรือน้ ำลึก
ทวำย 

๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค  
ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรต่ำงประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้ำน ภูมิภำค ให้เกิดกำรประสำนและพัฒนำควำมร่วมมือ
กันระหว่ำงประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยมุ่งเน้นกำรดูแลกำรด ำเนินงำนตำมข้อผูกพันและ
พันธกรณีตลอดจนมำตรฐำนต่ำงๆ ที่ไทยมีควำมเกี่ยวข้องในฐำนะประเทศสมำชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับ
ภูมิภำค และระดับอนุภูมิภำค อำทิ กำรด ำเนินงำนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) กำรประมง กำรค้ำ
มนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้ำสู่มำตรฐำนสำกลและเป็นที่ยอมรับของประชำคมโลก เป็นต้น กำรเตรียมควำมพร้อม
ในกำรรองรับและด ำเนินงำนของประเทศไทยภำยหลังกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 
2015) กำรปรับตัวและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับกำร
ด ำเนินงำนตำมพันธกรณีของควำมร่วมมือระดับภูมิภำค อำทิ Regional Comprehensive Economic 
Partnerships (RCEP) เป็นต้น กำรเสริมสร้ำงควำมเชื่อมโยงกันระหว่ำงประเทศในอนุภูมิภำคประเทศเพ่ือน
บ้ำนและภูมิภำค และกำรส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ 
กำรให้บริกำรด้ำนกำรเงิน กำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ กำรให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์และกำรลงทุนเพ่ือกำรวิจัย
และพัฒนำ รวมทั้งเป็นฐำนควำมร่วมมือในเอเชีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำ จังหวัด 
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 

(นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ (Strategics Position) 

1. เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย  
2. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3. เป็นแหล่งผลิตพลังงำนทดแทนที่ส ำคัญ 
4. เป็นแหล่งอำรยธรรมขอมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
5. เป็นประตูอีสำนพัฒนำระบบ Logistic และกำรกระจำยสินค้ำในภูมิภำค  

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
“แหล่งผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย ศูนย์กลำงผลิตภัณฑ์ไหม และกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอม” 

 
พันธกิจ (Mission) 

1) ส่งเสริมกำรผลิตและแปรรูปข้ำวหอมมะลิเพื่อกำรส่งออก 
2) ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตมันส ำปะหลังเพ่ืออุตสำหกรรมอำหำรและพลังงำนทดแทน 
3) ส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อและแปรรูปเชิงคุณภำพ 
4) ส่งเสริมศักยภำพกำรผลิตและกำรตลำดผลิตภัณฑ์ไหม 
5) ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอม 
 

เป้าประสงค์รวม (Goal) 
1) มูลค่ำผลิตภัณฑ์ข้ำวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมสูงขึ้น 
2) ผลิตภำพและคุณภำพผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังเพ่ิมสูงขึ้น 
3) ผลิตภัณฑ์โคเนื้อคุณภำพได้รับกำรยอมรับจำกตลำด 
4) ศูนย์กลำงกำรผลิตและกำรตลำดผลิตภัณฑ์ไหมระดับอำเซียน 
5) แหล่งท่องเที่ยวอำรยธรรมขอมได้รับควำมสนใจจำกตลำดกำรท่องเที่ยว 



6) มีระบบ Logistic ที่ได้มำตรฐำนสำมำรถรองรับกำรขนส่งและกำรกระจำยสินค้ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues) 
1) กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย 
2) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภำพ 
3) กำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอม 
4) กำรพัฒนำระบบ Logistic และกระจำยสินค้ำในภูมิภำค 
 
 
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1) การพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
    1.1 ส่งเสริมกำรผลิตและกำรแปรรูปข้ำวหอมมะลิให้ได้มำตรฐำน 
    1.2 เพิ่มศักยภำพกำรผลิตมันส ำปะหลังเพ่ือผลิตอำหำรและพลังงำนทดแทน 
    1.3 ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำดโคเนื้อคุณภำพสูง 
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ 

        2.1 เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ผลิตภัณฑ์ไหมสู่กำรแข่งขัน 
        2.2 ยกระดับกระบวนกำรผลิตและกำรแปรรูปไหมให้ได้มำตรฐำน 
           2.3 เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรตลำด 

3) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
         3.1 กำรพัฒนำและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดควำมยั่งยืนและยกระดับให้ได้มำตรฐำน 
               3.2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือกำรท่องเที่ยว 
               3.3 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
         3.4 ส่งเสริมกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ 
         3.5 กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 

4) การพัฒนาระบบ Logistic และกระจายสินค้าในภูมิภาค 
        4.1 พัฒนำและเชื่อมโยงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งในกลุ่มจังหวัดและไปสู่ภูมิภำค 
อินโดจีน 

1.2 พัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์กำรค้ำและกำร
ลงทุน 

1.3 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรและผู้ประกอบกำร SMEs ด้ำนโลจิสติกส์ กำรค้ำและกำรลงทุน  
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
     4.4 พัฒนำฐำนข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนโลจิสติกส์ กำรค้ำและกำรลงทุนที่มี
ประสิทธิภำพ 
 

1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์  
2.2 ยุทธศำสตร์ 
2.3 เป้ำประสงค์ 
2.4 ตัวชี้วัด  



2.5 ค่ำเป้ำหมำย 
2.6 กลยุทธ์ 
2.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์  
2.8 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT  
Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ, ด้ำน
สังคม, ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 

กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสในกำรพัฒนำใน
อนำคตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทุ่งอรุณ  เป็นกำรประเมินถึงโอกำสและภำวะคุกคำมหรือข้อจ ำกัดอันเป็น
สภำวะแวดล้อมภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภำวะ
แวดล้อมภำยในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิคกำร SWOT analysis  
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน  ( Internal  Analysis) 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

1. หมู่บ้ำนมีวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต และภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ 
2. มีโครงสร้ำงและกำรบริหำรงำนที่ไม่ซับซ้อน     
ท ำให้มีควำมคล้องตัวในกำรบริหำรงำนและแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 
3.สภำพพ้ืนที่เหมำะแก่กำรเพำะปลูกข้ำว และพืชไร่ 
4. ไม่อยู่ในเขตชุมชนเมืองและเขตอุตสำหกรรม    
ที่เสี่ยงต่อปัญหำมลภำวะเป็นพิษ 
5. มีงบประมำณของกองทุนหลักประกันสุขภำพ
ระดับท้องถิ่นรองรับด้ำนสุขภำพ 
6.มีเส้นทำงคมนำคมขนส่งที่เชื่อมโยงสู่อ ำเภอ
ใกล้เคียงและจังหวัดอ่ืนได้สะดวก 

1.โครงสร้ำงพื้นฐำนยังไม่เพียงพอในกำรบริกำรประชำชน  ทั้งถนน  ไฟฟ้ำ  ประปำ 

2.กำรประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรและประชำชนทั้งใน
พ้ืนที่ต ำบล  อ ำเภอ  และจังหวัด ยังขำดประสิทธิภำพ 
3.ประชำชนขำดกำรพ่ึงพำตนเอง ไม่ขยันหมั่นเพียร ขำดกำร
รวมกลุ่ม รอคอยให้ภำครัฐแก้ไขปัญหำ และให้ช่วยเหลือ 
4.บำงหมู่บ้ำนยังขำดควำมเข้มแข็ง  ไม่สำมัคคี 
5.โครงกำรขนำดใหญ่ต้องใช้งบประมำณสูง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล ทุ่งอรุณ มีงบประมำณไม่เพียงพอ ไม่สำมำรถ
ด ำเนินโครงกำรได้ 
6. ระบบฐำนข้อมูลด้ำนชุมชนและสังคม ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน 
ประชำชนให้ข้อมูลที่คลำดเคลื่อน 
7.เด็กและผู้สูงอำยุถูกทิ้งให้อยู่ล ำพัง ขำดควำมดูแลเอำใจใส่ 
ขำดควำมอบอุ่น เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจ ท ำให้บุคคลใน
บ้ำนเป็นผู้ใช้แรงงำนต้องอพยพไปท ำงำนในเมืองใหญ่ 
8.ประชำชนขำดจิตส ำนึกในกำรรักษำควำมสะอำด กำรทิ้ง
ขยะตำมริมถนน คลองสำธำรณะ 



9.บุคลำกรยังขำดทักษะและควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำน
ในด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรขำดกำรศึกษำในเรื่อง
ระเบียบ กฎหมำย นโยบำยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
วิเคราะห์ปัจจัยนอก  (External  Analysis) 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค/ภัยคุกคาม  (Threat) 

1. กฎหมำย และนโยบำยรัฐบำล  ให้กำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของท้องถิ่น  ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น  ระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  เป็นต้น 

2. พระรำชบัญญตัิก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ในกำร
จัดระบบบริกำรสำธำรณะ  เพื่อประโยชน์ของประชำชน
ในท้องถิ่น   โดยที่หน่วยงำนส่วนกลำงและส่วนภูมภิำค 
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่ อบต. 

3. ไมม่ีพื้นท่ีที่เสี่ยงต่อกำรมั่วสุม หรือสถำนบันเทิง  
ที่เป็นแหล่งในกำรก่อให้เกิดปญัหำในสังคม 

1.ค่ำครองชีพท่ีสูงขึ้น  ควำมผันผวนของรำคำสินค้ำอุปโภค  บริโภค เช่น  
น้ ำมัน  ข้ำวสำร อำหำรแห้ง  ยำรกัษำโรค  ฯลฯ 
2. ภัยธรรมชำติทีไ่มส่ำมำรถป้องกันได ้
3. สถำนกำรณโ์รคระบำด เช่น  โรคไข้เลือดออก  ไข้หวัด  ท้องร่วง   โรค
ปำกเท้ำเปื่อย  ฯลฯ 
4. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเริ่มขำดแคลน 
5.กำรแกไ้ขปัญหำทุกด้ำน ไดแ้ก่ ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรศกึษำ 
กำรเกษตร คุณภำพชีวิต สิ่งแวดลอ้ม ฯลฯ  เป็นงำนท่ีต้องอำศัยควำม
ร่วมมือจำกหลำยๆส่วนท่ีต้องประสำนงำนกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

6. ระเบียบกฎหมำยที่เกีย่วข้อง ค่อนข้ำงมำกท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่
คล่องตัว  เกิดควำมล่ำช้ำในกำรท ำงำน            

7.กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง  กำรบริหำร  เป็นงำนท่ีต้องอำศัยจติส ำนกึ  
เกี่ยวกับกำรใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล จึงเป็นงำนท่ีค่อนข้ำงจะคำดเดำผลงำนได้
ยำก 

 
นโยบายด้านต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
 เพ่ือให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ดังกล่ำว ในฐำนะนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งอรุณ  พร้อมด้วย
ทีมงำนผู้บริหำร และบุคลำกรในส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งอรุณ จะร่วมกันพัฒนำต ำบลทุ่งอรุณ
ให้เจริญก้ำวหน้ำ ให้มีควำมโดดเด่น ให้ประชำชนมีกำรอยู่ดี กินดี มีสุข สุขกำยสบำยใจโดยเป้ำหมำยของกำร
พัฒนำให้ต ำบลทุ่งอรุณ เป็นทุ่งอรุณน่ำอยู่ โดยมีกรอบแนวทำงพัฒนำที่จะด ำเนินกำรให้ไปสู่เป้ำหมำย        
ซึ่งก ำหนดในแนวทำงว่ำ ต ำบลทุ่งอรุณ ต ำบลที่น่ำอยู่ จะต้องเป็นต ำบลแห่งกำรมีส่วนร่วม เป็นศูนย์กลำง
แหล่งวัฒนธรรม ส่งเสริมกำรศึกษำ สุขภำพอนำมัย ร่วมใจ ร่วมรักษำสิ่งแวดล้อม จำกแนวทำง ทุ่งอรุณต ำบล
ที่น่ำอยู่ ทีมงำนผู้บริหำรจะยึดเป็นส ำคัญในกำรบริหำรงำนให้สู่เป้ำหมำย 
 จำกสภำพพ้ืนที่ต ำบลทุ่งอรุณ ปัจจุบันมีลักษณะกึ่งเมือง กึ่งชนบท กล่ำวคือ มีถนน แม่น้ ำโยงใยไปทั่ว
ต ำบล ตลอดจนเชื่อมโยงไปถึงต ำบลใกล้เคียง และตัวเมืองสภำพของชุมชนเป็นชุมชนชำนเมือง ที่นับวันยิ่งมี
ผู้คนประชำชนเข้ำมำอยู่อำศัยกันอย่ำงหนำแน่นมำกยิ่งข้ึน 



 ปัจจัยส ำคัญในกำรบริหำรต ำบลทุ่งอรุณ ต้องค ำนึง จุดอ่อน จุดแข็ง ทั้งด้ำนศักยภำพของต ำบล       
ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้จะเป็นแนวทำงส ำคัญ ที่จะให้ประชำชนมีส่วนร่วมเป็นกลุ่มต่ำง ๆ และจะเป็นเครือข่ำยท ำให้
ชุมชนเข้มแข็ง เรำต้องมีกลุ่มพัฒนำท้องที่ หมำยถึง ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ สำรวัตรก ำนัน 
กลุ่ม อ.ส.ม. กลุ่มอำชีพต่ำง ๆ กลุ่มสตรี กลุ่มเยำวชน ประชำชน และท่ีส ำคัญกลุ่มพัฒนำท้องถิ่น หมำยถึง  
สมำชิกสภำฯ  คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน และกลุ่มอ่ืน ๆ อีกมำกมำย   โดยเฉพำะกำรมีส่วนร่วมของชำวต ำบล
ทุ่งอรุณ ที่ได้รวมกลุ่มกันอย่ำงเข้มแข็ง และมุ่งมั่นจะพัฒนำต ำบลทุ่งอรุณ ให้เจริญก้ำวหน้ำตลอดไปยั่งยืน 
 
 
 
 
 
นโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
 จำกกรอบแนวทำงกำรพัฒนำ และสภำพปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น กระผม และทีมบริหำรจึงก ำหนด
นโยบำยในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งอรุณ เพ่ือให้พันธะกิจในกำรบริหำรจัดกำร ต่อที่ประชุม
สภำแห่งนี้จะบริหำรจัดกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ให้ประชำชนเป็นศูนย์กลำงโดยมี เจตนำรมณ์อันแน่วแน่ในกำรบริหำรจัดกำร 
มุ่งเน้นเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วม แสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำสังคม ชุมชน โดย
ใช้หลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนอย่ำงสูงสุด กระผมและทีมผู้บริหำร
จึงได้ก ำหนดแนวทำงนโยบำยในกำรพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งอรุณ ดังนี้ 

1. นโยบำยด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำประชำธิปไตย ศักยภำพผู้น ำชุมชน  
๑.๒ สนับสนุนกำรจัดท ำระบบข้อมูลข่ำวสำร เพ่ือกำรพัฒนำชุมชน 
๑.๓ ส่งเสริมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
๑.๔ ส่งเสริมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑.๕ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

2. นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๒.๑ ส่งเสริมกำรพัฒนำบำทบำทและคุณภำพชีวิตของสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกำส 
๒.๒ ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
๒.๓ ส่งเสริมด้ำนสุขภำพ พลำนำมัยของประชำชน 

3. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๓.๑ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำง และร่องระบำยน้ ำ  
๓.๒ พัฒนำระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ 
๓.๓ พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค และกำรก่อสร้ำงอำคำรอ่ืนๆ  

4. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๒ กำรสนับสนุน และรณรงค์ประชำสัมพันธ์ ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม และกำรประหยัดพลังงำน 
๔.๓ กำรก ำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสีย ในชุมชน 
4.4 กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค 

5. นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชย์กรรม และกำรท่องเที่ยว 
๕.๑ ส่งเสริมกำรลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ชุมชน 



๕.๒ ส่งเสริมทักษะในกำรประกอบอำชีพและส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพ 
5.3 สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ให้กับกลุ่มอำชีพและกองทุนต่ำงๆ  

6. นโยบำยด้ำนกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๖.๑ ส่งเสริมประเพณีทำงศำสนำ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๖.๒ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
 
  
 

วิสัยทัศนก์ารพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ (Vision) 
 

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนแนวคิดของการมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมการผลิต ตามแนวคิดหลกัเศรษฐกจิพอเพียง” 

 
พันธกิจการพัฒนา(Misson) 

พันธกิจที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  ให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอ     

               กับควำมต้องกำรของประชำชนตำมศักยภำพของ อบต.ควบคู่กับกำรวำงผังเมืองที่ดี 

 

พันธกิจที่ 2  ยกระดับกำรเรียนกำรสอนให้มีมำตรฐำน สร้ำงสุขภำพควำมเป็นอยู่ของประชำชน 

 

พันธกิจที่ 3  กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และควำมสงบเรียบร้อยของต ำบล 

 

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริม บ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม   ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญำท้องถิ่น   

                และ พัฒนำด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 

 

พันธกิจที่ 6  สร้ำงเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  พัฒนำด้ำนอำชีพเสริม เพ่ิมรำยได้  

        ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจที่ 7  พัฒนำองค์กรและสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ด้วยระบบสำรสนเทศ  

 
เป้าประสงค์  



1. โครงสร้ำงพื้นฐำน  ระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร ได้มำตรฐำน เพียงพอและท่ัวถึง 
2. ประชำชนมีโอกำสทำงกำรศึกษำ ใช้หลักศำสนำส ำหรับเป็นที่ยึดเหนี่ยวทำงจิตใจ  และ

ขนบธรรมเนียมประเพณี   ภูมิปัญญำท้องถิ่น กีฬำและนันทนำกำร เป็นสิ่งสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ควำมสำมัคคีให้กับชุมชน 

3. ประชำชนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี  
4. ประชำชนประกอบอำชีพ มีรำยได้บนพ้ืนฐำนของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ 
6. องค์กรมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

 
 

 

สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ มีทั้งหมด  6  ด้าน  ดังนี้ 
 

ยุทธศำสตร ์ แนวทำงพัฒนำ 
1. ด้ำนกำรจัดระเบยีบชุมชน/สังคม และ
กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำประชำธิปไตย ศักยภำพผู้น ำชุมชน  
๑.๒ สนับสนุนกำรจัดท ำระบบข้อมูลข่ำวสำร เพ่ือกำรพัฒนำชุมชน 
๑.๓ ส่งเสริมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
๑.๔ ส่งเสริมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
๑.๕ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

2. ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต ๒.๑ ส่งเสริมกำรพัฒนำบำทบำทและคุณภำพชีวิตของสตรี เด็ก 
เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกำส 
๒.๒ ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
๒.๓ ส่งเสริมด้ำนสุขภำพ พลำนำมัยของประชำชน 

3. ดำ้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ๓.๑ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำง และร่อง
ระบำยน้ ำ  
๓.๒ พัฒนำระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ 
๓.๓ พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค และกำรก่อสร้ำงอำคำรอ่ืนๆ  

4. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๒ กำรสนับสนุน และรณรงค์ประชำสัมพันธ์  ให้ท้องถิ่นรักษ์
สิ่งแวดล้อม และกำรประหยัดพลังงำน 
๔.๓ กำรก ำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสีย ในชุมชน 
4.4 กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค 
4.5 พัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรให้บริกำรประชำชน 

5. ด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชย์กรรม 
และกำรท่องเที่ยว 

๕.๑ ส่งเสริมกำรลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๕.๒ ส่งเสริมทักษะในกำรประกอบอำชีพและส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพ 

5.3 สนับสนุนเงินทุน ให้กับกลุ่มอำชีพและกองทุนต่ำงๆ 
6. ด้ำนกำรอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี และภูมิปญัญำท้องถิ่น 

๖.๑ ส่งเสริมประเพณีทำงศำสนำ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๖.๒ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 



 
 
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พนัธกจิ 

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
สำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  
ให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอกบั
ควำมต้องกำรของประชำชนตำม
ศักยภำพของ อบต.ควบคู่กับกำร
วำงผังเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ 

โครงสร้ำงพื้นฐำน  ระบบ
สำธำรณูปโภค  
สำธำรณูปกำร ได้
มำตรฐำน เพียงพอและ
ทั่วถึง 
 

ประชำชนมีโอกำสทำงกำรศึกษำ ใช้หลกัศำสนำส ำหรับเป็น
ที่ยึดเหนี่ยวทำงจิตใจ และขนบธรรมเนียมประเพณี   ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น กีฬำและนันทนำกำร เป็นสิ่งสร้ำงควำม
เข้มแข็ง ควำมสำมัคคีให้กับชุมชน 

ประชำชนมีคุณภำพชวีิตที่ดีขึ้น 
ชุมชนเข้มแข็ง ภำยในต ำบลมี
ควำมสงบเรียบร้อย 

มีระบบกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มี
ประสิทธิภำพ 

ประชำชนประกอบ
อำชีพมีรำยได้บน
พื้นฐำนของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

องค์กรมีระบบกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี โดย
ยึดหลักธรรมำภิบำล 

ยุทธศาสตร์ 

๑ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำประชำธิปไตย 
ศักยภำพผู้น ำชุมชน  
๒ สนับสนุนกำรจัดท ำระบบข้อมูลข่ำวสำร เพื่อ
กำรพัฒนำชุมชน 
๓ ส่งเสริมกำรป้องกันและบร รเทำสำธำรณภัย 
๔ ส่งเสริมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๕ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ยกระดับกำรเรียน
กำรสอนให้มี
มำตรฐำน สร้ำง
สุขภำพควำมเป็นอยู่
ของประชำชน 

กำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณ
ภัย และควำม
สงบเรียบร้อยของ
ต ำบล 

ส่งเสริม 
บ ำรุงรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำ
ติและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ  
ศ ำ ส น ำ   วั ฒ น ธ ร ร ม   
ประเพณี ท้องถิ่ น   ภู มิ
ปั ญ ญ ำท้ อ งถิ่ น   และ                
พัฒนำด้ำนกำรกีฬำและ
นันทนำกำร 

 

สร้ำงเศรษฐกิจชุมชนให้
เข้มแข็ง  พัฒนำด้ำน
อำชีพเสริม เพิ่มรำยได้  

ใช้หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาองค์กรและสร้ำง
ระบบบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดี ด้วยระบบ
สำรสนเทศ 

๑ ส่งเสริมกำรพัฒนำบำทบำท
และคุณภำพชีวิตของสตรี เด็ก 
เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกำส 
๒ ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ 
๒.๓ ส่งเสริมด้ำนสุขภำพ 
พลำนำมัยของประชำชน 

 

๑ ก่อสร้ำงและปรับปรุง 
บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำง 
และร่องระบำยน้ ำ  
๒ พัฒนำระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ 
๓ พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค 
และกำรก่อสร้ำงอำคำรอื่นๆ  

 

๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๒ กำรสนับสนุน และรณรงค์ประชำสัมพันธ์ ให้
ท้องถ่ินรักษ์สิ่งแวดล้อม และกำรประหยัดพลังงำน 
๓ กำรก ำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสีย ใน
ชุมชน 
4 กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค 

๑ ส่งเสริมกำรลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่ำของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๒ ส่งเสริมทักษะในกำรประกอบอำชีพและ
ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพ 
3 สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ให้กับกลุ่ม
อำชีพและกองทุนต่ำงๆ 

๑ ส่งเสริมประเพณีทำง
ศำสนำ วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
๒ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

 

ด้ำนกำรจดัระเบียบชุมชน/
สังคม และกำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อย 

ด้ำนกำรส่งเสริม
คุณภำพชีวิต 

ด้ำนกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

ด้ำนกำรบริหำรจดักำรและกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
พำณิชย์กรรม และกำร
ท่องเที่ยว 

ด้ำนกำรอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม 
จำรีตประเพณี และภูมิปญัญำ
ท้องถิ่น 

 

แผนงาน 

แผนผังยุทธศำสตร ์

“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนแนวคิดของการมีส่วนร่วม สง่เสริมการผลิต ตามแนวคดิหลักเศรษฐกิจพอเพียง ” วสัิยทศัน์ 

แบบ ยท.02 



แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

วิสัยทัศน ์
น้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตรักษาสิ่งแวดล้อม 
ร่วมคิดร่วมท าตามหลกัธรรมาภบิาล   เพ่ือชุมชน สังคม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

กำรได้รับบรกิำรด้ำนโครงสร้ำง
พื้นฐำนให้มีควำมสะดวกและ
รวดเร็ว 

เป้ำประสงค์ 

ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตรท์ี่ 1  
กำรพัฒนำคุณภำพชวีิต 

ยุทธศำสตรท์ี่ 2 กำรพัฒนำกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศำสตรท์ี่ 3 กำรส่งเสรมิอนุรกัษ์และ
ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมทอ้งถิน่ 

ยุทธศำสตรท์ี่ 4 กำรพัฒนำองค์กร
และบุคลำกรสู่กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

ยุทธศำสตรท์ี่ 5 กำรส่งเสรมิและ
พัฒนำกำรทอ่งเที่ยว 

 

ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงกำร
บริกำรสำธำรณะได้อย่ำงทัว่ถึง 

 

ประชำชนมีควำมรู้และบ ำรุงรกัษำ
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงำม 

 

ประชำชนมีศักยภำพ 
มีรำยได้เพียงพอสำมำรถ
พึ่งตนเองได้ 

 

มลภำวะและสิ่งแวดล้อม  
ไม่เป็นพิษท ำให้ชุมชนน่ำอยู่
อย่ำงสงบสุข 

 

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่
ดีและมีสว่นร่วมจำกทุก
ภำคส่วน 
ภำคส่วน 

ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ ์

 
ร้อยละ60 

 
ร้อยละ60 

 

 
ร้อยละ60 

 

 
ร้อยละ60 

 
 

 
ร้อยละ60 

 

1.ส่งเสริมกำรพัฒนำ      
3. ส่งเสริมกำรบริหำรด้ำนสำธำรณสุข และกำรเสริมสร้ำงสุข
ภำวะของประชำชน    
4.พัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงศรษฐกิจ 
5. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
6. เพิ่มศักยภำพและพัฒนำอำชีพของประชำชน 
7. พัฒนำแหล่งน้ ำ 
8. ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำ 
9. พัฒนำศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรเกษตร 
10. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
11.กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
 

1.อนุรักษ์และพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
2.สร้ำงจิตส ำนึกและตระหนักในกำร
รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.กำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยและ
สิ่งแวดล้อม 
4.กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
สิ่งแวดล้อม 
 

1.ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัน
ส ำคัญ 
2.สร้ำงจิตส ำนึกและตระหนักถึง
คุณค่ำ และควำมส ำคัญ
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถ่ิน 
3.ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญำ
ท้องถ่ิน 
4.ส่งเสริมศำสนำ พัฒนำคุณธรรม
และจริยธรรม 
 

1.พัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพ
บุคลำกรของท้องถ่ิน 
2.พัฒนำระบบบริหำรองค์กร 
3.พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
ประชำชน 
4.พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
5.ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินและประชำชนใน
กำรจัดกำรบริหำรองค์กร 
 

1.ประชำสัมพันธ์กิจกรรม และสถำนที่
กำรท่องเที่ยวให้แพร่หลำย  
2.พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงเป็น
ระบบ และบรูณำกำร 
3.ส่งเสริมสนับสนุนงบประมำณและ
บุคลำกรด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
 

แผนงำน 

บริหำรงำนทั่วไป 
กำรรักษำควำมสงบภำยใน 
กำรศกึษำ 
กำรสำธำรณสขุ 
กำรเคหะและชุมชน 
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชมุชน 
กำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
กำรเกษตร 
งบกลำง 
 

บริหำรงำนทั่วไป 
กำรศึกษำ 
กำรสำธำรณสุข 
 

บริหำรงำนทั่วไป 
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
กำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 

บริหำรงำนทั่วไป 
กำรศึกษำ 
กำรสำธำรณสุข 
กำรเคหะและชุมชน 
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
กำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 

กำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
 



ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ
เป้ำประสงค์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวช้ีวัด 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

ควำมก้ำว
หน้ำของ
เป้ำหมำย 

   
61 62 63 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ 
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
จัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม  
และกำรรักษำ
ควำมสงบ
เรียบร้อย 
 

      ๑.๑ ส่งเสริม 
สนับสนุนกำร
พัฒนำ
ประชำธิปไตย 
ศักยภำพผู้น ำ
ชุมชน  
 
๑.๒ สนับสนุนกำร
จัดท ำระบบขอ้มูล
ข่ำวสำร เพื่อกำร
พัฒนำชุมชน 
 
๑.๓ ส่งเสริมกำร
ป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณ
ภัย 
 
๑.๔ ส่งเสริมกำร
รักษำควำมสงบ
เรียบร้อยและ
ควำมปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 
๑.๕ กำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด 
 
 

     



 
ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ
เป้ำประสงค์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวช้ีวัด 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

ควำมก้ำว
หน้ำของ
เป้ำหมำย 

   
61 62 63 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
ส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิต 
 

      ๒.๑ ส่งเสริมกำร
พัฒนำบำทบำท
และคุณภำพชวีิต
ของสตรี เด็ก 
เยำวชน ผู้สูงอำยุ 
ผู้พิกำร ผู้ปว่ย
เอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกำส 
 
๒.๒ ส่งเสริมกำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ 
 
๒.๓ ส่งเสริมด้ำน
สุขภำพ พลำนำมัย
ของประชำชน 
 

     

 
 
 
 
 



ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ
เป้ำประสงค์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวช้ีวัด 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

ควำมก้ำว
หน้ำของ
เป้ำหมำย 

   
61 62 63 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ 
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
พัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน 
 

      ๓.๑ ก่อสร้ำงและ
ปรับปรุง 
บ ำรุงรักษำถนน 
สะพำน ทำง และ
ร่องระบำยน้ ำ 
 
๓.๒ พัฒนำระบบ
ไฟฟ้ำสำธำรณะ 
 
๓.๓ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค 
และกำรกอ่สร้ำง
อำคำรอื่นๆ 
 

