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คำนำ 
 

เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 3467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม  
2563  เรื่อง  แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 – 2570)  ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 18  กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น  กรณีเทศบาล  
องค์การบริหารส่วนตำบล  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ให้จัดทำหรือทบทวน
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป  กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้จัดทำหรือทบทวนให้
แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนก่อนปีงบประมาณถัดไป   

   กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(พ.ศ.2566 – 2570)  สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน  ได้กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ว่า การทบทวน
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถนำข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  ฉบับปัจจุบัน มา
ทบทวนและปรับใช้ได้  โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนา
ภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   และเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  
(Sustainable Development Goals; SDGs)  โดยในการจัดทำประชาคมท้องถิ่นให้ดำเนินการตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว  จึงต้องจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพร้อมที่จะ
นำไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตาม
นโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  เทศบาลตำบลดอนกำ  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  เทศบาล
ตำบลดอนกำ  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 
เทศบาลตำบลดอนกำ 

ตลุาคม  2564   
            อนุมัติ 

                   

         (นายบัญชา เหมศรีสวัสดิ์) 
                นายกเทศมนตรีตำบลดอนกำ 

 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ  
 ประวัติความเป็นมา 
 ตำบลดอนกำ เป็นการตั้งชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ คือ สภาพพื้นที่ตำบลเป็นที่ดอน และมีต้น
ระกำขึ้นอยู่หนาแน่นมาก จึงมีชื่อว่า “ดรระกำ” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “ดอนกำ” ซึ่งคำว่า “ดร” และ “ระ” ถูก
ตัดหายไป 
 ตำบลดอนกำ เป็นตำบลเก่าแก่จากหลักฐานที่เห็นได้ชัดคือ มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับวัด
สนามชัยซึ่งคณะกรรมการวัดได้ค้นคว้าหาหลักฐานว่า วัดสนามชัยสร้างขึ้นในราวสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเกิด
สงครามกับพม่า พม่าบุกเข้าตีกรุงศรีอยุธยาและค่ายบางระจัน ได้ยกทัพผ่านวัดสนามชัยแล้วทำลายปูชนียสถาน 
วัตถุก่อสร้างภายในวัดเกือบหมด เหลือแต่ซากปรักหักพังแล้วได้บูรณะกันข้ึนใหม่ 
 การปกครอง พ.ศ. 2485 ตำบลดอนกำ ถูกยุบไปขึ้นกับตำบลบางขุด สมัยนั้นตำบลบางขุดมี
กำนันฉาบ ด้วงทองคำ (ขุนบริบาล) เป็นผู้ปกครอง  
 ต่อมาปี 2491 ตำบลดอนกำ ได้แยกออกจากตำบลบางขุดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และได้ยกขึ้น
เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 
 ปี 2552 มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำเป็นเทศบาล
ตำบลดอนกำ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 
       1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล  
  ตำบลดอนกำตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที ่ 3 บ้านดอนกำ ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท ซึ่งห่างจากอำเภอสรรคบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 21.35 ตารางกิโลเมตร และมี
อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ 8 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ 9 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และ 
    ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ตำบลดอนกำมีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ทางตะวันตกมีคลองชลประทานไหลผ่าน 2 สาย  
เป็นพ้ืนที่ทำการเกษตร ทิศตะวันออกเป็นที่ราบและดอน อยู่ติดกับแม่น้ำน้อย เป็นที่ตั้งบ้านเรือนของราษฎร 
ตำบลดอนกำมีพ้ืนที่ทั้งหมด 7981 ไร่  
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
  ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่านประจำฤดู สามารถแบ่งฤดูกาล ออกเป็น 3 ฤดู 

1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลม 
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมร้อนและชื้น พัดจากมหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทยปกคลุมประเทศไทย ทำให้มี
ฝนตกชุกท่ัวไป 
   2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดเอาความแห้งแล้งและความหนาวเย็นจากประเทศจีน เข้ามาปกคลุมประเทศไทย
ทำให้มีอากาศหนาวเย็น 
   ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ระยะนี้เป็นช่วงของลมมรสุม จึงมี
ลมจากทิศใต้ และทิศใต้ และทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าปกคลุม ทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าว 
  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.5 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายนมี
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 39 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด คือเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 
19 องศาเซลเซียส 
  สำหรับความชื้นสัมพัทธ์พบว่าค่าเฉลี่ยตลอดปี 71 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด เดือน
กันยายน มีค่าเฉลี่ย 94 และต่ำสุด เดือนกุมภาพันธ์ 
 1.4 ลักษณะของดิน    
  กลุ่มชุดดินที่ 3 เป็นกลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนน้ำกร่อย อาจพบชั้นดินเลนของ
ตะกอนน้ำทะเลที่ไม่มีศักยภาพก่อให้เกิดเป็นดินกรดกำมะถันภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดิน
เป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ำเลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงสูง และกลุ่มชุดดินที่ 4 กลุ่มดินเหนียว
ลึกมากที่เกิดจากตะกอนลำน้ำที่มีอายุยังน้อย ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้ำค่อนข้างเลว 
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 2.1 เขตการปกครอง  
  ตำบลดอนกำ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนกำ 
ทั้งหมด ดังนี้ 
  หมู่ที่ 1 ชื่อบ้านโพธิ์งาม  ปกครองโดย ผู้ใหญ่กิตติพงษ์ สุขโก 
  หมู่ที่ 2 ชื่อบ้านโพธิ์งาม  ปกครองโดย ผู้ใหญ่อุดมจิตร  แสงสว่าง 
  หมู่ที่ 3 ชื่อบ้านดอนกำ  ปกครองโดย ผู้ใหญ่เสน่ห์ แย้มกลัด 
  หมู่ที่ 4 ชื่อบ้านใหม่  ปกครองโดย ผู้ใหญ่เจนจิรา  แจ่มดอน 
  หมู่ที่ 5 ชื่อบ้านวังโพธิ์  ปกครองโดย ผู้ใหญ่เฉลิมศรี ตันติคงพันธ์ 
  หมู่ที่ 6 ชื่อบ้านหอมกระจุย ปกครองโดย กำนันเกษม บัวพุ่ม 
  หมู่ที่ 7 ชื่อบ้านหอมกระจุย ปกครองโดย ผู้ใหญ่จินตนา ศรีรุ่ง 
  หมู่ที่ 8 ชื่อบ้านใหญ่หอมกระจุย ปกครองโดย ผู้ใหญ่สุรศักดิ์ รุ่งสังข์ 
 

 2.2 การเลือกตั้ง  
   เทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนกำ ทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขต
เลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 1-2   
เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 3-8 
ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนกำ  ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ

ประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของ
เทศบาลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไข
ปัญหาความยากจน ฯลฯ   

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  28 มีนาคม พ.ศ. 2564)   
   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 2,259  คน 
  -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  2,259 คน 
  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2564) 

-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ๑,661  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น   
๒,259  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗3.53   

-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ๑,661 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ทั้งสิ้น  ๒,259  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗3.53 
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 3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 – 5 ปี  และการ
คาดการณ์ในอนาคต) 

จำนวนประชากร (ชาย – หญิง) และจำนวนครัวเรือน ปี 2560 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน 
1 บ้านโพธิ์งาม 411 419 830 260 
2 บ้านโพธิ์งาม 310 312 622 221 
3 บ้านดอนกำ 111 115 226 79 
4 บ้านใหม่ 79 124 203 82 
5 บ้านวังโพธิ์ 115 122 237 86 
6 บ้านหอมกระจุย 127 146 273 98 
7 บ้านหอมกระจุย 8 97 184 74 
8 บ้านใหญ่หอมกระจุย 117 111 228 95 

รวม 1,357 1,446 2,803 950 
 

จำนวนประชากร (ชาย – หญิง) และจำนวนครัวเรือน ปี 2561 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน 
1 บ้านโพธิ์งาม 411 410 821 256 
2 บ้านโพธิ์งาม 308 309 617 216 
3 บ้านดอนกำ 111 115 226 78 
4 บ้านใหม่ 81 120 201 74 
5 บ้านวังโพธิ์ 114 120 234 82 
6 บ้านหอมกระจุย 126 147 273 94 
7 บ้านหอมกระจุย 91 97 188 67 
8 บ้านใหญ่หอมกระจุย 117 113 230 91 

รวม 1,359 1,431 2,790 958 
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จำนวนประชากร (ชาย – หญิง) และจำนวนครัวเรือน ปี 2562 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน 
1 บ้านโพธิ์งาม 416 409 825 257 
2 บ้านโพธิ์งาม 306 305 611 218 
3 บ้านดอนกำ 110 113 223 80 
4 บ้านใหม่ 81 115 196 74 
5 บ้านวังโพธิ์ 110 118 228 82 
6 บ้านหอมกระจุย 125 141 266 95 
7 บ้านหอมกระจุย 90 93 183 67 
8 บ้านใหญ่หอมกระจุย 117 113 230 91 

รวม 1,355 1,407 2,827 964 
 

จำนวนประชากร (ชาย – หญิง) และจำนวนครัวเรือน ปี 2563 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน 
1 บ้านโพธิ์งาม 413 432 845 249 
2 บ้านโพธิ์งาม 305 309 614 209 
3 บ้านดอนกำ 111 114 225 74 
4 บ้านใหม่ 83 129 212 74 
5 บ้านวังโพธิ์ 115 126 241 81 
6 บ้านหอมกระจุย 127 146 273 94 
7 บ้านหอมกระจุย 85 99 184 65 
8 บ้านใหญ่หอมกระจุย 119 114 233 90 

รวม 1,358 1,469 2,827 936 
 

จำนวนประชากร (ชาย – หญิง) และจำนวนครัวเรือน ปี 2564 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน 
1 บ้านโพธิ์งาม 405 408 813 263 
2 บ้านโพธิ์งาม 298 301 599 221 
3 บ้านดอนกำ 111 111 222 79 
4 บ้านใหม่ 83 114 197 75 
5 บ้านวังโพธิ์ 111 121 232 84 
6 บ้านหอมกระจุย 126 142 268 99 
7 บ้านหอมกระจุย 90 89 179 67 
8 บ้านใหญ่หอมกระจุย 115 112 227 91 