     

 
 
 
 
 
 



ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ
เป้ำประสงค์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวช้ีวัด 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

ควำมก้ำว
หน้ำของ
เป้ำหมำย 

   
61 62 63 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร
และกำรอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

      4.1  กำรแก้ไข
ปัญหำขยะมูล
ฝอย 
 
4.2  กำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
คลองให้สวยงำม 
 

     

 
 
 
 

 



 ยุทธศำสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ
เป้ำประสงค์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวช้ีวัด 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

ควำมก้ำว
หน้ำของ
เป้ำหมำย 

   
61 62 63 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ยุทธศำสตร์ที่ ๕ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน พำณิชย์กรรม และ
กำรท่องเท่ียว 
 

     ๕.๑ ส่งเสริมกำร
ลงทุนเพื่อเพิ่ม
มูลค่ำของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
๕.๒ ส่งเสริมทักษะ
ในกำรประกอบ
อำชีพและส่งเสริม
กำรรวมกลุ่มอำชีพ 
 
5.3 สนับสนุน
เงินทุนหมุนเวียน 
ให้กับกลุ่มอำชีพ
และกองทุนต่ำงๆ 
 

     

 
 
 
 
 
 



ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ
เป้ำประสงค์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวช้ีวัด 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

ควำมก้ำว
หน้ำของ
เป้ำหมำย 

   
61 62 63 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ยุทธศำสตร์ที่ ๖ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ด้ำนกำรอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี และภูมปิัญญำ
ท้องถิ่น 

     ๖.๑ ส่งเสริมกำร
ผลิตภัณฑ์จำกภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
 
๖.๒ สร้ำงควำม
เข็มแข็งในกำร
รวมกลุ่มอำชพี 
 

     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1.๒ สนับสนุนกำรจัดท ำ
ระบบข้อมูลข่ำวสำร เพื่อ
กำรพัฒนำชุมชน 
 

1.๓ ส่งเสริมกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย 
 

1.๔ ส่งเสริมกำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อยและควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

1.๕ กำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 
 

แนวทางการพัฒนา 

1.๑ ส่งเสริม สนับสนุน
กำรพัฒนำประชำธิปไตย 
ศักยภำพผู้น ำชุมชน  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๒.๑ ส่งเสริมกำรพัฒนำบำท
บำทและคุณภำพชีวิตของ
สตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ 
ผู้ พิกำร ผู้ป่ วยเอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกำส 
 

๒.๒ ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำ 
 
 

๒ .๓  ส่ ง เส ริ ม ด้ ำน สุ ข ภ ำพ 
พลำนำมัยของประชำชน 
 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๓.๑ ก่อสร้ำงและปรับปรุง 
บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำง 
และร่องระบำยน้ ำ  
 

๓ .๒  พั ฒ น ำ ร ะ บ บ ไฟ ฟ้ ำ
สำธำรณะ 
 

๓.๓ พัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค และกำร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

๔.๑ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๒ กำรสนับสนุน และ
รณรงค์ประชำสัมพันธ์ ให้
ท้องถิ่นรักษ์สิ่ งแวดล้อม 
และกำรประหยัดพลังงำน 

๔.๓ กำรก ำจัดขยะมูลฝอย 
สิ่ งปฏิกูลและน้ ำเสีย  ใน
ชุมชน 

4.4 กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ
เพ่ือกำรอุปโภคและบริโภค 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว 

๕.๑ ส่งเสริมกำรลงทุนเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่ำของผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
 

5.3 สนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียน ให้กับกลุ่มอำชีพ
และกองทุนต่ำงๆ 
 

๕.๒ ส่งเสริมทักษะในกำร
ประกอบอำชีพและส่งเสริม
กำรรวมกลุ่มอำชีพ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖.๑ ส่งเสริมประเพณีทำง
ศำสนำ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
 

๖.๒ ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
 



ส่วนท่ี 4 
การน าแผนพัฒนาสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

 

นโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
 จำกกรอบแนวทำงกำรพัฒนำ และสภำพปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น กระผม และทีมบริหำรจึงก ำหนด
นโยบำยในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งอรุณ เพ่ือให้พันธะกิจในกำรบริหำรจัดกำร ต่อที่ประชุ ม
สภำแห่งนี้จะบริหำรจัดกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ให้ประชำชนเป็นศูนย์กลำงโดยมีเจตนำรมณ์อันแน่วแน่ในกำรบริหำรจัดกำร 
มุ่งเน้นเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วม แสดงควำมคิดเห็น เสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำสังคม ชุมชน โดย
ใช้หลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชำชนอย่ำงสูงสุด กระผมและทีมผู้บริหำร
จึงได้ก ำหนดแนวทำงนโยบำยในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งอรุณ ดังนี้ 

1. นโยบำยด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำประชำธิปไตย ศักยภำพผู้น ำชุมชน  
๑.๒ สนับสนุนกำรจัดท ำระบบข้อมูลข่ำวสำร เพ่ือกำรพัฒนำชุมชน 
๑.๓ ส่งเสริมกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
๑.๔ ส่งเสริมกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑.๕ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

2.  นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๒.๑ ส่งเสริมกำรพัฒนำบำทบำทและคุณภำพชีวิตของสตรี เด็ก เยำวชน ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกำส 
๒.๒ ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
๒.๓ ส่งเสริมด้ำนสุขภำพ พลำนำมัยของประชำชน 

3.  นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
๓.๑ ก่อสร้ำงและปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำง และร่องระบำยน้ ำ  
๓.๒ พัฒนำระบบไฟฟ้ำสำธำรณะ 
๓.๓ พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค และกำรก่อสร้ำงอำคำรอ่ืนๆ  

4.  นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๒ กำรสนับสนุน และรณรงค์ประชำสัมพันธ์ ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม และกำรประหยัดพลังงำน 
๔.๓ กำรก ำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสีย ในชุมชน 
4.4 กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค 

5.  นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชย์กรรม และกำรท่องเที่ยว 
๕.๑ ส่งเสริมกำรลงทุนเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๕.๒ ส่งเสริมทักษะในกำรประกอบอำชีพและส่งเสริมกำรรวมกลุ่มอำชีพ 
5.3 สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ให้กับกลุ่มอำชีพและกองทุนต่ำงๆ  

6.  นโยบำยด้ำนกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๖.๑ ส่งเสริมประเพณีทำงศำสนำ วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๖.๒ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 



วิสัยทัศนก์ารพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ (Vision) 
“ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนแนวคิดของการมีส่วนร่วม 

ส่งเสริมการผลิต ตามแนวคิดหลกัเศรษฐกจิพอเพียง” 
พันธกิจการพัฒนา(Misson) 
 

พันธกิจที่ 1 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร  ให้ได้มำตรฐำนและเพียงพอ     

               กับควำมต้องกำรของประชำชนตำมศักยภำพของ อบต.ควบคู่กับกำรวำงผังเมืองที่ดี  

พันธกิจที่ 2  ยกระดับกำรเรียนกำรสอนให้มีมำตรฐำน สร้ำงสุขภำพควำมเป็นอยู่ของประชำชน 

พันธกิจที่ 3  กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และควำมสงบเรียบร้อยของต ำบล 

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริม บ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม   ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญำท้องถิ่น   

                และ พัฒนำด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 

พันธกิจที่ 6  สร้ำงเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  พัฒนำด้ำนอำชีพเสริม เพิ่มรำยได้  

        ใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่ 7  พัฒนำองค์กรและสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี ด้วยระบบสำรสนเทศ  

 
เป้าประสงค์  

1. โครงสร้ำงพื้นฐำน  ระบบสำธำรณูปโภค  สำธำรณูปกำร ได้มำตรฐำน เพียงพอและท่ัวถึง 
2. ประชำชนมีโอกำสทำงกำรศึกษำ ใช้หลักศำสนำส ำหรับเป็นที่ยึดเหนี่ยวทำงจิตใจ  และ

ขนบธรรมเนียมประเพณี   ภูมิปัญญำท้องถิ่น กีฬำและนันทนำกำร เป็นสิ่งสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ควำมสำมัคคีให้กับชุมชน 

3. ประชำชนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี  
4. ประชำชนประกอบอำชีพ มีรำยได้บนพ้ืนฐำนของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5. มีระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภำพ 
6. องค์กรมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

  กำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกระบวนกำร
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำในอนำคตขององค์กร โดยก ำหนดสถำนะภำพควำมต้องกำรและแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย  บนพ้ืนฐำนของกำรรวบรวมข้อมูล  กำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ  
สอดคล้องกับศักยภำพ  ปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ  
บรรลุตำมเป้ำหมำย  โดยสำมำรถแก้ไขปัญหำและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน  ครอบคลุมทุก
ด้ำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทุ่งอรุณ  จึงจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขึ้น 
 

 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทุ่งอรุณ ได้น ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 
12  แผนยุทธศำสตร์ประเทศ (Country  Strategy) ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง   แผนระดับชำติ 
(National  plan)    นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด (จังหวัดก ำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ และ
อุทัยธำนี) แผนพัฒนำจังหวัดก ำแพงเพชร  แผนพัฒนำอ ำเภอไทรงำม   นโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น            
เพ่ือวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

 



 
 
กรอบวิสัยทัศน์     
  กรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย 4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จำกสถำนะของประเทศ
และบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่ประเทศก ำลังประสบอยู่ ท้ำให้ กำรก ำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 
12 ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักกำรของกำรวำงแผนที่น้อม
น้ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม 
กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำใน แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทย จำกประเทศที่มีรำยได้ปำน
กลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมี ควำมสุข และน้ำไปสู่กำร
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
เป้ำหมำย  

กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง (1) เศรษฐกิจขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อย
ละ 5.0 (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรำยได้ ประชำชำติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บำท (9,325 ดอลลำร์
สรอ.) และ 301,199 บำท (8,859 ดอลลำร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี (3) ผลิตภำพกำรผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ำกว่ำ
เฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี (4) กำรลงทุนรวมขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (กำรขยำยตัวของกำร ลงทุน
ภำครัฐไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10.0 และกำรลงทุนของภำคเอกชนขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่
ปริมำณกำรส่งออกขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 4.0 ต่อปี)  

กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำง สังคมสูงวัยอย่ำงมี
คุณภำพ (1) ประชำชนทุกช่วงวัยมีควำมมั่นคงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน (2) กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ (3) สถำบันทำงสังคมมีควำม
เข้มแข็งเป็นฐำนรำกที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคน  

 
 
 
 
 



กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม (1) กำรกระจำยรำยได้มีควำมเท่ำเทียมกันมำกขึ้น (2) บริกำรทำง
สังคมมีคุณภำพและมีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง  

 
กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(1) รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และ กำรใช้ประโยชน์อย่ำง

ยั่งยืนและเป็นธรรม  
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(3) เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือภัยพิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ ภูมิอำกำศ  
(4) เพ่ิมประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม  
(5) มีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำให้สมดุลระหว่ำงกำรอุปสงค์และอุปทำนของน้ ำ  
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ (1) กำรบริหำรงำนภำครัฐที่ โปร่งใส เป็นธรรม            

มีประสิทธิภำพ และมีส่วนร่วม (2) ขจัดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น (3) มีกำรกระจำยอ ำนำจที่เหมำะสม  
แนวทางการพัฒนา  
1. กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง  
1.1 กำรส่งเสริมด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้ำน กำรลงทุนในกำรวิจัยและพัฒนำ ด้ำนบุคลำกรวิจัย ด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร รวมทั้ง สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบกำรมีบทบำทหลักด้ำน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงำนวิจัยและ พัฒนำให้ใช้ประโยชน์อย่ำงแท้จริงทั้งเชิงพำณิชย์และ
สำธำรณะโดยให้ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ  

1.2 กำรพัฒนำผลิตภำพแรงงำน สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำก้ำ
ลังคนและแรงงำน ให้มีทักษะควำมรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและรองรับกำรเปิด
เสรีของประชำคม อำเซียน โดยยกระดับและพัฒนำสมรรถนะแรงงำนไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงำนทั้ง
ระบบมีกำรเรียนรู้ ขั้นพื้นฐำนเพื่อสำมำรถแข่งขันในตลำดแรงงำนได้สนับสนุนให้แรงงำนและปัจจัยกำรผลิตมี
ควำมยืดหยุ่นใน กำรเคลื่อนย้ำยระหว่ำงสำขำกำรผลิตและระหว่ำงพ้ืนที่กำรผลิต เพ่ือให้แรงงำนสำมำรถ
เคลื่อนย้ำยไปสู่สำขำ กำรผลิตที่มีผลิตภำพกำรผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรม
และบริกำรจัดท้ำกรอบ คุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนฝีมือแรงงำนให้เป็นมำตรฐำนที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับ
ทักษะของแรงงำนไทย  

1.3 กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรที่ เข้มแข็งและพำณิชย์ดิจิตอล  พัฒนำขีดควำมสำมำรถของ
ผู้ประกอบกำรให้มีควำมยืดหยุ่น สำมำรถปรับตัวและ ด้ำเนินธุรกิจท่ำมกลำงกำรด้ำเนินนโยบำยและ
มำตรกำรกำรกีดกันทำงกำรค้ำในรูปแบบต่ำงๆ เพ่ิมสัดส่วน ควำมเป็นเจ้ำของของคนไทยและสนับสนุนให้มี
กำรขยำยตลำดที่มีแบรนด์สินค้ำและช่องทำงกำรตลำดที่เป็น ของตนเองมำกขึ้น ตลอดจนพัฒนำต่อยอด
อุตสำหกรรมและบริกำรเพื่อเข้ำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิต บริกำร และอุตสำหกรรมดิจิตอล  

1.4 กำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เร่งลงทุนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจในประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงข่ำยรถไฟให้เป็น
โครงข่ำยหลักในกำร เดินทำงและขนส่งของประเทศ พัฒนำโครงข่ำยระบบขนส่งสำธำรณะและโครงข่ำยทำง
หลวงพิเศษระหว่ำง เมือง ขยำยขีดควำมสำมำรถของท่ำอำกำศยำนหลักของประเทศ พัฒนำท่ำเรือที่มี
ศักยภำพให้เป็นท่ำเรือ อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนำและปรับปรุงระบบโทรคมนำคมของประเทศ 
ตลอดจนสนับสนุนกำร พัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมที่เกิดจำกลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น อุตสำหกรรมซ่อม
บ้ำรุงและผลิตชิ้นส่วน อำกำศยำน และอุตสำหกรรมระบบรำง เป็นต้น เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศในกำรเป็นฐำน กำรผลิตในภูมิภำคอำเซียน  