รวม 1,339 1,398 2,737 979 
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 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร   
ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม (คน) 

น้อยกว่า 1 ปี 5 4 9 
1 ปีเต็ม-6 ปี 70 41 111 
7 ปีเต็ม-12 ปี 90 60 150 
13 ปีเต็ม-17 ปี 88 78 166 
18 ปีเต็ม-60 ปี 789 809 1,598 
มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป 297 406 704 

รวมทั้งหมด 1,339 1,398 2,737 
ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 

4. สภาพทางสังคม   
 4.1 การศึกษา  

เทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนกำ การสนับสนุน
อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ใหก้ับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน  ดังนี้  
    ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนกำ  จำนวน 1 แห่ง 
             - ครูผู้ดูแลเด็ก    จำนวน   2 คน   
   - ผู้ดูแลเด็ก       จำนวน   1 คน 
             - เด็กเล็ก  จำนวน 20 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564)  ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

ระดับชั้น 
จำนวนเด็กเล็ก (คน) 

ชาย หญิง รวม 
เด็กเล็กอายุ 2 ขวบ 6 7 13 
เด็กเล็กอายุ 3 ขวบ 14 5 19 

รวม 20 12 32 
 

    ๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาล 
               ๒.๑  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564) 

 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียนรวม (คน) 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 0 3 3 
อนุบาล 2 7 4 11 
อนุบาล 3 8 6 14 
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 5 15 
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 5 15 
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 7 18 
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 7 15 
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 5 14 
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 4 12 

รวม 71 46 117 
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           2.2  โรงเรียนวัดสนามชัย  (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564) 

 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียนรวม (คน) 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 - - - 
อนุบาล 2 4 2 6 
อนุบาล 3 9 5 14 
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 5 7 
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 5 10 
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 7 12 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 10 11 
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 7 11 

รวม 37 46 83 
 
 4.2 สาธารณสุข 

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในตำบลเช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  
โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เกิด
จากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุด  ไวรัสและโรคอุบัติใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดใน
เมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน ในเดือนธันวาคมปี 2019  ขณะนี้โรคโควิด 19 มีการระบาดใหญ่ไปทั่ว ส่งผลกระทบแก่
หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย   และโรคอื่นๆ อีกมาก  มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับ
หนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  สำหรับ
เด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บาง
ครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกกำลังกาย
ยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะ
แก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนกำจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอนกำ 
      -  คลินิกเอกชน  จำนวน  ๒  แห่ง    

(๒)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ  

ลำดับที่ 
โรค 

ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 
1 โรคไข้เลือดออก 
2 โรคมือเท้าปาก 
3 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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  4.3 อาชญากรรม 
   เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และทำลาย 
ทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน
พบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ปัญหาคือ 
ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่
และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่ เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบทางร่วมทางแยก ลูกศรบอกทาง  และเสาจราจรล้มลุก  รวมทั้งได้ตั ้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบ
เป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การ
ขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่
ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้              
 

 4.4 ยาเสพติด  
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรสรรคบุรีได้แจ้งให้กับ

เทศบาลทราบนั้น  พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า  
เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแล
อยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เ ท่านั้น  เช่น  การณรงค์  
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามที่เทศบาลตำบลดอนกำ ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตเทศบาลตำบลดอนกำ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพ่ือนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการ
สำรวจพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลพบว่า ประชากรที่สูบบุหรี่ จำนวน  91  คน  ดื่มสุรา 22  คน 
 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์  
เทศบาลได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

   ๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
5. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน     

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน  
 ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง  
  เทศบาลตำบลดอนกำมีการคมนาคมที่สะดวก คล่องตัว รวดเร็ว มีถนนที่สามารถติดต่อกับ
อำเภอและจังหวัดต่างๆ ได้หลายสาย ซึ่งมีถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่  

1. ถนนลาดยางสายสรรคบุรี-ชัณสูตร  ถนนทางหลวงชนบท สาย 3454   
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2. ถนนสายลาดยางบ้านโพธิ์งาม-บ้านใหญ่หอมกระจุย 
3. ถนนสายลาดยางบ้านโพธิ์งาม-บ้านแค  ถนนทางหลวงชนบท สาย ชน 4041   
และมีถนนคอนกรีตและถนนลูกรังภายในเขตตำบลดอนกำที่ข้ึนทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 

แล้ว จำนวน 37 สาย และไม่ได้ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นอีก 34 สาย 
 

 5.2 การไฟฟ้า  
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า

ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที ่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน 
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และ
วิธ ีการที ่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั ้งนี ้  เทศบาลก็ได้ตั ้งงบประมาณในส่วนนี ้ไว ้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขต
เทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  979  หลังคาเรือน 
  (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ  จำนวน  256  จุด  ครอบคลุมถนนสายหลักทุกสายในเขตเทศบาล 
 

 5.3 การประปา  
การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลและของหมู่บ้านบางส่วน สามารถ

ให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มี
แหล่งน้ำดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพ้ืนที่อ่ืนทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่
จะผลิตเป็นน้ำประปาสำหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลยังไม่
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสามารถที่จะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ตำบลได้ การแก้ปัญหาคือ การ
ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น  
เช่น  โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ ฯลฯ  เทศบาลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อที่จะพิจารณา
ดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา  979  หลังคาเรือน 
(๒)  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ของเทศบาลตำบลดอนกำและของหมู่บ้าน 
(3)  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จากแหล่งน้ำใต้ดิน   

 

 5.4 โทรศัพท์  
  - มีโทรศัพท์ภายในครัวเรือน เป็นบางครัวเรือน ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ 
  - มีเสียงตามสายของตำบลดอนกำ และหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน 
 

 5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - ไม่มี 
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6. ระบบเศรษฐกิจ  
 6.1 การเกษตร  
   ตำบลดอนกำมีพื้นที่ทั้งหมด 10,779 ไร่  เป็นพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 8,924 ไร่   พื้นที่
อยู่อาศัย  จำนวน 1,561 ไร่  พื้นที่สาธารณะ จำนวน 142 ไร่  พื้นที่อ่ืนๆ จำนวน 152 ไร่ 

ข้อมูลด้านการปลูกพืชที่สำคัญ 
- ชื่อพืช ข้าว  พ้ืนที่ปลูกข้าวนาปี  จำนวน 8,238  ไร่  ปลกูข้าวนาปรัง  จำนวน 8,238 ไร่  

รวมพ้ืนที่ปลูกข้าว  จำนวน 16,476  ไร่   
- ไม้ผล ชื่อพืช  ส้มโอ  พ้ืนที่ปลูก จำนวน 9 ไร่  ผลไม้อ่ืนๆ เช่น มะม่วง พันธุ์เขียวเสวย 

น้ำดอกไม้ ทองดา โชคอนันต์ แก้ว และอ่ืนๆ พ้ืนที่ปลูก จำนวน 302 ไร่  รวมพ้ืนที่ปลูกไม้ผล จำนวน 311 ไร ่
- พืชผัก  พ้ืนที่ปลูก  จำนวน 30 ไร่   
- เกษตรอื่นๆ  จำนวน 345 ไร่ 
ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร 
- ลานตากข้าว  จำนวน 6 ลาน 
- โรงสีชุมชน  จำนวน 3 โรง 
- บ่อบาดาลการเกษตร  จำนวน 100 บ่อ 
ข้อมูลเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
- รถไถนาเดินตาม  จำนวน 192 คัน 
- รถแทรกเตอร์เล็ก จำนวน 3 คัน 
- รถแทรกเตอร์ใหญ่  จำนวน 1 คัน   
- เครื่องสูบน้ำ  จำนวน 120 เครื่อง 
- เครื่องเก่ียวนวด  จำนวน 12 คัน 

   ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเกษตรอำเภอสรรคบุรี  ปี 2562 
 

 6.2 การประมง  
 - ปลา พันธุ์ปลาทับทิม   จำนวน 40 กระชัง 
 

 6.3 การปศุสัตว์  
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ 

เลี้ยงไก ่ เป็ด  โค  สุกร  จำนวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ สุกร พันธุ์ลาร์จไวท์  จำนวน 200 ตัว 
 

 6.4 การบริการ  
- โรงแรม  - แห่ง- ห้องพัก/ห้องเช่า 1 แห่ง 
- ร้านอาหาร 6 แห่ง 
- โรงภาพยนตร์ - แห่ง 
- สถานีขนส่ง - แห่ง  

 

 6.5 การท่องเที่ยว   
 ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  พระ
นอนองค์ใหญ่และพระพุทธเจ้าเข้านิพพานที่วัดสนามชัย การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะ
สำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   
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  6.6 อุตสาหกรรม  
-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (อู่ต่อรถพ่วง)   จำนวน   ๑   แห่ง                

 

 6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน       10     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ         53 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -         แห่ง 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  ๒  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มแม่บ้านขนมกง, กระยาสารท  หมู่ที่ 8 
   ๒. กลุ่มดอกไม้จันท์  หมู่ที่ 1 

 6.8 แรงงาน 
 จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑8 – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  
60.44  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงาน
นอกพื้นที่  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้าน
ใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยและ
ทำการเกษตร  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1  การนับถือศาสนา  

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.77  ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.17  ศาสนา
อิสลาม ร้อยละ 0.06  

มีวัดในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้           
   1. วัดโพธิ์งาม    ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 
   2. วัดมณีรัตนาลัยวราราม  ตั้งอยู่หมู่ที ่3 
   3. วัดวิหารห้องเดียว   ตั้งอยู่หมู่ที ่5 
   4. วัดสนามชัย     ตั้งอยู่หมู่ที ่7     
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  7.2  ประเพณีและงานประจำปี  

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม ่ เดือน  มกราคม  ของทุกปี 
-  งานบวงสรวงดวงวิญญาณขุนสรรค์ ช่วงเวลา วันที่ ๑๙ มกราคม ของทุกปี ณ  

อนุสาวรีย์พ่อขุนสรรค์  หน้าที่ว่าการอำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  ความสำคัญเพ่ือเป็นการน้อมสักการะ
ดวงวิญญาณพ่อขุนสรรค์  วีระบุรุษแห่งลุ่มแม่น้ำน้อยไทยอาสาป้องกันชาติคนแรกของจังหวัดชัยนาท  ที่
เสียสละชีวิตต่อสู้กับพม่า เพื่อรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้ให้คงอยู่ตกทอดแก่ลูกหลานไทยจนถึงทุกวันนี ้  
พิธีกรรม ในช่วงเช้าของวันที่ ๑๙ มกราคม จะมีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของพ่อขุนสรรค์  จัดขบวนแห่
วีระกรรมพ่อขุนสรรค์ของแต่ละ อปท.ในเขตพื้นที่อำเภอสรรคบุรี  การประกวดแต่งกายพ่อขุนสรรค์  การ
ประกวดวาดภาพของนักเรียน  ในช่วงเวลากลางคืนมีมหรสพสมโภช ๒ วัน คือ วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม มี
การแข่งขันเซปัคตะกร้อขุนสรรค์คัพ ชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลที่ยิ่งใหญ่ทุกปี  สาระ เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้
เยาวชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงความกล้าหาญ สละชีพเพ่ือชาติของพ่อขุนสรรค์ 

-  ประเพณีวันสงกรานต์  เดือน  เมษายน  ของทุกปี 
-  มหกรรมหุ่นฟางนกจังหวัดชัยนาท ประมาณเดือน  กุมภาพันธ์  ของทุกปี  พิธีบวงสรวง 

ศาลหลักเมือง  ขบวนแห่หุ่นฟางนก  ขบวนแห่รูปหล่อหลวงปู่ศุขการประกวดหุ่นฟางนกประเภทไฮเทค  และ
สวยงาม  การประกวดโมบายนกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่จังหวัดชัยนาท  การจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  การจัดกิจกรรมของส่วนราชการ  อาหารอร่อย การออกร้านงานกาชาด และการประกวด
นางงามสวนนกชัยนาท ฯลฯ 
   - ประเพณีงานแข่งเรือยาวเข้าพรรษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ  ประมาณเดือน กรกฎาคม 
ของทุกปี  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท และแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดพระยาตาก อำเภอเมือง จังหวัด
ชัยนาท  เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และได้จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 22 (ปี 
พ.ศ.2562) แล้ว  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานถ้วยรางวัล
ให้แก่เรือที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภท 40 ฝีพาย และ 55 ฝีพาย และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่เรือที่ชนะเลิศการแข่งขัน
ประเภท 30 ฝีพาย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท ชาวเรือ และฝีพายทั่ว
ประเทศ  เพื ่อเป็นการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแข่งเรือยาวเข้าพรรษาจังหวัด ชัยนาท  
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้า OTOP และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดชัยนาท 
   - งานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท  ประมาณเดือน  กันยายน  ของทุกปี  การออกร้าน
จำหน่ายส้มโอขาวแตงกวาจากชมรมเกษตรกร  การประกวดส้มโอขาวแตงกวา  การประกวดธิดาส้มโอเมือง
ชัยนาท  ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้า OTOP และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดชัยนาท 

-  ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา และ ออกพรรษา  ประมาณเดือน  กรกฎาคม และ ตุลาคม   

 

  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
   - ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่   
วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
   - ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 10๐ % พูดภาษากลาง    



- 13 - 
 

  7.4 OTOP  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ าย
บ้าง ได้แก่  เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่   
    
8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.1  น้ำ 
  ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากแม่น้ำน้อย ซึ่งจะต้องนำมา
ผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  สามารถนำใช้ได้พอเพียงสามารถใช้
อุปโภคได้ 
 

  8.2  ป่าไม้  
  - ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม ้
 

  8.3  ภูเขา  
  - ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
 

  8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ 
   ในพื้นที ่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื ้นที ่สำหรับเพาะปลูก ที ่อยู ่อาศัย  ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็
ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหา มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่
สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  การแก้ไข
ปัญหา เทศบาลได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   
เช่น โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
ของตำบลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นตำบลน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
 
         



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
ในการกระจายอำนาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ

กำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจ  พ.ศ. 2542 ได้กำหนดรายละเอียดเกี ่ยวกับขั ้นตอนและ
กระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากำลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
ไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า  ในอนาคต
อันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น  มีอัตรากำลังมากขึ้น 
รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้อง
มีการเตรียมการเพื ่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณและอัตรากำลังจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายกำหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งกำหนดจุดหมายหรือทิศทางในการ
พัฒนาของตนให้ชัดเจน  มีการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบ  โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน  อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
พร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา/ความต้องการของเทศบาล  เพื่อนำไปสู่การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การกำหนดภารกิจ และ
แนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะช่วยให้การกำหนดแผนงาน/
โครงการ มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะทำให้ปัญหา/ความ
ต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้วยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด  ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการสำคัญท่ีถือเป็นหัวใจของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นก็คือ การกำหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนา
และการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนำไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้  ทั้งนี้เพราะหากไม่มี
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ  เมื่อมี
ปัญหาอย่างซ้ำซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว  ยังอาจทำให้ปัญหามีความรุนแรงมากข้ึนจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ 
ดังนั้น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้  จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กำหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ  และศักยภาพอย่างเป็นระบบ  ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้ว  ยังเป็นการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 
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    1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑-25๘๐)  
 

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕80)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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  วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบ  ต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของ สถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี  
  ความม่ันคง  หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ มีความม่ันคงใน
ทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศ  มีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  ประมุข สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั ่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื ่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล   สังคมมีความ
ปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน  มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัย
เกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  
  ความม่ังคั่ง  หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน จนเข้า
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ ผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที ่อยู ่ในภาวะความยากจน  เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ  ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ
เพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก 
และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ความย่ังยืน  หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษา  และการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะ  ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ เอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน 
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 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา 
อย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน”  โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน 
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ  ประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย  
  ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
  ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้  
  ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  
  ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
  ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
  ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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  ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
    1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
       มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการ
บริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ  ระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่
ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
        ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคง  ปลอดภัยของ
ประเทศ (๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมี  ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคง
ของไทยในประชาคมระหว่าง ประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดย
ประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
        ๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ  เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และ
สันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคน  ในทุกภาคส่วนให้มีความ
เข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมี  ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและ
เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน หลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ  
ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก  ที่สามารถป้องกันและขจัด
สาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ 
     ๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  เพ่ือแก้ไข ปัญหาเดิม 
และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง  ในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง 
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่
จ ังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (๔) การรักษาความมั ่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและทางทะเล 
     ๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ
ม่ันคงของชาติ  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้าน ความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนา
ระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี ประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ 
กองทัพและหน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ  
ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนา  ระบบเตรียมพร้อม
แห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
     4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง  และความเจริญ ก้าวหน้า 
ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การ  เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ (๒) การเสริมสร้างและ ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือ
ทางการพัฒนากับ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
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    ๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม   เพื่อให้ กลไก
สำคัญต่าง ๆ ท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ  การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด โดย (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมส่าหรับ การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงแบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนา 
ประเทศในมิตอ่ืิน ๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
       ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที ่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ  อัตลักษณ์ ว ัฒนธรรม ประเพณี ว ิถ ีช ีว ิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น่ามา  
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ  และสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม  
ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่  ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
การส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยาย
โอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ  การกินดีอยู่ดี รวมถึงการ
เพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
       ตัวชี ้ว ัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวม
ภายในประเทศ และการกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ  ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
(๓) การลงทุนเพื ่อการวิจัยและพัฒนา และ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
     ๑) การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพิ ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิง
ปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย  (๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (๒) 
เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ  
     ๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ แห่ง
อนาคตที ่ขับเคลื ่อนประเทศไทยไปสู ่ประเทศที ่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ  เทคโนโลยีแห่งอนาคต 
ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและ บริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรม
และบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญา ประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ (๕) 
อุตสาหกรรม ความมั่นคงของประเทศ  
     ๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที ่ยว โดยการรักษาการเป็น จุดหมาย
ปลายทางท่ีสำคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่
มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย (๑) ท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวสำราญทางนำ้ และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  
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     ๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน ทาง
กายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน  โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
โดย (๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้าง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมือง
เศรษฐกิจ (๔) พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ มหภาค 
     ๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื ้นฐานผู ้ประกอบการยุคใหม่   สร ้างและพัฒนา 
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี  ความสามารถในการแข่งขัน
และมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) 
สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้างโอกาส เข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ 
    
   3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
       ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓  และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด ชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม ่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
       ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่  ที่ดีของคน
ไทย (๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนา สังคมและครอบครัวไทย โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น 
ได้แก่ 
    ๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม ปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) 
การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การ
สร้างความเข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  (๕) การ
สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและ สื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
     ๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ  ในทุก
ช่วงวัย ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ 
(๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) 
ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๔) 
ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
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     ๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ 
มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง ตำแหน่งของประเทศไทย
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวาง  พื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู ้โดยใช้ดิจ ิทัล
แพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบ การศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
    ๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนา และ
ส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ  ต้ังแต่ระดับปฐมวัย (๒) การ
สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบ สนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ผ่านกลไกต่าง ๆ และ (๓) การดึงดูด กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มา
สร้างและ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
     ๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ  สติปัญญา 
และสังคม โดย (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและ  ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุข
ภาวะ (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีและ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
     ๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที ่เอื ้อต ่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์  โดย (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริม บทบาทการมีส่วนรว่ม
ของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) 
การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก ห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์
     ๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ โดย (๑) การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็น วิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและ นันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่
ระดับอาชีพ และ (๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
    