1.5 กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตร โดยกำรปรับเปลี่ยนจำกำรผลิต
สินค้ำเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้ำเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่ำสูงมีคุณภำพและมำตรฐำนสำกล สำมำรถสร้ำงควำม
เชื่อมโยงทำงด้ำน วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและลดระดับกำรผลิตสินค้ำข้ันปฐมที่สูญเสียขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันลงสู่ระดับที่จ ำเป็นส ำหรับกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรและพลังงำน จัดระบบกำรผลิต
ให้สอดคล้องกับ ศักยภำพพ้ืนที่และควำมต้องกำรของตลำดตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำทั้งด้ำนกำยภำพและ
เศรษฐกิจ รวมทั้ง ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มทำงกำรเกษตรจำกกิจกำรเจ้ำของคนเดียวเป็นกำรประกอบกำรใน
ลักษณะสหกรณ์ ห้ำง หุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดกำรประหยัดจำกขนำด พิจำรณำพันธุ์พืชที่เหมำะสมกับ
ศักยภำพของพ้ืนที่และ แหล่งน้ ำ ใช้เทคโนโลยีกำรผลิตในระดับที่เหมำะสม ใช้กลไกตลำดในกำรป้องกันควำม
เสี่ยง ตลอดจนส่งเสริม และเร่งขยำยผลแนวคิดกำรท้ำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคบริกำรโดยเร่งพัฒนำระบบคมนำคมขนส่งให้เกิดควำม 
เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ำยทั้งทำงบก ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ เร่งพัฒนำท่ำเทียบเรือขนำดใหญ่เพ่ือรองรับกำร 
เติบโตของกำรท่องเที่ยวทำงทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและ 
ทันสมัยทั้งกำรควบคุมกิจกรรมต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรท่องเที่ยวและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและก ำหนดและจัดท้ำ  
กฎหมำยเพ่ือยกระดับมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวของไทยสู่สำกลและรองรับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถ 
แข่งขันได้ในระดับนำนำชำติ รวมทั้งส่งเสริมกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดย 
สนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีควำมเชื่อมโยงทั้งทำงกำยภำพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และกิจกรรมกำรท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรท่องเที่ยวในภูมิภำคอำเซียน ทั้ง 
ประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ำยคมนำคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำแบบ
องค์ รวมทั้งระบบ พัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรมอนำคตเพ่ือเป็นแหล่งกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยง กำร
ผลิตกับอุตสำหกรรมที่เป็นฐำนรำยได้ประเทศ และเป็นกลไกกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้ำสู่กำรเป็น  
ศูนย์กลำงกำรผลิตและบริกำรทั้งในระดับอนุภูมิภำคและในภูมิภำคอำเซียน พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่
สนับสนุนกำรขยำยตัวด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน เช่น โลจิสติกส์  และพลังงำน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนกำรลงทุน
อ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนระหว่ำงประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมำประยุกต์ใช้ทั้งภำคกำรผลิต กำรตลำด กำรบริหำรจัดกำร กำรเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยง
เศรษฐกิจดิจิตอล ในกำรอ้ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำกำรลงทุนด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนกำร
ลงทุนเพ่ือสร้ำงเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญำและกำรเรียนรู้มุ่งเน้นกำร พัฒนำธุรกิจเชิงสร้ำงสรรค์ กำร
ลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรประหยัดพลังงำน และกำรใช้พลังงำนทดแทน 
กำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเชิงพำณิชย์ กำรจัดตั้งส ำนักงำนใหญ่ข้ำม ประเทศ บริษัทกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ รวมทั้งกำรให้ควำมส ำคัญเรื่องควำมรับผิดชอบและกำรตอบแทนสู่ สังคมขององค์กร และกิจกำรเพ่ือ
สังคม 5.2 กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพ่ือสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ    
5.2.1 กำรพัฒนำศักยภำพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรก
เกิดให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ภำยใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงำนให้มีกำรพัฒนำยกระดับสมรรถนะ ฝีมือแรงงำนเพ่ือสร้ำง
ผลิตภำพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอำยุให้มีกำรท้ำงำนที่เหมำะสมตำมศักยภำพและ ประสบกำรณ์ มีรำยได้
ในกำรด ำรงชีวิต มีกำรสร้ำงเสริมและฟ้ืนฟูสุขภำพเพ่ือป้องกันหรือชะลอควำมทุพพลภำพ และโรคเรื้อรัง
ต่ำงๆ ที่จะก่อให้เกิดภำระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริกำรสุขภำพ  

2.2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึง โดย (1) ปฏิรูป
ระบบบริหำรจัดกำรทำงกำรศึกษำ โดยปรับระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำใหม่เพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบ ต่อ
ผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบกำรคลังด้ำนกำรศึกษำ เพื่อเพ่ิมคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัด 
กำรศึกษำโดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ 
(3) พัฒนำคุณภำพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนกำรผลิต สรรหำ และกำรคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้ง



ระบบกำร ประเมินและรับรองคุณภำพที่เน้นผลลัพธ์จำกตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบกำรเรียนรู้ โดยมุ่ง
จัดกำรเรียนรู้เพ่ือ สร้ำงสมรรถนะก ำลังคนทั้งระบบกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมศึกษำจนถึงกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต พัฒนำสื่อเพ่ือกำร เรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตก ำลังคนให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงและควำม
ต้องกำรของตลำด กำรวิจัยและ กำรใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้  

2.3 กำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ โดยส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำง กำรแพทย์เพ่ือ
รองรับกำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุทั้งในด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและที่อยู่อำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุ ยกระดับกำรบริหำร
จัดกำรระบบสุขภำพเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงควำมยั่งยืนในระยะยำว โดยพัฒนำ  ระบบข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนสำธำรณสุข บูรณำกำรระบบหลักประกันสุขภำพภำครัฐ  ให้เกิด
ควำมเป็นเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้ทรัพยำกร และส่งเสริมกำรอภิบำลระบบสุขภำพใน 
รูปแบบเครือข่ำยที่มีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน พัฒนำศักยภำพของประเทศไทยสู่กำรเป็นศูนย์กลำงสุขภำพ 
นำนำชำติทั้งในด้ำนศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลำงบริกำรเพ่ือส่งเสริมสุขภำพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลำงยำและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ (Product Hub) และศูนย์กลำงบริกำรวิชำกำร
และ งำนวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน้ำรำยได้กลับมำใช้ยกระดับคุณภำพบริกำรสำธำรณสุขภำยในประเทศ 
รวมทั้งส่งเสริมกำรให้ควำมส ำคัญกับมิติสุขภำพในทุกนโยบำยสำธำรณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้
กำร ขับเคลื่อนนโยบำยของทุกภำคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบำยสำธำรณะที่มีต่อสุขภำพของ
ประชำชน 5.2.4 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีพในสังคมสูงวั ย โดย กำร
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและควำมจ้ำเป็นทำงกำยภำพให้เหมำะกับวัย และกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุ  
ในรูปแบบที่หลำกหลำยทั้งในด้ำนกำรจัดบริกำรสุขภำพและสวัสดิกำรสังคมอย่ำงบูรณำกำร โดยกำรมีส่วน
ร่วม ของทุกภำคส่วนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนำชุมชนที่มีศักยภำพและควำมพร้อมให้เป็นต้นแบบของกำร
ดูแล ผู้สูงอำยุเพ่ือขยำยผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนกำรพัฒนำนวัตกรรมในกำรใช้ชีวิตประจ้ำวันส ำหรับ
ผู้สูงอำยุ  

3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม  
3.1 กำรยกระดับรำยได้และสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพ มุ่งเน้นกำรเพ่ิมผลิตภำพ แรงงำน 

โดยสนับสนุนให้แรงงำนมีโอกำสเข้ำถึงกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนอย่ำงมีมำตรฐำน ปรับ 
โครงสร้ำงค่ำจ้ำงแรงงำนให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงำนอย่ำงแท้จริง เร่งผลักดันให้กำรใช้ระบบ 
มำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม นอกจำกนี้ เพ่ิมผลิตภำพ 
ทำงกำรผลิตของเกษตรกรรำยย่อย โดยสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำและกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่สอดคล้อง 
กับพ้ืนที่ สร้ำงหลักประกันรำยได้แทนกำรอุดหนุนด้ำนรำคำสินค้ำเกษตร ลดต้นทุนทำงกำรเกษตรโดย 
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต  

3.2 กำรจัดบริกำรทำงสังคมให้ทุกคนตำมสิทธิขั้นพ้ืนฐำน และเน้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน ระดับปัจเจก 
โดย (1) พัฒนำระบบบริกำรสำธำรณะให้มีคุณภำพและมีช่องทำงกำรเข้ำถึงอย่ำงหลำกหลำย  โดยเฉพำะ
ระบบบริกำรสำธำรณสุขและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สวัสดิกำรสังคม และกระบวนกำรยุติธรรม (2) สนับสนุน
กำรจัดหำที่อยู่อำศัยของผู้มีรำยได้น้อยและกำรเข้ำถึงระบบสำธำรณูปโภค ก ำหนดเป็นนโยบำยที่อยู่  อำศัย
แห่งชำติและเมืองน่ำอยู่ พัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยแก้ปัญหำชุมชนแออัดในเมืองโดยด ำเนินกำรร่วมกับ  ภำค
ธุรกิจเอกชน และ (3) กำรจัดรูปแบบสวัสดิกำรพ้ืนฐำนที่จ้ำเป็นและเหมำะสมตำมกลุ่มเป้ำหมำย 
(Customized Welfare) ที่ค้ำนึงถึงฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่ำงกัน โดยมีแนวทำงกำรรับภำระ 
ค่ำใช้จ่ำยร่วมกัน (Cost Sharing)  

3.3 กำรสร้ำงควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือกำรเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรำยย่อยที่ไร้ที่ดินท้ำกินและยำกจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท้ำกินในที่ดิน ปฏิรูประบบ
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบและเข้ำถึงพ้ืนที่เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริงด้วยกำรผลักดัน พรบ.ทรัพยำกร
น้ ำ พ.ศ. .... และบูรณำกำรแผนงำนและงบประมำณร่วมกันของหน่วยงำน และสร้ำง กระบวนกำรมีส่วนร่วม 



รวมทั้งปรับโครงสร้ำงภำษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ภำษีมรดก และ ภำษีสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น  

3.4 กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค กำรคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐำน และ กำรเข้ำถึง
กระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเท่ำเทียมโดยกำรเสริมศักยภำพและควำมเข้มแข็งด้ ำนกฎหมำยให้แก่ ประชำชน 
รวมทั้งกำรปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมำยเพ่ือลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ เช่น กฎหมำยป่ำชุมชน กฎหมำย
ภำษีมรดก กฎหมำยที่ดิน เป็นต้น  

 
4 กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง  
4.1 กำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของเมือง เตรียมควำมพร้อมรองรับ

ควำมเป็นเมือง ทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนผังเมือง ด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบคมนำคม
ขนส่ง ระบบบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ระบบกำรศึกษำและ ระบบสำธำรณสุขที่ได้มำตรฐำน มีคุณภำพ และ
เพียงพอต่อควำมต้องกำรของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้ำง ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรเมืองตำมระดับ
กำรพัฒนำ  

4.2 กำรพัฒนำด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้ำน ส่งเสริมและเร่งรัดกำรพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิม ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศทั้งด้ำน
กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรบริกำร โดยค้ำนึงถึงกำรเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้
เกิดควำมร่วมมือในห่วงโซ่อุปทำน และปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงำนด้ำนอ้ำ
นวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีควำม สะดวกและมีประสิทธิภำพต่อภำคธุรกิจอย่ำง
แท้จริง  

4.3 กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรค้ำชำยแดน และกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ให้ควำมส้ำคัญ
กับนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนและกำรค้ำชำยแดนเพ่ือดึงดูดให้  นักลงทุนในภูมิภำคเข้ำมำลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้ำน รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจ พิเศษในพื้นที่ชำยแดนโดยให้ควำมส ำคัญกับ
กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรส่งเสริมกำรลงทุนและสิทธิ ประโยชน์กำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว และ
กำรให้บริกำรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้ำนวยควำมสะดวก ด้ำนกำรค้ำชำยแดนและกำรผ่ำนแดนระหว่ำง
ไทยกับประเทศในภูมิภำคมำกขึ้น  

5 กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5.1 กำรรักษำทุนทำงธรรมชำติเพ่ือกำรเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จำกทุนธรรมชำติ โดยค ำนึงถึงขีด

จ้ำกัดและศักยภำพในกำรฟ้ืนตัว ปกป้องรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ โดยสนธิก ำลังของทุกภำคส่วน  น ำระบบ
สำรสนเทศมำใช้เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้
โดยส่งเสริมกำรปลูกไม้มีค่ำทำงเศรษฐกิจระยะยำว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
อย่ำงยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทำงกำรประเมินมูลค่ำของระบบนิเวศ 
และกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยำกไร้ กระจำยกำรถือครองที่ดิน จัดท้ำฐำนข้อมูล
ที่ดิน เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ กำรจัดเก็บภำษีที่ดินในอัตรำก้ำวหน้ำ ก ำหนดเพดำนกำรถือ
ครองที่ดินที่ เหมำะสม และก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรถือครองที่ดินของคนต่ำงชำติ บริหำรจั ดกำรน้ ำ
เพ่ือให้เกิดควำม ยั่งยืน บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนอย่ำงเป็นระบบ สร้ำงศูนย์ข้อมูลทรัพยำกรน้ ำ จัดตั้ง
องค์กรบริหำรจัดกำร น้ ำในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมกำรลุ่มน้ ำ และองค์กรผู้ใช้น้ ำ คุ้มครองทรัพยำกรทำง
ทะเลและชำยฝั่ง ลด ควำมขัดแย้งเชิงนโยบำยระหว่ำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรท่องเที่ยว กำรประมง 
และวิถีชีวิตของชุมชน บริหำรจัดกำรแร่โดยก ำหนดปริมำณที่เหมำะสมในกำรน้ำแร่มำใช้ประโยชน์ ค ำนึงถึง
ควำมจ้ำเป็นและมูลค่ำใน อนำคต บังคับใช้มำตรกำรควบคุมผลกระทบจำกกำรท้ำเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อ
สภำพแวดล้อมและสุขภำพ อนำมัยของประชำชน  



5.2 กำรส่งเสริมกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้ำงระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้  แล้ว ที่มี
ประสิทธิภำพ ขับเคลื่อนสู่  Zero Waste Society ผ่ำนมำตรกำรต่ำงๆ เช่น กำรปฏิรูประบบภำษีและ 
ค่ำธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำเพ่ือสิ่งแวดล้อม มำตรฐำนและฉลำกสินค้ำ เป็นต้น  

5.3 กำรส่งเสริมกำรผลิต กำรลงทุน และกำรสร้ำงงำนสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่ เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้  สำมำรถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทำนหรือห่วงโซ่คุณค่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green Value 
Chain) ส่งเสริมกำรท้ำกำรเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภำคบริกำรที่มีผลกระทบต่อ  สิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภำพให้มีบทบำทมำกข้ึนในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  

5.4 กำรจัดกำรมลพิษและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรเร่งรัดกำรควบคุมมลพิษ ทั้งทำง
อำกำศ ขยะ น้ ำเสีย และของเสียอันตรำย ที่เกิดจำกกำรผลิตและบริโภค เพ่ือสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อม  ที่ดี
ให้กับประชำชน เร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะเป็นล้ำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกกำรคัดแยกขยะ 
เพ่ือน้ำกลับมำใช้ใหม่ให้มำกที่สุด เร่งก ำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมในสถำนที่ก ำจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้ำง
รูปแบบ กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยที่เหมำะสม เน้นกำรแปรรูปเป็นพลังงำน สร้ำงวินัยของ
คนในชำติ มุ่งสู่กำรจัดกำรที่ยั่งยืน โดยให้ควำมรู้แก่ประชำชน และกำรบังคับใช้กฎหมำย  

5.5 กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ ผลักดันกำรจัดท้ำแผน แม่บทกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของอำเซียน หำแนวทำงควำมร่วมมือกับอำเซียน  และอนุ
ภูมิภำคลุ่มน้้ำโขงในประเด็นกำรขนส่งข้ำมพรมแดน กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน กำรบริหำรจัดกำรพลังงำน และ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ  

5.6 กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ ภูมิอำกำศและกำร
บริหำรจัดกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือและ  ปรับตัวต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพ่ิมศักยภำพในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้กับทุกภำค ส่วน ส่งเสริม
กำรวิจัยและพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อ  กำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและระบบกำรเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมควำม ร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ให้ควำมส ำคัญกับกำร 
ป้องกันน้ ำท่วม วำงแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชำยฝั่ง พัฒนำเมืองที่สำมำรถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Resilience City) กำรให้บริกำรของระบบนิเวศ ส่งเสริมกำรลงทุน
ของ ภำคเอกชนในกำรรับมือภัยพิบัติโดยสร้ำงแนวป้องกันตำมธรรมชำติ และกำรจัดท้ำแผนธุรกิจต่อเนื่อง 
รวมทั้ง กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรภัยพิบัติให้มีประสิทธิภำพพร้อมรองรับแนวโน้มกำรเกิดภัยพิบัติที่รุนแรง
ในอนำคต  

6 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ  
6.1 กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกำรปฏิบัติรำชกำร โดยให้มีช่องทำงให้ ทุกภำคส่วน

สำมำรถเข้ำถึง เข้ำตรวจสอบข้อมูลของภำครำชกำรและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลกำรประกวดรำคำ จัดซื้อ จัด
จ้ำงโครงกำรของทำงรำชกำร ข้อมูลกำรประมูลโครงกำร ผู้ชนะกำรประมูลและรำคำปิดประมูล  ข้อมูล
ควำมก้ำวหน้ำตำมกระบวนกำรยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด ำเนินกำรตำมหลักธรรมำภิบำล คดีทุจริตคอร์รัป ชัน
และคดีที่ประชำชนให้ควำมสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ  

6.2 กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้มีควำมเป็นมืออำชีพและเพียงพอต่อกำรขับเคลื่อน ภำรกิจภำครัฐ
ร่วมกับภำคเอกชนและภำคประชำสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบรำชกำรเล็กกระทัดรั ด แต่มีควำม
คล่องตัวและมีประสิทธิภำพสูง  

6.3 กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำ อปท. ให้เหมำะสม สำมำรถรับมือกำรเปลี่ยนแปลง ทำงด้ำน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในกำรประสำนเครือข่ำยและเชื่อมโยงภำคส่วน  ต่ำงๆ 
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  



6.4 กำรสร้ำงระบบตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ สร้ำงผลงำน ที่มีคุณภำพ 
รวดเร็วและน่ำเชื่อถือ สำมำรถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบกำรตัดสินใจใน  เชิงนโยบำยได้ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรติดตำม ประเมินผลโครงกำรใหญ่ๆ ที่มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็น  จ้ำนวนมำก และ
เป็นโครงกำรที่มีผลกระทบในวงกว้ำง 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม  
   - กำรสร้ำงควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับกำรเสริมสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและสร้ำงโอกำสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
    - กำรจัดบริกำรทำงสังคมให้ทุกคนตำมสิทธิขั้นพ้ืนฐำน  เน้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจในกำรพัฒนำประเทศ 
   - กำรเสริมสร้ำงพลังให้ทุกภำคส่วนสำมำรถเพ่ิมทำงเลือกกำรใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วม
ในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  และกำรเมืองได้อย่ำงมีคุณค่ำและศักดิ์ศรี 
   - กำรสำนสร้ำงควำมสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่ำร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์
ของสังคม  และเสริมสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ  โปร่งใส  มีระบบตรวจสอบและกำร
รับผิดชอบที่รัดกุม 
  2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน 
   - กำรปรับโครงสร้ำงและกำรกระจำยตัวประชำกรให้เหมำะสม 
   - กำรพัฒนำคุณภำพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
   - กำรส่งเสริมกำรลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพอย่ำงเป็นองค์รวม 
   - กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   - กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม 
  3) ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมมั่นคงทำงอำหำรและพลังงำน 

- กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็นฐำนกำรผลิตภำคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
- กำรเพ่ือประสิทธิภำพและศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตร 
- กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตรตลอดห่วงโซ่กำรผลิต 
- กำรสร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพและรำยได้ให้แก่เกษตรกร 
- กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและพัฒนำพลังงำนชีวภำพในระดับครัวเรือนและชุมชน 

  - กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนชีวภำพเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศและควำม
เข้มแข็งภำคเกษตร 

- กำรปรับระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและพลังงำน 
  4) ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 
   - กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรพัฒนำที่มีคุณภำพและยั่งยืน 
   - กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
   - กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่มีประสิทธิภำพ เท่ำเทียม และเป็นธรรม 
   - กำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจส่วนรวมอย่ำงมีเสถียรภำพ 
  5) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพ่ือควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม 
   - กำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือใน                   
อนุภูมิภำคต่ำงๆ 
   - กำรพัฒนำฐำนลงทุนโดยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันระดับอนุภูมิภำค 
   - กำรสร้ำงควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 



   - กำรเข้ำร่วมเป็นภำคีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและภูมิภำคภำยใต้บทบำทที่สร้ำงสรรค์ 
เป็นทำงเลือกในกำรด ำเนินนโยบำยระหว่ำงประเทศในเวทีโลก 
   - กำรสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กำร
เคลื่อนย้ำยแรงงำน และกำรส่งเสริมแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ 
   - กำรมีส่วนร่วมอย่ำงส ำคัญในกำรสร้ำงสังคมนำนำชำติที่มีคุณภำพชีวิต ป้องกันภัยจำกกำร
ก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรม  ยำเสพติด ภัยพิบัติ และกำรแพร่ระบำดของโรคภัย 
   - กำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือที่ดีระหว่ำงประเทศในกำรสนับสนุนกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจอย่ำงมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่ำงสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับควำมร่วมมือกับองค์กร
ระหว่ำงประเทศที่ไม่แสวงหำก ำไร 
   - กำรเร่งรัดกำรใช้ประโยชน์จำกข้อตกลงกำรค้ำเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
   - กำรส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐำนกำรลงทุน และกำรประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้งเป็น
ฐำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำภูมิภำค 
   - กำรปรับปรุงและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคีกำรพัฒนำภำยในประเทศตั้งแต่ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น 
 6) ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
   - กำรอนุรักษ์  ฟื้นฟู และสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   - กำรปรับกระบวนทัศน์กำรพัฒนำและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่กำรเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคำร์บอนต่ ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 
ภูมิอำกำศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
   - กำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 
   - กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนกำรค้ำจำกเงื่อนไขด้ำนสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ 
   - กำรเพ่ิมบทบำทประเทศไทยในเวทีประชำคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบควำมตกลงและ
พันธกรณีด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 
   - กำรควบคุมและลดมลพิษ 
   - กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภำพ 
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่ำงบูรณำกำร 
 

3.1.2 ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน   มีทั้งหมด  9  ด้าน  ดังนี้ 
1) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม 
2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน 
3) ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเข้มแข็งภำคกำรเกษตร  ควำมม่ันคงของอำหำรและพลังงำน 
4) ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 
5) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพ่ือควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม 
6) ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
7) ยุทธศำสตร์ในกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของรัฐวิสำหกิจให้เกิดประโยชน์

กับประชำชน   ในกำรใช้บริกำรอย่ำงแท้จริง 
8) ยุทธศำสตร์ในเรื่องกำรปรับปรุงระบบโทรคมนำคม  เทคโนโลยีของชำติให้เกิดควำมมั่นคงและ

ยั่งยืนในอนำคตให้ทัดเทียมอำเซียน และประชำคมโลก 
9) ยุทธศำสตร์ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต คอร์รัปชั่นอย่ำงยั่งยืน 



ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
1. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์  ซึ่งเป็นสถำบันหลักของชำติในปัจจุบัน 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์  
4. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรง และทำงอ้อม  
5. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม  
6. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ รู้ปฏิบตัิตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
10. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย และพร้อมที่
จะขยำยกิจกำรเมื่อมีควำมพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
11. มีควำมเข้มแข็งท้ังร่ำงกำย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ หรือกิเลส มีควำมละอำยเกรง
กลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ  
12. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชำติ  มำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนลำ่ง 1 

(นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บรุีรัมย์ สุรินทร์) 
ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ (Strategics Position) 

1. เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย  
2. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3. เป็นแหล่งผลิตพลังงำนทดแทนที่ส ำคัญ 
4. เป็นแหล่งอำรยธรรมขอมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
5. เป็นประตูอีสำนพัฒนำระบบ Logistic และกำรกระจำยสินค้ำในภูมิภำค  

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม  
และการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 

 
พันธกิจ(Mission) 

6) ส่งเสริมกำรผลิตแ          ละแปรรูปข้ำวหอมมะลิเพื่อกำรส่งออก 
7) ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตมันส ำปะหลังเพ่ืออุตสำหกรรมอำหำรและพลังงำนทดแทน 
8) ส่งเสริมกำรเลี้ยงโคเนื้อและแปรรูปเชิงคุณภำพ 
9) ส่งเสริมศักยภำพกำรผลิตและกำรตลำดผลิตภัณฑ์ไหม 
10) ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอม 

เป้าประสงค์รวม (Goal) 
7) มูลค่ำผลิตภัณฑ์ข้ำวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมสูงขึ้น 
8) ผลิตภำพและคุณภำพผลิตภัณฑ์มันส ำปะหลังเพ่ิมสูงขึ้น 
9) ผลิตภัณฑ์โคเนื้อคุณภำพได้รับกำรยอมรับจำกตลำด 
10) ศูนย์กลำงกำรผลิตและกำรตลำดผลิตภัณฑ์ไหมระดับอำเซียน 
11) แหล่งท่องเที่ยวอำรยธรรมขอมได้รับควำมสนใจจำกตลำดกำรท่องเที่ยว 
12) มีระบบ Logistic ที่ได้มำตรฐำนสำมำรถรองรับกำรขนส่งและกำรกระจำยสินค้ำได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues) 

1) กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย 
2) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภำพ 
3) กำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอม 
4) กำรพัฒนำระบบ Logistic และกระจำยสินค้ำในภูมิภำค 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1) การพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
    1.1 ส่งเสริมกำรผลิตและกำรแปรรูปข้ำวหอมมะลิให้ได้มำตรฐำน 



    1.2 เพิ่มศักยภำพกำรผลิตมันส ำปะหลังเพ่ือผลิตอำหำรและพลังงำนทดแทน 
    1.3 ส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำดโคเนื้อคุณภำพสูง 
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ 

        2.1 เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ผลิตภัณฑ์ไหมสู่กำรแข่งขัน 
        2.2 ยกระดับกระบวนกำรผลิตและกำรแปรรูปไหมให้ได้มำตรฐำน 
           2.3 เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรตลำด 

3) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
         3.1 กำรพัฒนำและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดควำมยั่งยืนและยกระดับให้ได้มำตรฐำน 
               3.2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือกำรท่องเที่ยว 
               3.3 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
         3.4 ส่งเสริมกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ 
         3.5 กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 

4) การพัฒนาระบบ Logistic และกระจายสินค้าในภูมิภาค 
        4.1 พัฒนำและเชื่อมโยงโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งในกลุ่มจังหวัดและไปสู่ภูมิภำค 
อินโดจีน 

1.4 พัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์กำรค้ำและกำร
ลงทุน 

1.5 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรและผู้ประกอบกำร SMEs ด้ำนโลจิสติกส์ กำรค้ำและกำรลงทุน  
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
     4.4 พัฒนำฐำนข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนโลจิสติกส์ กำรค้ำและกำรลงทุนที่มี
ประสิทธิภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา 
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ ระยะ 4 ป(พ.ศ. 2557-2560) 

 
วิสัยทัศน์  
                        “ โครำช  เมืองหลวงแห่งภำคอีสำน ” 
(นิยำม เมืองหลวง หมำยถึงเมืองรองรับกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ กำรท่องเทียว ศูนย์กลำง Logistic 
อุตสำหกรรม เกษตรแปรรูปอำหำร มันส ำปะหลัง และพลังงำนส ำคัญของประเทศ และสร้ำงสังคม
สิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภำพให้โครำชเป็นเมืองน่ำอยู่รองรับประชำคมอำเซียน) 
เป้ำประสงค์ 

1. พัฒนำจังหวัด เป็นเมืองหลักรองรับควำมเจริญของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือมุ่งสู่เมืองที่น่ำ
อยู่ 
2. พัฒนำสังคมออย่ำงทั่วถึงและยั่งยืน 
3. พัฒนำระบบโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง พลังงำนสะอำด และศูนย์กระจำยสินคำรองรับควำม
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมควำมพรอมเขำสู่ประชำคมอำเซียน 
4. พัฒนำสินคำเกษตรสีเขียวและอำหำรปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก 
5. เสริมสร้ำงอุตสำหกรรมสะอำดและกำรทองเที่ยวสีเขียว 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. พัฒนำปัจจัยแวดล้อมทำงกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมกำรเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทำนเพ่ือ
พัฒนำไปสูครัวของโลก และฐำนกำรผลิตพลังงำนสะอำด 
2. พัฒนำระบบโลจิสติกส์และกำรค้ำเพ่ือเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญของภำคอีสำนและรองรับ
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
3. พัฒนำคุณศักยภำพภำพกำรทองเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้ำงและกระจำยรำยไดสู
ประชำชนในพื้นท่ี 
4. พัฒนำสังคมคุณภำพท่ีทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสูกำรเป็นเมืองน่ำอยู่ 
5. พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดดล้อม และกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำร 
6. ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยและควำมมั่นคงของบ้ำนเมือง 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยง 
          ห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสูครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 