   4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
       ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย การพัฒนา
ที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของ ประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ  เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
       ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการ ภาครัฐระหว่าง
กลุ่มประชากร (๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้า  ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็น
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก่ 
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     ๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับ โครงสร้าง
เศรษฐกิจฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจาย การถือครองที่ดินและการเข้าถึง
ทรัพยากร (๔) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีความปลอดภัยในการท่างาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุก
เพศภาวะ และทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม  ผู้ด้อยโอกาส
โดยตรง (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้
น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๘) สร้าง ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
    ๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) 
พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค  (๒) กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและ
ปลอดภัย ให้สามารถ ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับ  
โครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไก  การบริหารงานในระดับ
ภาค กลุ่มจังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การ
พัฒนากำลังแรงงานในพื้นที ่
     ๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้ง
กัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน (๔) ส่งเสริมความเสมอ ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการ
พัฒนาบน ฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อ
สร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
     ๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่ง ตนเองและ
การจัดการตนเอง โดย (๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการ
พึ่งพากันเอง (๓) สร้างการ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้าง
ภูมิคุ้มกัน ทางปัญญาให้กับชุมชน 
 
   5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
       ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ  สิ่งแวดล้อม มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั ่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็น หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่ เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบน  พ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ 
ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น ต่อไปอย่างแท้จริง 
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       ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภาพ แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 
     ๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพิ่มมูลค่า ของ
เศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ  ในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด (๓) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำ
ธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษาและเพ่ิม พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและ
การผลิตที่ยั่งยืน 
    ๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพิ่ม มูลค่า
ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร  ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
(๓) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับ การป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการ
จัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็น องค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
     ๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย (๑) ลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหาย จากภัยธรรมชาติและผลกระทบ
ที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๑๓ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
     ๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น ความ
เป็นเมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนา เมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) 
พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศ  
อย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร  ทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดก
ทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่าง
ยั่งยืน (๕) พัฒนา เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม ของ
ทุกภาคส่วนในท้องถิ ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ ่งแวดล้อม  และยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
     ๕) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย (๑) 
พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ  (๒) เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้ง
ระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม  จากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) 
พัฒนาความมั ่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั ่นคงด้าน
การเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
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     ๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ ื ่อกำหนดอนาคตประเทศ   โดย (๑) ส ่งเสริม 
คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ  คนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ 
กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็น
ร่วม ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และ (๔) พัฒนาและด่าเนินโครงการ 
ที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรม บน
หลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 
  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
       ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน  เพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่
ในการกำกับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ ่งผลสัมฤทธิ ์และ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ การท่างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน
และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และ
สร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง สิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความ
ชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ่าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ
และเอื้อต่อการ พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  และ
การอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  
       ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ สาธารณะ
ของภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ 
(๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 
     ๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ ให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ
แนวหน้าของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยี
ดิจิทลัมาประยุกต์ใช้ 
     ๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย  และ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่  โดย (๑) ให้ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ๑๕ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ (๓) ระบบติดตาม
ประเมินผลที่สะท้อน การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
     ๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ และ (๓) ส่งเสริมการกระจายอำนาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
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     ๔) ภาครัฐมีความทันสมัย  โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ 
บริบทการพัฒนาประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
     ๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก  มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มี ความคล่องตัว ยึดระบบ
คุณธรรม และ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพื่อ ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
    ๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชน
และภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ  มิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นใน
หลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมี
ความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่าง เป็นระบบแบบบูรณาการ 
     ๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น โดย 
(๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จ่า
เป็น และ (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม  มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย 
     ๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอ
ภาค โดย (๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น  ในหลักประชาธิปไตย เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มี
บทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง 
อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก  ระบบยุติธรรม
ชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ  (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทาง
อาญา 
 
  1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2566 – 2570)  ฉบับท่ี 13 
        ปัจจุบันการจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 คาดว่าจะประกาศใช้
ในเดือนตุลาคม 2565  เพื่อเป็นแผนระดับชาติอีกฉบับที่ครอบคลุม  กำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศตั้งแต่ปี 2566 - 2570  

      สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบได้จัดทำร่างกรอบ
และทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ในเบื้องต้นและอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ 
ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเพ่ือนำความเห็นที่ได้ไปประกอบการทำแผนเป้าหมาย
หลักที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13 คือ พลิกโฉมประเทศไทย ไปสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคม
เดินหน้าอย่างย่ังยืน 

      จากเหตุการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่แพร่กระจาย
อย่างรวดเร็วรุนแรง ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย เกิดวิถีแนวใหม่ที่ทุกคน
ต้องปรับวิธีการในการใช้ชีวิตแบบใหม่ ที่เรียกว่า ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) จึงต้องมีการปรับแนวทางการ
พัฒนา โดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญ 3 ประการ ได้แก่  
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  1) สร้างสมดุลของมนุษย์และธรรมชาติ  
  2) สร้างสมดุลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของมนุษย์ในสังคม  
  3) สร้างการเติบโตอย่างพอเพียง 
  ด้วยเหตุนี้ แนวทางใหม่ของการพัฒนาประเทศช่วงหลังของแผนฯ 12 และการเชื่อมโยงไปสู่

แนวทาง การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงประกอบด้วย  
1. ปรับจุดอ่อน เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส เพ่ือสนับสนุนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศให้สามารถรองรับ New Normal ลดความเหลื่อมล้ำและเกิดความยั่งยืน  
2. เสริมจุดแข็งเดิม สร้างจุดแข็งใหม่ เพ่ือสร้างโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น 
 
       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
          ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  1.1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค ์ 
   1.2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
   1.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
   1.4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
   1.5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ  
   1.6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
   1.7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  
              2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม    
   2.1) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถ
เข้าถึงบริการ ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
   2.2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ ครอบคลุมและทั่วถึง  
   2.3) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิใน การ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน  
       3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
   3.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
   3.2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
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        4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   4.1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและ เป็นธรรม  
   4.2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน 
     4.3) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
   4.4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   4.5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
   4.6) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
   4.7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   4.8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ         
         5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน    
   5.1) การรักษาความม่ันคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ 
  5.2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคาม ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  
   5.3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตร ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
   5.4) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตย
และสิทธิ อธิปไตยในเขตทางทะเล  
   5.5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่ เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
       6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย   
          6.1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
   6.2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ  
   6.3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  
   6.4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   6.5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   6.6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้อง
กับข้อบังคับ สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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       7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   7.1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง  
   7.2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
   7.3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
   7.4) การพัฒนาด้านพลังงาน  
   7.5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
   7.6) การพัฒนาระบบน้ำประปา 
        8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   8.1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม  
   8.2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
   8.3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
        9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
  9.1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
   9.2) การพัฒนาเมือง  
   9.3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
        10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
     10.1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ 
สำหรับสินค้า และบริการของไทย  
     10.2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบ
ความร่วมมือ อนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน  
เพ่ืออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
     10.3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน
ที่โดดเด่น ในภูมิภาค  
     10.4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
      10.5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน  
     10.6) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ  
     10.7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์  
     10.8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง  
     10.9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
     10.10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 
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  1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
         1.3.1 แผนพัฒนาภาค 
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551  
มาตรา 19 วรรคสาม  กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้
แล้ว  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการ
ดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที ่เกี ่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  
ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 
กำหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาภาค  มีระยะเวลาห้าปี  ดังนั้นเพื่อให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด  
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อัน
จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัด
ทั้ง 4 ภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  แนวคิดและหลักการ 
  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็น
ธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อผลการกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ  ควบคู่
กับแนวคิด”การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์  และอยู่
เป็นสุขร่วมกัน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
   1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อรักษาเสถียรภาพ 
การพัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  เช่น  ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม พัฒนาการ
เกษตร ฟ้ืนฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
   2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว  ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาลเพื่อพร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก  ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  เช่นการส่งเสริม
การเรียนการสอนนอกระบบ  การอาชีวะศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีส่งเสริมบทบาทของครอบครัว  ชุมชน และประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
   3) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ให้มีความสมดุลต่อระบบ 
นิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  ป้องกัน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ฟื้นฟูคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเ พ่ือ
บ้านทั้งแนวเหนือ – ใต้ และแนวตะวันออก – ตะวันตก เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านและ
นานาชาติ 
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   5) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพ่ือให้มีการจัด 
ระเบียบ รูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการของ
ชุมชน 
 
           1.3.2  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2562 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.
2564 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

  เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด จากผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการศักยภาพและ
โอกาสของพ้ืนที่ รวมทั้งแนวโน้มสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN เป้าหมายระดับชาติที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และเป้าหมายระดับภาคที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ ตลอดจนนโยบาย
ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ จึงนำมากำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน (พ.ศ.2562-2565) ดังนี้ 

 

  วิสัยทัศน์การพัฒนา คือ“ลุ่มน้ำแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน”  
 

คำอธิบายวิสัยทัศน์  
“ลุ่มน้ำ หมายถึง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก ตลอดจนลำน้ำสาขา อันเป็นบริเวณพื้นที่ที่มีความอุดม

สมบูรณ์ ประกอบด้วย 6 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
จังหวัด สระบุรี และจังหวัดอ่างทอง  

ประวัติศาสตร์ หมายถึง เรื่องราวหรือเหตุการณ์ในอดีต ที่มีความเชื่อมโยงผูกพันกัน โดยมีกรุงศรีอยุธยา 
เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการปกครองและด้านเศรษฐกิจ มีเมืองลพบุรีเป็นเมืองลูกหลวงและเป็นราชธานี     
แห่งที่ 2 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองสิงห์บุรีเป็นหัวเมืองชั้นใน  เมืองชัยนาท อ่างทองหรือแขวง
วิเศษชัยชาญและเมืองสระบุรี เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญ  

ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน หมายถึง เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจทางด้านเกษตรปลอดภัย อุตสาหกรรม
การผลิต และท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการน้ำและโลจิสติกส์แบบบูรณาการ โดย
มุ่งสร้างคุณค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนา  
1. เพิ ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู ้ประกอบการ SME ทั้งภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0  
2. ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวย    

ความ สะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว  
3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน อย่างสมดุล  

และยั่งยืน  
4. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน เพ่ือส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 
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วัตถุประสงค์/แนวทางการพัฒนา  ตามประเด็นการพัฒนา 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME  
ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0  

วัตถุประสงค์  
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม 

ให้ได้มาตรฐาน  
2. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม  
3. ยกระดับสถานประกอบการและผู้ประกอบการ SME กลุ่มจังหวัดด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม  

เพ่ือการแข่งขันทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ  
แนวทางการพัฒนา  
1. ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม ด้านกระบวนการผลิต การแปรรูป  

การตลาดสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน  
2. ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของสถานประกอบการและผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตร 

อุตสาหกรรมตอบสนองตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ 

ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว  

วัตถุประสงค์  
1. ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้

มาตรฐานและมีความปลอดภัย เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  
2. พัฒนาและยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการ ให้ได้มาตรฐานทางการตลาด ภายใน 

และต่างประเทศ  
3. เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสร้าง

รายได้จากการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา  
1. ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  
2. พัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน เพ่ือการสร้าง

รายได้อย่างยั่งยืน  
3. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ทันสมัยอย่างทั่วถึง 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัด 

ภาคกลางตอนบน อย่างสมดุลและยั่งยืน  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา

อุทกภัยและภัยแล้ง อย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างความสมดุลและยั่งยืน  
2. รักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ให้อยู่

ในสภาวะที่เหมาะสมและยั่งยืน 
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แนวทางการพัฒนา  
1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่าง มีประสิทธิภาพ  
2. จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำอย่างยั่งยืน 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน เพ่ือส่งเสริม  

ด้านเศรษฐกิจ  
วัตถุประสงค์ พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสมในการขนส่ง 

และการกระจาย สินค้าให้สะดวกรวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามแหล่งอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม การท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอน 

แนวทางการพัฒนา  
1. ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางและรูปแบบการขนส่งเพ่ือเชื่อมต่อระหว่างแหล่งผลิตสินค้ากับโครงข่าย

คมนาคมหลักเพ่ือลดต้นทุนการส่งสินค้าโดยรวม  
2. บริหารจัดการโครงข่ายคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

(สำหรับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566 - 2570) ยังไม่มีข้อมูล อาจเนื่องมาจาก 
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้วงเวลาก่อนกลุ่มจังหวัดและจังหวัด) 
  
  1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท พ.ศ.2566 – 2570   
    1.3.3.1  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชัยนาท   
 

  “เมืองเกษตรมาตรฐาน  การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  สิ่งแวดล้อมสมดุล  และสังคมเป็นสุข”  
คำนิยาม 
     เมืองเกษตรมาตรฐาน  หมายถึง  เมืองที่ผลผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพ  มีความปลอดภัย  
ได้มาตรฐานตามกระบวนการตรวจประเมินของสินค้าเกษตรแต่ละชนิด  
         การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  หมายถึง  รูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งส่งเสริมการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า
และบริการการท่องเที่ยว  ให้เกิดการต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมจากต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  
วัฒนธรรม  ตลอดจนวิถีชีวิตที่มีความเป็นเอกลักษณ์  เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือนผ่านกิจกรรม
ต่างๆ ให้เกิดการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าของพ้ืนที่กับนักท่องเที่ยว 
 สิ่งแวดล้อมสมดุล  หมายถึง  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 สังคมเป็นสุข  หมายถึง คนในสังคมมีสุขภาพดี มีความรู้/โอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกัน ครอบครัว
อบอุ่น มีอาชีพและรายได้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 
 
 
 
 
 



- 33 - 
 
   1.3.3.2 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
       1. อัตราการชยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
    2. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตร 
    3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
   4. ร้อยละของหมู่บ้านที่ประกาศเขตพ้ืนที่ประสบภัยแล้ง 
    5. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
     6. คะแนนเฉลี่ยความสุขของประชาชน  
 
   1.3.3.3 ประเด็นการพัฒนา  

   1. การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตร
มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

   2. การพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า 
   3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   4. การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม 

 
วัตถุประสงค์/แนวทางการพัฒนา        

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้าเกษตร
มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ 
 1. การส่งเสริม  พัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตภาคเกษตร   
 2. การส่งเสริม  พัฒนาให้ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการยกระดับสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ  และได้มาตรฐาน 
2. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร  และสถาบันเกษตรกร 
3. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน  
4. บริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการที่เน้นคุณค่า 
วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
  2. เพื่อเพ่ิมรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  
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แนวทางการพัฒนา 
1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งตลอดห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2. การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว  
3. การพัฒนาความปลอดภัย  สุขอนามัย  และมาตรฐานการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างความมั่นใจแก่

นักท่องเที่ยว 
4. การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่หลากหลายและโดดเด่นสู่การท่องเที่ยวเน้น

คุณค่า 
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ 

 1. มีน้ำใช้เพียงพอและมีคุณภาพ 
  2. การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียว 
  3. การจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร  
  4. การส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน 
  5. การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม 

แนวทางการพัฒนา 
1. จัดหาน้ำเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิตนำ้ประปาหมู่บ้าน 
2. จัดหาน้ำเพ่ือการเกษตรกรรม 
3. จัดการน้ำเสียชุมชนอย่างครบวงจร 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่ป่าไม้  ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
5. จัดการขยะมูลฝอยชุมชนต้นทางตามหลัก 3R 
6. จัดการขยะติดเชื้อในชุมชนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
7. เพ่ิมประสิทธิภาพการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน  และส่งเสริมการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน 
8. อนุรักษ์พลังงาน  และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
9. ส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม 
วัตถุประสงค์ 

 1. ประชาชนมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนทั้งสติปัญญา  ความสามารถในการประกอบอาชีพและสุขภาวะ 
 2. สังคมมีความมั่นคง  ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  และบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
2. ตรวจแหล่งผลิต  แหล่งจำหน่ายอาหาร  เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัย 
3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้   
4. ค้นหาและสอบทานข้อมูลผู้สูงอายุในแต่ละอำเภอ  (จากฐานข้อมูลงานวิจัย)  สร้างนักจัดการข้อมูล

ชุมชน 
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5. สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  ร่วมกับ

องค์กรท้องถิ่น  ส่วนราชการหน่วยงาน  และผู้สูงอายุในพ้ืนที่  โดยใช้หลักการ บ.ว.ร. 
6. การติดตามประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและจัดให้มี

ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่เหมาะสมในชุมชนนำร่อง 1 ชุมชน 
7. ส่งเสริมการมีงานทำและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพวัยแรงงาน 
8. ส่งเสริมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
9. ส่งเสริมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด 
10. การเสริมสร้างสัมพันธภาพครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง 
 
1.3.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยนาท 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  กลยุทธ์  
 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ 
 1.2 สนับสนุนด้านสุขภาพและสาธารณสุข  

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณีท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม 
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 
1.5 สนับสนุนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 สนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดและการบำบัดฟื้นฟู 

1.7 สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการป้องกัน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การแก้ไขปัญหา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.8 การสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  กลยุทธ์ 

2.1 สนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค–บริโภคและการเกษตรกรรม 
2.3 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา  
  กลยุทธ์ 
      3.1 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
      3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิดสู่การอาชีพ 
      3.3 ส่งเสริมการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา ตลอดจนการก่อสร้างต่าง ๆ ในสนามกีฬา 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  กลยุทธ์ 
      4.1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      4.2 พัฒนาบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
      4.3 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น 
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ทิศทางในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยนาท 
เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

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

วิสัยทัศน์ 
“พัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชน” 

 
คำอภิปราย  วิสัยทัศน์ ความปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของ 
       ประชาชนในท้องถิ่น  ดังนี้ 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิต  หมายถึง การพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตดี มีความรู้ มีโอกาสทางการศึกษา      
เท่าเทียมกัน มีครอบครัวอบอุ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้การช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์      
แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ สตรีและเด็ก ให้การสนับสนุนในการป้องกันการแพร่ระบาด    
ของโรคติดต่อเพ่ือลดการแพร่เชื้อ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง  
 

สร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชน หมายถึง  การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมเพ่ือการขนส่งสินค้าการเกษตร และการท่องเที่ยว  
 

พันธกิจ 
1. สนับสนุนคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม 
3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง และส่งเสริมการกีฬาสู่อาชีพ 
4. สนับสนุนการควบคุม/ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. ส่งเสริมและสนับสนุน ฟ้ืนฟู สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้กลยุทธ์ 3 R (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
9. ส่งเสริมอาชีพหลัก อาชีพรอง และอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรและการสร้างค่านิยมที่จะไม่ปลูกพืช

เชิงเดี่ยว 
10. ส่งเสริมการเรียนรู้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ 
11. ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้วยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ สตรีและเด็ก 
12. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
13. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
14. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
15. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง 
16. ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว   
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เป้าประสงค ์  (ทำเพื่ออะไร) 

1. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ยกระดับการเรียนการสอน 
2. ลดปัญหาการเกิดอาชญากรรมและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในท้องถิ่นและชุมชน 
3. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ลดปัญหาการเกิดโรคต่างๆ 
4. สร้างจิตสำนึกด้านการป้องกันการแพร่ระบาดตามการดำเนินชีวิตวิถีใหม่  
5. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ไม่ขยายเป็นวงกว้างและรุนแรง 
6. ประชาชนที่ประสบปัญหาสาธารณภัยได้รับความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น 
7. ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแล ป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. ครัวเรือนและชุมชนรู้หลักการแก้ปัญหาการกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างถูกวิธีแบบ