เป้ำประสงค์ 
- เป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมอำหำรแปรรูปของประเทศ และของภูมิภำคอินโดจีนสู่กำรเป็น       
“ครัวของโลก” 
- มีปัจจัยแวดล้อมท่ีเข้มแข็งและศักยภำพสูงตลอดห่วงโซกำรผลิต 
- เป็นฐำนกำรผลิตพลังงำนสะอำดขนำดใหญ่ที่สุดในอำเซียน 

 
กลยุทธ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 

    1) พัฒนำคุณภำพปัจจัยกำรผลิต ประสิทธิภำพกำรผลิตและผลิตภำพภำคเกษตรกรรม เพื่อ
อำหำรปลอดภัย 
    2) สนับสนุนเครือข่ำยวิสำหกิจ (Cluster) อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำและพัฒนำ
มำตรฐำนสินค้ำสู่สำกล 
    3) พัฒนำกำรสร้ำงตรำสินคำ (Branding)ศักยภำพทำงกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ 



    4) ส่งเสริมกำรแปรรูปสินคำเกษตรเพ่ือเปนพลังงำนทดแทนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   5) พัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมสะอำดอย่ำงเป็นระบบ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน  
                              และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เป้ำประสงค์ 
 - เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนของอีสำนและภูมิภำคอินโดจีน ที่มีระบบโลจิสติกส ระบบ
สำธำรณูปโภคพ้ืนฐำนบุคลำกร  และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและ
สังคมอย่ำงสมดุล 

กลยุทธ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
    1) พัฒนำและเชื่อมโยงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งในจังหวัดและไปสูภูมิภำคอิน
โดจีน 
    2) พัฒนำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์กำรค้ำและกำร
ลงทุน 
    3) พัฒนำศักยภำพบุคลำกรและผู้ประกอบกำร SMEs ด้ำนโลจิสติกส กำรค้ำและกำรลงทุน 
เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    4) พัฒนำฐำนข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนโลจิสติกส กำรค้ำและกำรลงทุนที่มี
ประสิทธิภำพ 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณศักยภาพภาพการทองเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและ 

กระจายรายไดสูประชาชนในพื้นที่ 
เป้ำประสงค์ 

              – เป็นศูนย์กลำงกำรทองเที่ยวสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภำพ ประวัติศำสตร์อำรยธรรม
ขอมที่เก่ำแก่เชื่อมโยงมรดกโลกและประเทศเพ่ือนบ้ำนสูสำกล 
กลยุทธ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

    1) พัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนกำรทองเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภำพ และเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดสูภูมิภำคและประเทศเพ่ือนบ้ำน 
    2) ส่งเสริมกิจกรรมกำรทองเที่ยวที่หลำกหลำยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
    3) พัฒนำศักยภำพกำรผลิตและกำรหำช่องทำงกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 
โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์ไหมและเครื่องปั้นดินเผำด่ำนเกวียน 
    4) พัฒนำบุคลำกรและกำรให้บริกำรท่องเที่ยว 
    5) วิจัยและพัฒนำประสิทธิภำพทำงกำรตลำดและประชำสัมพันธ์กำรทองเที่ยวของจังหวัด 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูการเป็นเมืองน่าอยู 
เป้ำประสงค์ 

- เป็นเมืองน่ำอยู่วัฒนธรรมโครำช สังคมคุณภำพ สิ่งแวดล้อม คนมีคุณภำพ คุณธรรม มี
ควำมสัมพันธ์ดีทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม 
- ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจอยำงเปนธรรม ประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำกกำรมี
งำนท ำและมีรำยได้และแก้ไขปัญหำควำมยำกจนอย่ำงยั่งยืน 



กลยุทธ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
    1) ส่งเสริมกำรบริกำรสำธำรณสุขและสุขภำพประชำชนให้แข็งแรง 
    2) พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ 
    3) ส่งเสริมศำสนำ จริยธรรม คุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี 
    4) สร้ำงงำน รำยได และพัฒนำองค์ควำมรูและทักษะแรงงำน 
    5) ช่วยเหลือผู้สูงวัย ผู้พิกำรทุพพลภำพ และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และเสริมสร้ำงครอบครัว
อบอนุ 
     6) เสริมสร้ำงจิตส ำนึก สำธำรณะและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรพัฒนำชุมชน
และสังคมอย่ำงยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ า 
                              อย่างบูรณาการ 
เป้ำประสงค์ 

– เป็นศูนย์กำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบเพ่ือป้องกันปัญหำภัยแลง อุทกภัย และน้ ำเสีย 
- ภำคีทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ดูแล รักษำแหล่งน้ ำในพ้ืนที่อย่ำงเป็นระบบ
ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
    1) พัฒนำ ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภำพและสะอำด 
    2) บริหำรจัดกำรน้ ำ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรพัฒนำแหล่งน้ ำผิวดินและใต้ดิน เพื่ออุปโภคบริโภค
เกษตรกรรมและอุตสำหกรรม 
    3) พัฒนำระบบชลประทำนและจัดหำแหล่งน้ ำต้นทุนเพียงพอ และมีคุณภำพต่อกำรใช้
ประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคม 
    4) สนับสนุนเกษตรกรสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำ พร้อมผันน้ ำจำกลุ่มน้ ำอ่ืนๆ และสร้ำงระบบ
โครงข่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    5) สร้ำงควำมรูควำมเข้ำใจเรื่องกำรใช้น้ ำกำรตะหนักถึงคุณค่ำน้ ำและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำ
อย่ำงมีส่วนร่วม 
    6) วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้และข้อมูลเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
 เป้ำประสงค์ 

- เป็นศูนย์กลำงกองก ำลัง เสริมสร้ำงควำมม่ันคงทำงกำรทหำรที่ส ำคัญในภูมิภำคและประเทศ 
- เป็นศูนย์ประสำนเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและปัญหำสังคม
ควำมมั่นคงในพ้ืนที่และภูมิภำคและประเทศเพ่ือนบ้ำน 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
    1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขของชำติ 
    2) กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน และป้องกันปรำบปรำมยำเสพ
ติด 
    3) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติสำธำรณะ 
    4) ส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) 
    5) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำมรัฐธรรมนูญ 

 



ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์ที่ 1  ก่อสร้ำง ปรับปรุงถนน สะพำน โครงข่ำยกำรคมนำคมที่มีอยู่เดิมให้มี 

          ประสิทธิภำพ 
แนวทำงท่ี 1  ก่อสร้ำง ปรับปรุงซ่อมแซม สะพำน ถนนที่ได้รับกำรถ่ำยโอนและถนน 
                 สำยหลักท่ีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ และองค์กร 
                 ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อสร้ำงไว้ 
แนวทำงท่ี 2  พัฒนำระบบจรำจร 
แนวทำงท่ี 3  พัฒนำปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนหนทำงที่ผ่ำนสถำนที่ส ำคัญ 

เป้าประสงค์ที่ 2  เพ่ิมขีดควำมสำมำรถโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรคมนำคมขนส่ง  
                     ให้มีควำมคุ้มค่ำและทั่วถึง 

แนวทำงท่ี 1  พัฒนำระบบขนส่งทำงบกและทำงน้ ำ 
แนวทำงท่ี 2  พัฒนำระบบประปำ 

เป้าประสงค์ที่ 3  ก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของผังเมือง 
แนวทำงท่ี 1  พัฒนำถนนให้เชื่อมโยงกับถนนจังหวัดใกล้เคียง 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพ 
เป้าประสงค์ที่ 1  ลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร 

 แนวทำงท่ี 1  ส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนกำรใช้ปุ๋ยเคมี 
 แนวทำงท่ี 2  ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัย 

 แนวทำงที ่3   ส่งเสริมและบรหิำรกำรกำรจัดกำรรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนำสหกรณ์และ 
                        วสิำหกิจชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ 2  ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด 

 แนวทำงท่ี 1  ส่งเสริมกำรแปรรูปและสร้ำงมูลค่ำให้กับสินค้ำเกษตร 
เป้าประสงค์ที่ 3  การพาณิชย์และการลงทุน 

แนวทำงท่ี 1  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนกำรตลำด ทั้งภำยในและ  
                 ต่ำงประเทศ 

3.  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ที่ 1  พัฒนาความรู้และทักษะแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

                 รวมทั้งพัฒนาองค์กรและเครือข่ายเพื่อการท่องเที่ยว 
แนวทำงท่ี 1  พัฒนำบุคลกรกำรท่องเที่ยว สร้ำงจิตส ำนึกกำรเป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี 
                 และส่งเสริมผู้ประกอบกำรด้ำนธุรกิจท่องเที่ยว 
แนวทำงท่ี 2  จัดตั้งสหกำร และพัฒนำองค์กรเครือข่ำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 

เป้าประสงค์ที่ 2  ร่วมจัดตั้งบูรณาการพัฒนาเครือข่าย และส่งเสริมประสิทธิภาพ 
                  การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
 
แนวทำงท่ี 1  จัดให้มีศูนย์กลำงกำรแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำที่เชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวทั้งใน 
                  ระดับจังหวัดระดับประเทศ วำงระบบบริหำรจัดกำรศูนย์กำรแสดงและ 
                  จ ำหน่ำยสินค้ำให้มีประสิทธิภำพ 
แนวทำงท่ี 2  ส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภณัฑ์ และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพที่ 
                 เป็นของฝำกของที่ระลึกของจังหวัดนครรำชสีมำ 



แนวทำงท่ี 3  จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวซึ่งเป็นศูนย์กลำง แหล่งข้อมูล 
                 กำรท่องเที่ยวจังหวัดนครรำชสีมำ 

เป้าประสงค์ที่ 3  การตลาด  และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แนวทำงท่ี 1  เพ่ิมประสิทธิภำพประสิทธิผลกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว 
                 นวัตกรรมใหม่ ๆ ในรูปแบบต่ำงๆ ให้ทันสมัย 
แนวทำงท่ี 2  ส่งเสริมและพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและสถิติกำรท่องเที่ยของจังหวัด 

เป้าประสงค์ที่ 4   ส่งเสริมการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้าง 
        ความเชื่อม่ันทางการท่องเที่ยว 

แนวทำงท่ี 1  ส่งเสริมกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยทำงกำรท่องเที่ยว 
แนวทำงท่ี 2  สร้ำงเสริม สนับสนุน และพัฒนำกลไกในกำรบริหำรจัดกำรกำรป้องกัน 
                 และรักษำควำมปลอดภัยทำงกำรท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ที่ 5  การเพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยว 
แนวทำงท่ี 1  กำรสร้ำงควำมประทับใจและสร้ำงแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยว 

                     ทั้งชำวไทย และชำวต่ำงประเทศ 
แนวทำงท่ี 2  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทำงประวัติศำสตร์ที่ส ำคัญตลอดปี 
แนวทำงท่ี 3  กำรสร้ำงเครือข่ำยท่องเที่ยวย้อนรอยประวัติศำสตร์โดยกลุ่มชนชำติต่ำงๆ  
 

4.   ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
เป้าประสงค์ที่ 1  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

  แนวทำงท่ี 1  ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไทยโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
เป้าประสงค์ที่ 2  พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ 
                        ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  แนวทำงท่ี 1   สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  
                  และผู้ที่เก่ียวข้อง 

        เป้าประสงค์ที่3  สนับสนุนให้มีและใช้สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ส่งเสริมกระบวนการจัดการ 
                                          เรียนรู้ 
   แนวทำงท่ี 1  สนับสนุน/จัดหำสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จะส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
        เป้าประสงค์ที่4  ส่งเสริมศักยภาพหน่วยงานทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   แนวทำงท่ี 1  อุดหนุนหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ในจังหวัด ให้มี
ศักยภำพ 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค์ที่ 1  การบริหารจัดการขยะด้วยกระบวนการต่างๆ 

แนวทำงท่ี 1  จัดให้มีกำรจัดกำรขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดนครรำชสีมำ 
แนวทำงท่ี 2  สร้ำงจิตส ำนึก สร้ำงแรงจูงใจด้ำนกำรคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับเยำวชนและ 
                 ประชำชนอีกทั้งให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรขยะ คัดแยกขยะที่แหล่งก ำเนิดขยะ 

  แนวทำงท่ี 3  เพ่ิมศักยภำพขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรขยะขององค์กรปกครองส่วน 
                                           ท้องถิ่น 
            แนวทำงท่ี 4   ส่งเสรมิควำมร่วมมือกับ อปท.ในกำรปรับปรุงบ่อฝังกลบ ขยะเดิมให้ถูกต้อง 
                                           ตำมหลักสุขำภิบำล 

เป้าประสงค์ที่ 2   การบริหารจัดการแหล่งน้ าด้วยกระบวนการต่างๆ  
แนวทำงที่ 1   คุ้มครอง ดูแล ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และพัฒนำแหล่งน้ ำโดยกำรเชื่อมโยงควำม 



              ร่วมมือของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรดูแล  รักษำ แหล่งน้ ำแบบบูรณำกำร 
แนวทำงท่ี  2  จัดท ำระบบฐำนข้อมูลแหล่งน้ ำ 

เป้าประสงค์ที่ 3  การป้องกัน แก้ไข ปัญหาน้ าเสียและการควบคุมมลพิษทางน้ า 
   แนวทำงท่ี 1  ส่งเสริมกำรเพ่ิมศักยภำพและขีดควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วน 
        ท้องถิ่นท้ังด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  และกำรจัดกำรน้ ำเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 แนวทำงท่ี 2  กำรศึกษำวิจัยเพ่ือกำรจัดท ำระบบบ ำบัดน้ ำเสียของจังหวัดฯ 
 แนวทำงท่ี 3  ส่งเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและสร้ำงเครือข่ำยให้แก่เยำวชน ประชำชน ชุมชน  
                  และอปท.ทุกระดับร่วมกันเฝ้ำระวัง และป้องกันกำรเกิดน้ ำเสียในครัวเรือน 
                  และชุมชนได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 

เป้าประสงค์ที่ 4    การพัฒนาผังเมืองรวมจังหวัดและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
                             ให้สอดคล้องกับผังเมืองรวมจังหวัดนครราชสีมา 

 แนวทำงท่ี 1  เสริมสร้ำงศักยภำพและขีดควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ 
                  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรวำงและจัดท ำผังเมือง  รวมทั้งควบคุมกำรใช้ 
                  ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไป ตำมกฎหมำยผังเมือง  
 แนวทำงท่ี 2  ส่งเสริมและสนับสนุนภำคประชำชนให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับ 
          กฎหมำยผังเมืองและเห็นควำมส ำคัญของกำร  วำงผังเมือง 

           แนวทำงท่ี 3  ส่งเสรมิ สนับสนุนเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้จังหวัดฯ เป็นเมืองน่ำอยู่ 
เป้าประสงค์ที่ 5   ป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ 

  แนวทำงท่ี 1  เฝ้ำระวังและป้องกันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

6.  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 1  อนุรักษ์ สืบสานศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวทำงท่ี 1  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรอนุรักษ์สืบสำนศำสนำและวัฒนธรรม 
                           จำรีตประเพณีภูมิปัญญำท้องถิ่น 

7. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข  
เป้าประสงค์ที่ 1  พัฒนาระบบสุขภาพเชิงรุก ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
                     มีระบบภูมิคุ้มกันที่มีความไวเพียงพอในการเตือนภัย และจัดการปัญหา 
                     ภัยคุกคามสุขภาพ 

  แนวทำงท่ี 1  สร้ำงค่ำนิยมกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะให้เกิดขึ้นในสังคม 
  แนวทำงท่ี 2  พัฒนำนโยบำยสำธำรณะที่เกื้อกูลต่อสุขภำพครอบคลุมทั้งใน 

       ด้ำนอำหำร ยำ โภชนำกำร ผลิตภัณฑ์ สุขภำพและสิ่งแวดล้อม 
            แนวทำงท่ี 3  ส่งเสรมิสนับสนุนกำรแพทย์พ้ืนบ้ำนและแพทย์แผนไทย           

เป้าประสงค์ที่ 2  พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
   แนวทำงท่ี 1  จัดท ำฐำนข้อมูลและพัฒนำระบบสุขภำพผู้สูงอำยุ 
   แนวทำงท่ี 2  จัดให้มีระบบกำรช่วยเหลือดูแลส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภำพผู้สูงระยะยำว 
   แนวทำงท่ี 3  พัฒนำระบบกำรช่วยเหลือสำธำรณะ 

เป้าประสงค์ที่ 3    ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  แนวทำงท่ี 1  สร้ำงเสริมสุขภำพให้แข็งแรง 
  แนวทำงท่ี 2  ส่งเสริมกิจกำรด้ำนกำรกีฬำเพ่ือสุขภำพ 

8. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบ เรียบร้อย 
เป้าประสงค์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพและการจัดการภัยพิบัติ 



  แนวทำงท่ี 1  สนับสนุน ส่งเสริมแก่ภำคประชำชนในกำรจัดกำรสำธำรณภัย 
  แนวทำงท่ี 2  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพขีดควำมสำมำรถของหน่วยงำนใน 

       กำรจัดกำรภัยพิบัติ 
แนวทำงท่ี 3  จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรสำธำรณภัยและกำรซ้อมแผน 

เป้าประสงค์ที่ 2  การรักษาความสงบเรียบร้อย ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  แนวทำงท่ี 1  จัดให้มีศูนย์กลำงกำรป้องกันและแก้ไขสำธำรณภัยในระดับพ้ืนที่ 
  แนวทำงท่ี 2  ส่งเสริมและสนับสนุน สร้ำงชุมชน/หมู่บ้ำนเข้มแข็ง 
  แนวทำงท่ี 3  พัฒนำและบริหำรจัดกำรด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยในเขตจังหวัด 

เป้าประสงค์ที่ 3  การป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
  แนวทำงท่ี 1  ศึกษำวิจัยเพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำจำกสำธำรณภัย 
  แนวทำงท่ี 2  ปรับปรุงพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและแหล่งน้ ำเพื่อกำรป้องกันและ 
                                      บรรเทำสำธำรณภัย 

9. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชย์กรรม 
เป้าประสงค์ที่ 1  การลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม 

  แนวทำงท่ี 1  ส่งเสริมและพัฒนำกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมและพำณิชย์กรรม 
                                      กลุ่มภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตร สิ่งทอ ยำนยนต์ อิเลคทรอนิคส์และ 

       โลจิสติคส ์       
เป้าประสงค์ที่ 2  การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจการลงทุน  

แนวทำงท่ี 1  ส่งเสริมกำรตลำดให้เกิดกำรลงทุน ด้ำนกำรแข่งขันแก่อุตสำหกรรม 
                 เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในระดับภูมิภำค ประเทศ และอำเชียน 
แนวทำงท่ี 2  ส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 

10.ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ 1  พัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นบุคคลที่ดี 

  แนวทำงท่ี 1  สรรหำบุคคลที่มีควำมสำมำรถและมีคุณสมบัติ กำรเป็นบุคลำกรที่ดี 
                                     มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
  แนวทำงท่ี 2  สร้ำงจิตส ำนึกกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง และพัฒนำผู้บังคับ 
                                     บัญชำทุกระดับให้เป็นแบบอย่ำงที่ดี สำมำรถจูงใจและพัฒนำคุณธรรม 
                                     จริยธรรมผู้ใต้บังคับบัญชำ และสนับสนุนกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำง 
                                     คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ 

เป้าประสงค์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพข้าราชการในการปฏิบัตงิานบนพื้นฐานของสมรรถนะ 
แนวทำงท่ี 1  กำรพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำร 
แนวทำงท่ี 2  กำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 

เป้าประสงค์ที่ 3  การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการบริหารจัดการภายในองค์กร 
                                     ให้มีประสิทธิภาพ 

แนวทำงท่ี 1  กำรบริหำรองค์กรภำยใต้หลักธรรมมำภิบำลขององค์กร 
แนวทำงท่ี  2  กำรพัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรท ำงำนของบุคคล ให้มีกำร 
                 ก ำหนดหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนของบุคคลแต่ละคนให้สอดคล้องกัน 
                 ลดกำรซ้ ำซ้อน ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ  และมีประสิทธิภำพ 
แนวทำงท่ี 3  ปรับปรุง และพัฒนำเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถำนที่ปฏิบัติงำน 
แนวทำงท่ี 4  เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ บทบำทอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
 



กรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดนครราชสีมา 

วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับจังหวัดนครรำชสีมำ 
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น  สนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐ                  

บนพื้นฐานของความเข้าใจในปญัหาและศักยภาพของท้องถิน่ 

มีการบูรณาการบริหารจัดการในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ” 

พันธกิจ 
๑.  จัดให้มีโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ดี 
๒. จัดให้มีกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต / สุขภำพ และกำรกีฬำ 
๓. จัดให้มีกำรเกษตรอินทรีย์ปลอดสำรพิษ 
๔. จัดให้มีกำรจัดระเบียบชุมชน สังคมและควำมสงบเรียบร้อย 
๕. จัดให้มีกำรวำงแผน กำรส่งเสริมกำรลงทุน พำณิชย์กรรม 
๖. จัดให้มีกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
๗. จัดให้มีกำรสิ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๘. จัดให้มีกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
๙. จัดให้มีกำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียงไปสูค่วำมยั่งยืน 
๑๐. จัดให้มีกำรพัฒนำกำรบริหำรจดักำรบ้ำนเมืองที่ด ี
๑๑. จัดให้มีกำรกีฬำเพื่อส่งเสริมสุขภำพ / กำรท่องเที่ยว 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑. มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรคมนำคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ระบบสำธำรณูปโภคทั่วถึง 
๒. ประชำชนมีอำชีพและรำยได้พอเพียง มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น 
๓. มีกำรพัฒนำชุมชนและสังคม มีควำมเข้มแข็งและสงบเรียบร้อย 
๔. มีกำรลงทุนและพำณิชย์กรรม ในพื้นที่มำกขึ้น 
๕. มีกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่งแวดล้อมดีข้ึน 
๖. ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่นได้รับกำรอนุรักษ์และเผยแพร่  ให้มำกข้ึน 
๗. มีมำตรฐำนกำรบริหำรและบริกำรกำรท่องเที่ยวในระดับสำกล และมีนักท่องเที่ยวมำกข้ึน 
๘. เพ่ิมจุดมุ่งหมำยของ เศรษฐกิจพอเพียง 
๙. กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 
 เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียุทธศำสตร์กำรพัฒนำเพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำแต่ละด้ำน และภำยใต้ยุทธศำสตร์แต่ละด้ำนจะประกอบด้วยแนวทำงในกำรพัฒนำ 
ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1  กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำ ถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ ำ 
1.2  กำรขยำยเขตประปำหรือก่อสร้ำงประปำหมู่บ้ำน 
1.3  กำรขยำยเขตบริกำรโทรศัพท์สำธำรณะให้ทั่วถึง 
1.4  กำรขยำยเขตบริกำรไฟฟ้ำให้ทั่วถึง 
1.5  กำรจ ำกัดน้ ำหนักบรรทุกของรถยนต์ไม่ให้เกินมำตรฐำน 
1.6  กำรจัดท ำผังเมืองรวม 
1.7  กำรขยำยเขตคลองชลประทำนเพ่ือกำรเกษตร 
1.8  พัฒนำระบบจรำจร 

2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.1  กำรพัฒนำอำชีพ 
 2.2  กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
 2.3  กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
 2.4  ด้ำนสวสัดิกำรชุมชน 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.1  ควำมสงบเรียบร้อย และควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
3.2  กำรมีส่วนร่วมทำงด้ำนกำรเมืองท้องถิ่น 

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน และพณิชยกรรม 
 4.1  ด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรวำงแผน 
 4.2  ด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 4.3  ด้ำนกำรส่งเสริมกำรพำณิชย์ 
5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 5.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึก และควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
 5.2 กำรจัดระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 

5.4  กำรก ำจัดและจัดกำรขยะ 
 5.4 กำรควบคุมมำตรฐำนควำมดังของเสียง 

5.5  กำรป้องกันอุทกภัย 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1  กำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
6.2  กำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
7.1  กำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว 
7.2  กำรสร้ำงควำมประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
7.3  กำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยว 
7.4  กำรรักษำควำมปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
7.5  กำรป้องกันอุบัติเหตุจำกกำรท่องเที่ยว 

           



          7.6  กำรอนุรักษ์และพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
7.7  กำรเพิ่มจ ำนวน และระยะเวลำกำรท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

 
การน ากรอบนโยบาย ทิศทาง และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
  กรอบนโยบำย ทิศทำง และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น เป็นกำรจัดท ำโดยคณะกรรมกำรประสำน
แผนพัฒนำท้องถิ่นจังหวัดนครรำชสีมำ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น ำไปเป็นแนวทำงในกำรจัด
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ต ำบลทุ่งอรุณ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล และเป็นกรอบแนวทำงในกำรให้ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น และ
คณะอนุกรรมกำรประสำนแผนระดับอ ำเภอที่ได้รับมอบหมำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ ๕ 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
กรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผล 

กำรวำงระบบติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐำนคิดว่ำระบบติดตำม
และประเมินผลไม่อำจแยกตัวออกจำกระบบกำรบริหำรแผนทั้งหมด  ระบบอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้ำที่
แผนพัฒนำจะด ำเนินกำรจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อกำรบริหำรแผน และจะส่งผลต่อกำร
ติดตำมและประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์ จึงมีกรอบ
แนวคิดตำมแผนภำพดังนี้ 

จำกกรอบแนวคิดกำรวำงระบบกำรติดตำมและประเมินผลท่ีแสดงจุดเริ่มต้นของระบบกำรติดตำมว่ำเริ่ม
จำกกำรได้รับทรัพยำกรไปเพ่ือด ำเนินงำน โดยจะมุ่งเน้นกำรติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรเมื่อเทียบกับเวลำ 
(Input monitoring) และกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของผลกำรด ำเนินงำนเมื่อเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนด
ไว้ (performance monitoring) กำรวำงระบบติดตำมในที่นี้จึงเป็นกำรสร้ำงระบบเพ่ือที่จะน ำไปสู่กำร
ปรับปรุงแก้ไขในเชิงกำรบริหำรแผน เพ่ือให้งำนด ำเนินต่อไปจนจบตำมเวลำ และยังจะมีระบบประเมินผล
มำประเมินว่ำเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว่ำเป็นไปตำมที่
ตั้งเป้ำหมำยหรือเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำเพียงใด 

อย่ำงไรก็ดี ระบบติดตำมและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจำกกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
นั่นคือ ถ้ำได้แผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี ที่สอดคล้องและเอ้ือต่อกำรติดตำมและประเมินผล ก็จะท ำให้
ระบบติดตำมและประเมินผลท ำหน้ำที่ระบบไปได้ หำกแต่แผนไม่เอ้ือต่อกำรติดตำม เช่น ขำดควำมชัดเจน 
หรือมีกำรปรับกิจกรรมโดยไม่ยึดแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปี ก็อำจท ำให้ระบบติดตำมและประเมินผล
โดยรวมดังกล่ำวมีปัญหำได้ 

 
 

ระบบการจัดท าแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ท้องถิ่น ระบบระบบการเมือง ระบบวฒันธรรม 

ปัจจัยน าเข้า 
- แผนปฏิบัติการ 
- งบประมาณ 
- บุคลากร 
- ทรัพยากรอ่ืน 

กระบวนการ 
- การใช้ทรัพยากร 
- การด าเนินการตามแผน 
- การบริหารแผน 

ผลผลติ 
- ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนในเชิงรูปธรรม 

ผลลพัธ์ 
- ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ตามแผนเม่ือเปรียบเทียบกบั
วตัถุประสงค์/เป้าหมาย 

ระบบติดตาม (Monitoring) 
- Input Monitoring 
- Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 
- ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์/เป้าหมาย
ของแผน 

- การเปลีย่นแปลงของท้องถิ่น 



แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  

ข้อ ๒๙ ได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้  

๑)  ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
๒) ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
๓) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  และประกำศผลกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภำยใน
เดือนธันวำคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 

๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร 
 

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
ระบบของกำรติดตำมและประเมินผลแผนกำรพัฒนำท้องถิ่น ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน

หลัก คือ ส่วนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) ส่วนของกระบวนกำรติดตำม (Process) และส่วนของกำรประเมินผล
ผลลัพธ์ (Output , Goal) ซึ่งสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดได้ ดังนี้ 

1. ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้อง “มี” เพ่ือน ำเข้ำสู่ 
ระบบติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    อันได้แก่   แผนยุทธศำสตร์    ผู้

ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และเครื่องมือในกำรประเมิน ฯลฯ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินแผนยุทธศำสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่    แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกำรทบทวนว่ำกำรจัดท ำแผนได้ใช้กระบวนกำรครบ
ทุกขั้นตอนหรืออย่ำงไร 

   ๒ . ส่ วนของกระบวน การติ ดต าม  (Process) คื อ  ช่ ว งของกำรด ำ เนิ น งำนตำมแผน          
ยุทธศำสตร์ของท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ต ำบลทุ่งอรุณ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ซึ่งได้ก ำหนดเป็นกำรติดตำมรำยไตรมำส คือ  ไตรมำสที่ 1 (ตุลำคม – ธันวำคม)   ไตรมำสที่ 2 (มกรำคม – 
มีนำคม) ไตรมำสที่ 3 (เมษำยน – มิถุนำยน)  และไตรมำสที่ 4 (กรกฎำคม – กันยำยน) ในแต่ละปี หรือติด
ตตำมเป็นรำยปีแปล้วแต่กรณี โดยกำรติดตำมดังกล่ำว เป็นกำรติดตำมผลขั้นกลำง (IR หรือ Intermediate 
Result) ของแผนยุทธศำสตร์ว่ำ เป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นที่ได้ก ำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งในกำร
ติดตำมในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ท ำให้ทรำบว่ำ แผนยุทธศำสตร์ที่ได้ก ำหนดไว้ดีหรือไม่ สำมำรถวัดได้จริงหรือ
เปล่ำ   นอกจำกนี้ กำรติดตำมในทุกช่วงของแผนยังสำมำรถ เป็น “สัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำ” (Early 
Warning System) ว่ำแผนยุทธศำสตร์ ที่ได้ก ำหนดไว้สำมำรถไปตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้
บุคลำกรที่เกี่ยวข้องสำมำรถระดมควำมคิดในกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรด ำเนินงำนที่จะสำมำรถน ำไปสู่กำรบรรลุ
แผนที่ก ำหนดไว้ได้   เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนได้แก่  แบบรายงานแบบที่ 2 แบบ
ติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน
ของโครงกำร และกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำร กำรติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณ กำรติดตำมโครงกำรที่ได้รับ
เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ตลอดจนปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