ครบวงจร 
9. เพื่ออนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 
10. ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน 
11. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความรู้และฝีมือในการประกอบอาชีพได้หลากหลายตามความต้องการของ

ตลาด 
12. ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ สตรีและเด็ก มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่เป็นภาระต่อสังคม 
13. ประชาชนดำเนินชีวิตแบบพอเพียง โดยเน้นวิถีชีวิตอยู่อย่างเพียงพอ ไม่ฟุ่มเฟือย 
14. ระบบคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง 
15. เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
16. ประชาชนที่ประกอบอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนาทักษะ สร้างความเข้มแข็งในอาชีพ 
17. ชว่ยแก้ไข ดูแลและพัฒนาให้คนในท้องถิ่นมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะ

ดูแลตนเองและสมาชิกในครอบคัว 
18. แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนา และรายได้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
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ตารางเทียบพันธกิจ (ต้องการเป็นอะไร) และเป้าประสงค์ (ทำเพ่ืออะไร) 
พันธกิจ  (ต้องการเป็นอะไร) เป้าประสงค์   (ทำเพ่ืออะไร) 

1. สนับสนุนคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบ  
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

1. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา 
ให้มีคุณภาพ ยกระดับการเรียนการสอน 

2. สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
และอาชญากรรม 

2. ลดปัญหาการเกิดอาชญากรรมและการแพร่
ระบาดของยาเสพติดในท้องถิ่นและชุมชน 

3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แข็งแรง และส่งเสริม
การกีฬาสู่อาชีพ 

3. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ลดปัญหาการเกิดโรค
ต่างๆ 

4. สนับสนุนการควบคุม/ป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดต่อ 

4. สร้างจิตสำนึกด้านการป้องกันการแพร่ระบาด 
ตามการดำเนินชีวิตวิถีใหม่  

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

5. ประชาชนที่ประสบปัญหาสาธารณภัยได้รับ 
ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
ในเบื้องต้น 

6. ส่งเสริมและสนับสนุน ฟ้ืนฟู สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6. ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแล ป้องกัน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้กลยุทธ์ 3 R  
(ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) 

7. ครัวเรือนและชุมชนรู้หลักการแก้ปัญหาการกำจัด
ขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางอย่างถูกวิธีแบบ
ครบวงจร 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

8. เพื่ออนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป 
9. ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมต่อยอดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชน 

9. ส่งเสริมอาชีพหลัก อาชีพรอง และอาชีพเสริม
ให้กับเกษตรกรและการสร้างค่านิยมท่ีจะไม่ปลูกพืช
เชิงเดี่ยว 

10. เกษตรกรมีรายได้หลายทาง ปัญหาหนี้สินลด
น้อยลง 

10. ส่งเสริมการเรียนรู้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือ
เพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ 

11.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความรู้และฝีมือในการ
ประกอบอาชีพได้หลากหลายตามความต้องการของ
ตลาด 

11. ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ สตรีและเด็ก 

12. ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ สตรี
และเด็ก มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่เป็นภาระต่อสังคม 

12. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

13. ประชาชนดำเนินชีวิตแบบพอเพียง โดยเน้นวิถี
ชีวิตอยู่อย่างเพียงพอ ไม่ฟุ่มเฟือย 
14. ชว่ยแก้ไข ดูแลและพัฒนาให้คนในท้องถิ่นมี
อาชีพ มีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสมและเพียง
พอที่จะดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัว 

13. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 15. ระบบคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง 
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ตารางเทียบพันธกิจ (ต้องการเป็นอะไร) และเป้าประสงค์ (ทำเพ่ืออะไร)  (ต่อ) 
 

พันธกิจ  (ต้องการเป็นอะไร) เป้าประสงค์   (ทำเพ่ืออะไร) 
14. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำ พัฒนา
แหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 

16. เพ่ือให้มีน้ำเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

15. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นให้
มีความม่ันคงเข้มแข็ง 

17. ประชาชนที่ประกอบอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ได้รับการพัฒนาทักษะ สร้างความเข้มแข็งในอาชีพ 

16. ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว   

18. แหล่งท่องเที่ยวมีการพัฒนา และรายได้ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
กลยุทธ์  
 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ 
 1.2 สนับสนุนด้านสุขภาพและสาธารณสุข  

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณีท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม 
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 
1.5 สนับสนุนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
1.6 สนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดและการบำบัดฟื้นฟู 

1.7 สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการป้องกัน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การแก้ไขปัญหา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.8 การสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ 

2.1 สนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
2.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค–บริโภคและการเกษตรกรรม 
2.3 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา  
กลยุทธ์ 
      3.1 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
      3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิดสู่การอาชีพ 
      3.3 ส่งเสริมการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา ตลอดจนการก่อสร้างต่าง ๆ ในสนามกีฬา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
กลยุทธ์ 
      4.1 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
      4.2 พัฒนาบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
      4.3 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

************************ 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลดอนกำ/ยุทธศาสตร์ อบจ. /ยุทธศาสตร์จังหวัด /ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 /ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์เทศบาล
ตำบลดอนกำ 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัดชัยนาท  

และยุทธศาสตร์ อบจ.
ชัยนาท 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

1. การพัฒนาดา้นสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 

1.  การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้า
เกษตรมาตรฐานด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
2. พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเท่ียวและบริการที่เน้น
คุณค่า 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  และสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุลและ
ยั่งยืน 
4. การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม    
 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ 
ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 
5. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพคน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  
4. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
5. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  
6. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  

2. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม  

2. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 1.  การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้า
เกษตรมาตรฐานด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
2. พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเท่ียวและบริการที่เน้น
คุณค่า 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพคน  

3. การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและการกีฬา 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. การพัฒนาดา้นการ
ท่องเที่ยวและการกีฬา 

1.  การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics สินค้า
เกษตรมาตรฐานด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
2. พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเท่ียวและบริการที่เน้น
คุณค่า 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  และสิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุลและ
ยั่งยืน 
4. การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางสังคม    
 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ
ในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
5. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ                                       

1. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  
4. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
5. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลดอนกำ/ยุทธศาสตร์ อบจ. /ยุทธศาสตร์จังหวัด /ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 /ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบล
ดอนกำ 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัดชัยนาท  

และยุทธศาสตร์ อบจ.
ชัยนาท 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

4. การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

1.  การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ 
Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
2. พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเท่ียวและ
บริการที่เน้นคุณค่า 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน 
4. การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางสังคม    

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 
5. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

1. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  
4. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 

5. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
3. การพัฒนาดา้นการทอ่งเที่ยว
และการกีฬา 

1.  การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ 
Logistics สินค้าเกษตรมาตรฐานด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
2. พัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการท่องเท่ียวและ
บริการที่เน้นคุณค่า 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน 
4. การพัฒนาคุณภาพคนและเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางสังคม    
 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 
5. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส ์
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพคน  
3. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม  
4. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
5. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
6. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

6. การพัฒนาดา้นการพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

4.การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

4. การพัฒนาคุณภาพคน และเสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางสังคม 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

1. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  
2. ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   2.1 วิสัยทัศน์  
 เทศบาลตำบลดอนกำ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื ่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์   
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“ตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรกรรมปลอดสารพิษ สิ่งแวดล้อมดี นำพัฒนาชุมชน 
เข้มแข็ง ด้วยการบริหารจัดการที่ดี” 
 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กร
ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  ๖  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางท่ี 1.1 เสริมสร้างสถาบันครอบครัว และชุมชนให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง 
แนวทางท่ี 1.2 สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันยาเสพติด โรคติดต่อ และ อุบัติเหตุ 
แนวทางท่ี 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ 
แนวทางท่ี 1.4 การส่งเสริมอัตลักษณ์และสนับสนุน ศาสนาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม 
แนวทางท่ี 2.1 ส่งเสริมให้มีการคมนาคมให้มีมาตรฐาน 
แนวทางท่ี 2.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค- บริโภค และการเกษตรกรรม 
แนวทางท่ี 2.3 พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา 
แนวทางท่ี 3.1 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
แนวทางท่ี 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ 
แนวทางท่ี 3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างลานกีฬาศูนย์กีฬา และอุปกรณ์กีฬา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 4.1 การป้องกันอุทกภัยและการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้ำน้อย 
แนวทางท่ี 4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพและกลุ่มองค์กรต่างๆ 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี 1 การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพให้แก่บุคลากรและหน่วยงาน 
แนวทางท่ี 3 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
  2.3 เป้าประสงค์ 
       1) ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีการศึกษา และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล วัฒนธรรม
ประเพณีได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน 
   2) เกษตรกรมีความรู้ ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรและผลผลิตได้มาตรฐาน 
   3) มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอ มีเส้นทางขนส่งผลผลิตได้มาตรฐาน 
   4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟู ให้มีสภาพดีขึ้น 
   5) ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
   6) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   7) การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
  2.4 ตัวช้ีวัด  
   ๑)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
   ๒)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘5  
   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙5  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   ๔)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

  ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ ๑5  
   ๖)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
   ๗)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ 70  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   ๘)  การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นร้อยละ ๖5  
  
 2.5 ค่าเป้าหมาย 

  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
    ๒)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

  ๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
  ๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     

                ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
    2.6 กลยุทธ์ 

  1) สร้างภูมิคุ้มกันในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   2) พัฒนาการศึกษาของเยาวชนสู่ระบบสากลและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และภาษาเพ่ือเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   3) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
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   4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาแหล่งน้ำ 
   5) ส่งเสริมอนามัยให้ความรู้สาธารณสุขมูลฐาน สร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพอนามัยที่
แข็งแรงสมบูรณ์ 
   6) รณรงค์ ส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

  7) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิตและดำเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกจิพอเพียง รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจ โดยยกระดับสินค้าชุมชน 
   8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
   9) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ 
 
   2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

ตำบลน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี 
เกษตรกรรมปลอดสารพิษ 

สิ่งแวดล้อมดี  
นำพัฒนาชุมชน 

เข้มแขง็ ด้วยการบริหาร
จัดการที่ดี 

การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง 
โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานทีจ่ำเป็นเพ่ือรองรับการขยายตัว

ของชุมชนและเศรษฐกิจ 

การพัฒนาระบบการศึกษา
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของชุมชนในการ

พึ่งตนเอง 

การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและ
มลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างย่ังยืน 

การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วน 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global  Demand) 
และTrend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยนำโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  เทศบาลตำบลดอนกำ  มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราช อาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540  เทศบาลตำบลดอนกำจึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ใน
การให้บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคม
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้ น  
ด้วยภารกิจที่มีมากขึ้น  จึงมีความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาล
จัดสรรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากท่ีสุด  การวางแผนถือเป็นกลไกสำคัญประการ
หนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่กำหนด มาการ
ควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน โครงการนั้น จะต้องเป็นการ
บริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและประชาคม  ผล
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน  และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลตำบลดอนกำ  ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค)  
 

จุดแข็ง ( Strength ) 
 1. ระบบการบริหาร 
     - มีการจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ 
     - มีการมอบอำนาจหรือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
     - ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนมนรูปประชาคม  การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
 2. ระบบข้อมูลข่าวสาร 
     - มีระบบข้อมูลสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน 
การเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายกับกลุ่ม  องค์กร สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้  สามารถนำระบบ
ข้อมูลมาพัฒนาโครงการ แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ 
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 3. อัตรากำลังพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
     - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี  ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอย่างต่อเนื่อง  มีแผนอัตรากำลัง
บุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ 
 4. การเงิน งบประมาณ 
     - การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
 5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    - มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติหลายสายเหมาะสมกับการทำการเกษตร 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
 1. ระบบการบริหาร 
     - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดการสับสนเนื่องจากขาดความชัดเจน  รวมทั้งภารกิจการถ่ายโอนที่มีเข้ามาสู่
ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 2. ระบบข้อมูล 
     - ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  หรือไม่ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน 
 3. สถานที่ปฏิบัติงาน 
     - อาคารสถานที่ปฏิบัติงานค่อนข้างจะคับแคบไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการ
ของประชาชน 
 

โอกาส(Opportunity) 
  - เป็นพื้นที่ท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำ  ห้วย หนอง  คู  คลอง  ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาระบบชลประทาน  
  - เป็นพื้นที่เส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างอำเภอและจังหวัดอ่ืน  เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่ 
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และสถานที่ศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นแก่ผู้ที่เดินทางผ่านได้จดจำ 
 

ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Thtreat) 
  - กฎหมายระเบียบข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน 
การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
  - การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น  ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น  
ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจาก
จำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนของงบประมาณท่ีจำกัด 
      1.ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 เส้นทางการคมนาคมบางส่วนยังไม่สะดวก เนื่องจากถนนบางเส้นทางยังเป็น 
ถนนลูกรัง และบางเส้นทางเป็นถนนลาดยาง หรือ ถนน คสล. แต่มีสภาพชำรุดเสียหาย 
   1.2  มีปัญหาน้ำท่วมในบางพ้ืนที่ในช่วงฤดูฝนทำให้ถนน และสะพานชำรุดเสียหาย 
   1.3 ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และประปาหมู่บ้านยังไม่ท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
   1.4 ไฟฟ้าส่องทางยังมีไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
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  2. ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 
   2.1 ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง 
   2.2 แหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขิน กักเก็บน้ำได้น้อย และระบายน้ำได้ไม่สะดวก 
   2.3 ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ 

  3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
   3.1 ราษฎรส่วนใหญ่ยังไม่มีอาชีพเสริม / มีปัญหาการว่างงาน 
   3.2 ต้นทุนในการผลิตมีราคาสูง แต่ขายผลผลิตได้ในราคาต่ำ 
   3.3 ราษฎรบางส่วนยังไม่มีที่ดินสำหรับทำการเกษตรเป็นของตัวเอง 
   3.4 ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
   3.5 ไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพท่ีมั่นคง 

  4. ปัญหาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   4.1 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น 
   4.2 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ถูกทอดทิ้ง 
   4.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีค่อนข้างน้อย 
   4.4 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนยังขาดเครื่องมืออุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

  5. ปัญหาด้านสาธารณสุขและกีฬา 
   5.1 การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก ฯลฯ 
   5.2 ประชาชนยังขาดความรู้ในเรื่องสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค 
   5.3 ร้านขายอาหารในเขตพ้ืนที่ยังไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งปนเปื้อนในอาหาร 
   5.4 สถานที่สำหรับการออกกำลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนยังมี
ค่อนข้างน้อย 

 

6. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร  
   6.1 ประชาชนขาดกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง การปกครอง 
   6.2 ประชาชนขาดความร่วมมือในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
   6.3 บุคลากรมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 
   6.4 อุปกรณ์ในการบริหารงานยังมีไม่เพียงพอ 
 

  7. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   7.1 ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.2 แหล่งน้ำสาธารณะถูกทำลาย จากโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ
เลี้ยงสุกร เลี้ยงกุ้ง บางแห่งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ ทำให้เกิด
ปัญหาน้ำเน่าเสีย ปลาตาย และประชาชนไม่สามารถใช้น้ำในการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ได้ 
   7.3 ไม่มีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ทำให้มีการทิ้งขยะในที่สาธารณะ   
   7.4 เกษตรกรใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช เกิดการสะสมของสารเคมีในดินและน้ำ 
ส่งผลให้คุณภาพของดินและน้ำต่ำลง 
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SWOT ANALYSIS 
Strengths 

 
1. เทศบาลตำบลดอนกำ เป็นตำบลขนาดเล็ก มีพืน้ที่
รับผิดชอบน้อย สามารถดูแลไดท้ั่วถึง ห่างจากอำเภอ
สรรคบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร 
2. ในเขตเทศบาลตำบลดอนกำ มีสาธารณปูโภคพืน้ฐาน 
เช่นไฟฟา้ ประปา 
3. มีแม่น้ำน้อยไหลผ่านและอยูใ่นเขตชลประทานเหมาะ
แก่การทำการเกษตร 
4. เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะแก่การทำการเกษตร 
5. มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานพร้อม 

Weaknesses 
 
1. เทศบาลตำบลดอนกำไม่มสีถานที่ท่องเที่ยว 
2. เทศบาลตำบลดอนกำมีรายได้น้อย 
3. การเพาะปลูกใช้สารเคมีสูง 
4. ประชาชนไม่ค่อยรับการเปลีย่นแปลง 
5. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน 
6. ประชาชนไม่ส่งเสริม สนับสนุน การตรวจสอบการ
ดำเนินงานของเทศบาล 
7. ประชาชนขาดความรู้เรื่องการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและ
การลดต้นทนุ 
9. ขาดภาพลักษณ์การทำงานเชิงรุก  

Opportunities 
 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 ให้
การสนับสนนุการดำเนนิงานของท้องถิ่นไม่วา่จะเปน็การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณปูโภคและ
สาธารณปูการ 
2. นโยบายของรัฐบาลเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นโยบายของรัฐบาลในการเปน็ครัวอาหารของโลก 
4. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นผลให้ท้องถิ่นต้อง
เตรียมพร้อมละปรับตัว เพื่อรองรับทั้งภารกิจด้านความ
มั่นคงภายใน ภารกิจด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ 
5. พรบ.กระจายอำนาจฯสามารถรองรับภารกิจต่อการ
ให้บริการของท้องถิ่นมากข้ึน 
6. รัฐบาลมีภารกิจสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
7. การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารภาครัฐ
และการบริการประชาชน 

Threats 
 

1. สภาพอากาศมีความไม่แนน่อน พื้นที่ติดกับแมน่้ำ
น้อยในฤดูฝนมปีริมาณน้ำมากและหากมีการระบายนำ้
จากเขื่อนเจ้าพระยา จะทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือน
ประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำน้อย 
2. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ แระดบั
ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการยงัขาดการ
ประสานงานและมีความซำ้ซ้อน 
4. ราคาสินค้าเกษตรข้ึนอยู่กับพ่อค้าคนกลางเปน็ส่วน
ใหญ่ 
5. การรวมกลุ่มของประชาชนยงัไม่เข้มแข็ง 
6. ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผูสู้งอายุมีโครงสร้าง
ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มข้ึนและวัยเด็กวัยแรงงานลดลง 
7. ระเบียบ กฎหมายบางฉบับลา้สมัยและมีขั้นตอนมาก
เกินไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 52 - 
 

  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
บริบทภายใน 
ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
   ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี ่ยร้อยละ ๓.๘  ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย 
๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 
๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) 
กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลำดับ
ภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ 
โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ 
รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากข้ึน เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกำลัง
แรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นใน
การยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากร
ผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การ
ปรับตัวเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื ่อดูแลผู ้สูงอายุเพ่ิ มขึ ้นท้าให้การจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้
ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี
ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสำคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมี
ความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มี
ความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ
การดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน 
และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนกำลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน
ไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหา
การค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
เป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์
ขั้นต่ำในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
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ความเหลื่อมล้ำ 

ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่
ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่ม
คนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายัง
ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
ความเป็นเมือง 
 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวง
และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม 
การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผล
ให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่า
มากขึ้น 