   ๓. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output , Goal) เป็นกำรติดตำมผลช่วงสุดท้ำยหรืออำจถูก 
เรียกว่ำ “กำรประเมินแผนยุทธศำสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่ำ  เมื่อสิ้นสุดกำรด ำเนินงำนของแผน

ยุทธศำสตร์ ที่ผ่ำนมำในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดท ำรำยงำน
ผลกำรติดตำมแผนยุทธศำสตร์ไปสู่ M&E Unit ระดับจังหวัด เพ่ือเป็นหน่วยในกำรรวบรวมข้อมูลและ
วิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์ส ำหรับ บุคลำกร หน่วยงำน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐำนใน



กำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนำคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลลัพธ์ 
ได้แก่  แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหำที่
ส ำคัญในกำรประเมินได้แก่ ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภำพรวม (ผลจำกแบบรำยงำนแบบที่ 3/2) ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อกำรด ำเนินงำนใน
แต่ละยุทธศำสตร์ และกำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำมตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจำกแบบรำยงำนแบบที ่3/3) 

    ๓.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
๑. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเอง  ได้แก่    

แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกำร
ทบทวนว่ำกำรจัดท ำแผนได้ใช้กระบวนกำรครบทุกขั้นตอนหรืออย่ำงไร 

๒. เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้หน่วยงำนทรำบว่ำ แผนยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้
ดีหรือไม่  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์ที่ได้ก ำหนดไว้หรือไม่  สำมำรถวัดได้จริงหรือเปล่ำ 
ได้แก่  แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ประกอบไปด้วยกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของโครงกำร และกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำร กำรติดตำมกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ กำรติดตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ ตลอดจนปัญหำและอุปสรรคในกำร
ด ำเนินงำน 

๓. เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลลัพธ์ ได้แก่  แบบรำยงำนแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ โดยมีเนื้อหำที่ส ำคัญในกำรประเมินได้แก่ ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม (ผลจำกแบบรำยงำนแบบที่ 3/2) ควำม
พึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อกำรด ำเนินงำนในแต่ละยุทธศำสตร์ และกำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนตำม
ตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจำกแบบรำยงำนแบบที่ 3/3) 

ที่มำ : จำกคู่มือกำรติดตำมและประเมินผลกำรจัดท ำและแปลงแผนไปสู่กำรปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบท่ี 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท ำกำร
ประเมินและรำยงำนทุกๆ ครั้ง หลังจำกท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ    

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินการ 
ไม่มี 

การด าเนินการ 
ส่วนที่ 1    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
2. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพฒันำท้องถิ่นเพื่อจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
3. มีกำรจัดประชุมอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ   
4. มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรสนับสนนุกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
5. มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสนบัสนุนกำรจดัท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  

ส่วนที่ 2    การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีกำรรวบรวมข้อมลูและปัญหำส ำคัญของท้องถิ่นมำจัดท ำฐำนข้อมูล   
8. มีกำรเปดิโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผน   
9. มีกำรวิเครำะห์ศักยภำพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถำนภำพ             

กำรพัฒนำท้องถิ่น 
  

10. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้อง             
กับศักยภำพของท้องถิ่น 

  

11. มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่นที่สอดคล้อง           
กับยุทธศำสตร์จังหวัด 

  

12. มีกำรก ำหนดจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน   
13. มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น   
14. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ   
15. มีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ทีส่อดคลอ้งกับยุทธศำสตร์ของจังหวัด   
ส่วนที่ 2    การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)   
16. มีกำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยทุธศำสตร์กำรพัฒนำ   
17. มีกำรจัดท ำบญัชีกลุ่มโครงกำรในแผนยุทธศำสตร ์   
18. มีกำรก ำหนดรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตร์   
19. มีกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์หรือไม ่   

 
 
 
 

 

 

 

ตัวอย่างเคร่ืองมือติดตามและประเมินผล 
 



 
 แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ค าชี้แจง : แบบท่ี 2 เป็นแบบติดตำมตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน   ยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำยใต้แผนพัฒนำ 3 ปี โดยมีก ำหนดระยะเวลำในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตส่ิ้นสดุกำรด ำเนินงำนในเดือนตลุำคม – ธันวำคม หรือไตรมำสที่ 1 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น …………………………………...……………………………..…..… 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 

(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)  
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

 
ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 

1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1  … ปีที่ 2  … ปีที่ 3  … รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ด้ำนกำรจัดระเบยีบชุมชน/สังคม         
2. ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต         
3. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน         
4. กำรบริหำรจดักำรและกำรอนุรกัษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

        

5. ด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนพำณิชย กรรมและกำรท่องเที่ยว 

        

6. ด้ำนศลิปะ วัฒนธรรม จำรี
ประเพณีและภูมิปญัญำท้องถิ่น 

        

รวม         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1  … ปีที่ 2  … ปีที่ 3  … รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ  
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ด้ำนกำรจัดระเบยีบชุมชน/สังคม         
2. ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต         
3. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน         
4. กำรบริหำรจดักำรและกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

        

5. ด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนพำณิชย กรรมและกำร
ท่องเที่ยว 

        

6. ด้ำนศลิปะ วัฒนธรรม จำรี
ประเพณีและภูมิปญัญำท้องถิ่น 

        

รวม         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี … 

ยุทธศำสตร ์

จ ำนวน
โครงกำรที่เสร็จ 

จ ำนวนโครงกำร
ที่อยู่ในระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำร    
ที่ยังไม่ได้     
ด ำเนินกำร 

จ ำนวน
โครงกำร   ท่ี
มีกำรยกเลิก 

จ ำนวน
โครงกำร   ท่ีมี
กำรเพิ่มเติม 

จ ำนวน
โครงกำร 
ทั้งหมด 

จ ำนวน ร้อย
ละ 

จ ำนว
น 

ร้อย
ละ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนว
น 

ร้อย
ละ 

จ ำนวน ร้อย
ละ 

จ ำนวน ร้อย
ละ 

1.โครงสร้ำงพื้นฐำน             
2.ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
และกำรกินดีอยู่ด ี

            

3.ด้ำนกำรจัดระเบยีบชุมชนและ
สังคม 

            

4.ด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

            

5.ด้ำนกำรอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จำรตี  ประเพณี   
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

            

6.ด้ำนกำรส่งเสรมิเศรษฐกิจ
พอเพียงและกลุม่อำชีพ 

            

รวม             
 
4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี … 

ยุทธศำสตร ์
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 
1.โครงสร้ำงพื้นฐำน       
2.ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรกินดีอยูด่ ี       
3.ด้ำนกำรจัดระเบยีบชุมชนและสงัคม       
4.ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

      

5.ด้ำนกำรอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม จำรีต  
ประเพณี   ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

      

6.ด้ำนกำรส่งเสรมิเศรษฐกิจพอเพียงและกลุม่
อำชีพ 

      

รวม       
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๑.โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2560 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1.โครงสร้ำงพื้นฐำน      
2.ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรกินดีอยูด่ ี      
3.ด้ำนกำรจัดระเบยีบชุมชนและสงัคม      
4.ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

     

5.ด้ำนกำรอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม จำรีต  ประเพณี   
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

     

6.ด้ำนกำรส่งเสรมิเศรษฐกิจพอเพียงและกลุม่อำชีพ      
รวม      
 
ส่วนท่ี 4  ปัญหำ และอุปสรรคในกำรปฏิบัต ิ
            
            
            
            
            
            
            
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ   องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ และมีก ำหนดระยะเวลำในกำรรำยงำนปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ………………………………………………………………………… 
2. วัน/เดือน/ปี ท่ีรำยงำน ………………………………………………….. 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี  ………………………………… 
3. ยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรทีป่รำกฏอยู่ในแผน และจ ำนวนโครงกำรที่ได้ปฏบิัติ 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัต ิ

1.โครงสร้ำงพื้นฐำน   
2.ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรกินดีอยูด่ ี   
3.ด้ำนกำรจัดระเบยีบชุมชนและสงัคม   
4.ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
5.ด้ำนกำรอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรม จำรีต  ประเพณี   ภูมิปญัญำท้องถิ่น   
6.ด้ำนกำรส่งเสรมิเศรษฐกิจพอเพียงและกลุม่อำชีพ   

 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
4. ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 

ประเด็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1)  มีกำรเปดิโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม      
2)  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม      
3)  มีกำรเปดิโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร / กจิกรรม      
4)  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ      
5)  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม      
6)  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด      
7)  ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น      
ภาพรวม      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ผลกำรด ำเนินงำนในแตล่ะยุทธศำสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่  1 :  ………………………………………………………………………………………… 
1) ควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีกำรเปดิโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม  
2)  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม  
3)  มีกำรเปดิโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร / กจิกรรม  
4)  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ  
5)  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม  
6)  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  

 
2) กำรเปลีย่นแปลงของชุมชนตำมตวัช้ีวัดที่เลือก  

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

1)  มีกำรเปดิโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม     
2)  มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / 
กิจกรรม 

    

3)  มีกำรเปดิโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร / 
กิจกรรม 

    

4)  มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมให้
ประชำชนทรำบ 

    

5)  กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / 
กิจกรรม 

    

6)  กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรณุในภาพรวม 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน ต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภำพรวม โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ (1) ชำย (2) หญิง 
2. อำย ุ (1) ต่ ำกว่ำ 20 ปี (2) 20 – 30 ปี (3) 31 – 40 ปี 
  (4) 41 – 50 ปี (5) 51 – 60 ปี (6) มำกกว่ำ 60 ปี 
3. กำรศึกษำ (1) ประถมศึกษำ (2) มัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ (3) อนุปริญญำ หรือเทียบเท่ำ  
  (4) ปริญญำตร ี (5) สูงกว่ำปริญญำตร ี (6) อื่นๆ 
4. อำชีพหลัก (1) รับรำชกำร (2) เอกชน/รัฐวิสำหกจิ (3) ค้ำขำย ธุรกิจส่วนตัว  
  (4) รับจ้ำง (5) นักเรียนนักศึกษำ (6) เกษตรกร 
  (7) อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………. 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
1. ท่ำนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งอรุณในภำพรวมมำกน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีกำรเปดิโอกำสให้ประชำชนมสี่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม      
2) มีกำรประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม      
3) มีกำรเปดิโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร / กิจกรรม      
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมต่อสำธำรณะ      
5) มีกำรเปดิโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม      
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด      
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น      
8) กำรแก้ไขปญัหำ และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน      
9) ประโยชน์ที่ประชำชนไดร้ับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรณุในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน ต่อกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่
ละยุทธศำสตร์ โดยก ำหนดให้มีกำรเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจำกสิ้นสุดปีงบประมำณ 
 
ส่วนยุทธศาสตร์     ……………………………………………………………...…………………………… 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง 
2. อาย ุ (1) ต ่ากว่า 20 ปี (2) 20 – 30 ปี (3) 31 – 40 ปี 
  (4) 41 – 50 ปี (5) 51 – 60 ปี (6) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  
  (4) ปริญญาตร ี (5) สูงกว่าปริญญาตร ี (6) อื นๆ 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกจิ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  
  (4) รับจ้าง (5) นักเรียนนักศึกษา (6) เกษตรกร 
  (7) อื นๆ (ระบุ) ………………………………………………………. 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งอรุณ 
1. หำกให้ท่ำนประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งอรณุ ในกำรพัฒนำและส่งเสริม
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่ำนจะให้คะแนน อบต. ของท่ำนเท่ำใด 

ความพึงพอใจ มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มีกำรเปดิโอกำสให้ประชำชนมสี่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม      
2) มีกำรประชำสมัพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม      
3) มีกำรเปดิโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคดิเห็นในโครงกำร / กิจกรรม      
4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรมให้ประชำชนทรำบ      
5) มีกำรเปดิโอกำสให้ประชำชนตรวจสอบกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม      
6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด      
7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแกไ้ขปญัหำของประชำชนในท้องถิ่น      
8)  ประโยชน์ท่ีประชำชนไดร้ับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม      

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตำมที่ อบต.ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำขึ้นมำเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ อบต.ให้
บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ เกิดประสิทธิภำพประสิทธิผลสูงสุดในกำรแก้ไขปัญหำให้กับประชำชน  ในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำนั้นจะต้องมีกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร
จัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำเป็นผู้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ซึ่ง
คณะกรรมกำรจะต้องด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ด ำเนินกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  และคณะกรรมกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผย
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อย
กว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
แบบประเมินคุณภำพของแผนพัฒนำ  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที  ๒  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท่าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที สุด ที  มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที   ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

กำรจัดผลเชิงคุณภำพ  เทศบำลใช้กำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรวัดผลเชิงคุณภำพโดย
ภำพรวม โดยได้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ  ซึ่งกำรประเมินควำมพึงพอใจท ำให้ทรำบถึงผลเชิงคุณภำพใน
กำรด ำเนินงำนของเทศบำลในภำพรวม   

 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ อบต. 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำร 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดกำรพัฒนำพัฒนำที่ล่ำช้ำ เพรำะกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง

ผ่ำนกระบวนกำรหลำยขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชำชนอำจเกิดควำมเบื่อหน่ำยกับกระบวนกำรจัดท ำแผนที่มีควำมยุ่งยำกมำกข้ึน 
 ๓.  ปัญหำอำจไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงตรงจุดเพรำะข้อจ ำกัดของระเบียบกฎหมำยที่ท ำได้

ยำกและบำงเรื่องอำจท ำไม่ได้   

http://www.dla.go.th/


 
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีควรพิจำรณำใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมำเป็นกรอบ

ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีและให้มีควำมสอดคล้องกัน   
๒)  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจำรณำงบประมำณและค ำนึงถึงสถำนะกำรคลัง

ในกำรพิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนำถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยให้

สำมำรถด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณนั้น   
๔)  เทศบำลควรพิจำรณำตั้งงบประมำณให้เพียงพอและเหมำะสมกับกับภำรกิจแต่ละด้ำนที่

จะต้องด ำเนินกำร ซึ่งจะช่วยลดปัญหำในกำรโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 
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