นอกจากนี ้ ความต้องการแรงงานที ่มากขึ ้นจะมีส ่วนเอื ้อหร ือท้าให้จำเป ็นต้องมีการจ ัดตั้ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือ
ต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสำคัญๆ ที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงาน
ของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดำเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอำนาจและจัด
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลัง
เพื ่อสังคม มีระบบภาษีอากรที ่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้ง
การคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

 
บริบทภายนอก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็น
ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก 
โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า 
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื ่อรองรับสังคมผู ้สูงอายุที ่ส ั ้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว 
การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
 การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการ
ผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลาย
มาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ 
และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่ งขึ้น โดยหากภาคการ
ผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจน
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่ งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนำมาซึ่งโอกาสที่สำคัญๆ 
หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์
ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่
สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ 
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ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและ
บริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแส
การเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรง
กดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มี
ความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง ( Inclusive Growth) ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก 
๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการ
ปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศสำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไม่ประสบ
ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อสถานการณ์
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ทำให้
เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดใน
พืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความ
มั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้น
และมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขัน
ทางการค้า 
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วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่

ย ั ่ งย ืนในกรอบสหประชาชาต ิ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช ่วงเวลา ๑๕ ป ี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จำนวน ๑๗ 
ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่ งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อ 
 

  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลนั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและนำ้ประปา
สำหรับอุปโภค-บรโิภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไมไ่ด้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ำและ
น้ำประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน้ำและ
มีน้ำประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถดำเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะมีแสง
สว่างเพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ำยังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
รำคาญ 

- ราง/ท่อระบาย
น้ำ 

- พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายนำ้สามารถ
ระบายน้ำไดส้ะดวก ไม่อุด
ตัน ไมส่่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความรำคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและเทศบาลไม่
สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากพื้นท่ียังไม่เป็นท่ี
สาธารณะ จะดำเนินการได้
ก็ต่อเมื่อต้องเป็นท่ี
สาธารณะ   
 

- เส้นทาง
คมนาคม 

- เส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
สาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๒. ด้านงานส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้าน
สาธารณสุข 

- ในเขตเทศบาล ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  การระบาด  
โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ำเสีย
เพิ่มมากข้ึน 

 - ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ำ
เสียถูกกำจดัให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนทำให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทำให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขตเทศบาล - ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคนำ้ที่ยังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ำฝน น้ำท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ำ
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมใน
ชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ลำพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง
และ แนวโนมอ

นาคต 

 ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความช่วยเหลือใน
ดำรงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ในการดำรงชีวิต
และทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ สิ่งลามก  
บุหรี่ เหล้า สาเสพตดิ และท้องก่อนวัยอัน
สมควร     

- เยาวชนและ
วัยรุ่นในเขต
เทศบาล 

- เยาวชนและ
วัยรุ่นมีอนาคต
ที่ด ี

๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ ๓๕ ข้ึนไป  ไมไ่ด้
ตรวจสุขภาพประจำปี จำนวน  ๒๙๑ คน
   

- ประชาชนในเขต
เทศบาลที่อายุ 
๓๕  ขึ้นไป 

- ประชาชนท่ี
อายุ ๓๕ ข้ึนไป
ได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรทีสู่บบุหรี่ จำนวน ๓๐๐ คน ดืม่
สุรา จำนวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนท่ีสูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิก
สูบบุหรี่และเลิก
ดื่มสรุา 

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิช
ยกรรมและการ
ท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการวางแผนในการ
ดำเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชน
สามารถวาง
แผนการ
ดำเนินงานได้
เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุน
ในการทำ
กิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ีจำหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  
กรรม 

- ร้านค้าแผลง
ลอย 

- ร้านค้าแผง
ลอยมสีถานท่ีใน
การขาย
จำหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตรราคาตกต่ำ
ระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

- เกษตรกรใน
พื้นที ่

- ผลผลิตมรีาคา
สูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูงขาดแคลนการจ้าง
งาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลีย่ต่อปี ต่ำกว่า 
๓๐,๐๐๐ บาท   จำนวน 0 ครัวเรอืน    

- ประชาชนท่ีมี
รายได้ต่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตก
เกณฑ์
มาตราฐาน
รายได ้
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๗) ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการทำลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้นำ อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๓) การใช้สารเคมีในพื้นที่
เกษตร 

- พื้นที่นา - พื้นที่ในเขต
เทศบาล 

- การใช้สารเคมีใน
พื้นที่เกษตรน้อยลง   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ำ
เสียเพิม่มากข้ึนส่งกลิ่นเหม็น
รำคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พื้นที่เทศบาล 

- ปัญหาขยะและน้ำ
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถกำจัดขยะ
และน้ำเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและ๓มิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓
มิปัญหาท้องถิ่น ถูก
ลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 

   
  



 
 

   
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ด้านความมั่นคง
ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์

ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง

สังคม

ด้านการสร้างการ
เติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ

ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 

การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์

การสร้างความ
เป็นธรรมและ

ลดความเหลื่อม
ล ้าในสังคม

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน

การเติบโตท่ีเป็น
มิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา

ประเทศสู่ความ
มั่งค่ังและยั่งยืน

การบริหารจัดการ
ในภาครัฐการ

ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

การพัฒนา
โครงสร้าง

พื นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม

การพัฒนาภาค 
เมือง และพื นท่ี

เศรษฐกิจ

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 

 

แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดชัยนาท 
 

เพิ่มความสามารถในการ
ผลิตอาหารปลอดภัย 

ยกระดับผู้ประกอบการ 
SME ทั งภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม เพื่อรองรับ
เศรษฐกิจ 4.0

ฟื้นฟูและยกระดบัแหลง่
ท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเทีย่ว 
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและปรับปรุง  
สิ่งอ้านวยความสะดวก ความ
ปลอดภัย ตามมาตรฐานการ

ท่องเที่ยวเพื่อสร้างความ
ประทับใจแกน่กัทอ่งเที่ยว

การบริหารจัดการทรัพยากร
น ้าลุ่มน ้าเจ้าพระยา/ป่าสัก

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
อย่างสมดุลและยั่งยืน

พัฒนาระบบโครงข่าย
คมนาคมโลจิสติกส์  ขนส่ง
มวลชน  เพื่อส่งเสริมด้าน

เศรษฐกิจ

การพัฒนาการผลิต  
การแปรรูป  การตลาด
และระบบ Logistics 
สินค้าเกษตรมาตรฐาน

ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

พัฒนาและยกระดับ
ศักยภาพด้านการ

ท่องเท่ียวและบริการ
ที่เน้นคุณค่า

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า และ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลและยั่งยืน

การพัฒนาคุณภาพ
คน  และเสริมสร้าง
ความมั่นคงปลอดภัย

ทางสังคม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวและการกีฬา

การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร
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 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด

ชัยนาท 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวและการ

กีฬา 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ

บริหาร 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา 

ทต.ดอนกำ 

การพัฒนาด้าน
สังคม การศึกษา 

ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
และการคมนาคม 

 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม

ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

การพัฒนาด้าน
สาธารณสขุและ

การกีฬา 
 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ

ท่องเทีย่ว 
 

การพัฒนาด้านการ
การเมืองการบริหาร 

 

 
แผนงาน 

 

 

แผนงานบริหารงาน
งานทั่วไป 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
และวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงานการ
พาณิชย ์

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงาน
การเกษตร 



 
 

  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 



ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ เทศบาล
ตำบล 
ดอนกำ 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

สำนักปลัดฯ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา สำนักปลัดฯ 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ สำนักปลัดฯ 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัดฯ 

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

สำนักปลัดฯ 

๒ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
การคมนาคม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

แผนงานการเกษตร กองช่าง 
๓ การพัฒนาด้าน

สาธารณสุขและการกีฬา 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัดฯ 

๔ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานการเกษตร สำนักปลัดฯ 

๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัดฯ 

๖ การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดฯ 
/กองคลัง 

รวม ๖ ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 3 สำนัก/กอง  
 
 
 
 













































































































































ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมนิผล 

 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.
2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   เนื่องด้วย  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  
๕๐ (๙)  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ หมวด ๒  มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด  วิสัยทัศน์  
ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำ
ขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า   และให้หมายความรวมถึงการ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  จึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น  ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป  และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การ
จัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือนำไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)  จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้ 
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คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
  4.1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
   ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
  4.1.1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื ่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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  4.1.1.1.1 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3 ) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ                 
ร่วมตั ดสิน ใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5 ) การวิ เคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่ างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒน 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง            
)W-Weakness (จุดอ่อน ) O-Opportunity (โอกาส ) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3 .1  ยุ ท ธศ าส ต ร์ ข อ ง
อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3 .2  ยุ ท ธศ าส ต ร์ ข อ ง
อ งค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น  แ ล ะ เ ช่ื อ ม โย งห ลั ก ป ระ ช ารั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จั งหวัด  และเช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์  คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ               
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ อ งใด เรื่ อ งหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิ ด จากเป้ าประสงค์  ตั ว ช้ี วัด                     
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  

  
4.2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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  4.2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง                 
                                   5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
          สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง  
                       ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ            
                                      5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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  4.2.1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ  

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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  4.2.1.1.1 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น  (ใช้ก ารวิ เค ราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์                
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย              
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ศั ก ย ภ า พ ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ,  ด้ า น สั ง ค ม ,                                 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒ นาท้ องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ                  
ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้ องถิ่ น โดยใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
ชั ด เจ น น ำ ไป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5 .4  โค ร งก ารมี ค วาม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โค ร งก ารมี ค วาม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม  (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย 
ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ี
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความ ยากจน ห รื อก าร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว              
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได้ แก่  (1 ) ความประหยั ด  (Economy) (2 ) ความมี
ประสิ ทธิภาพ  (Efficiency) (3) ความมี ประสิ ทธิผล  (Effectiveness)                   
(4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราค าถู กต้ อ งต ามห ลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5)  

5 .1 1  มี ก า ร ก ำ ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มี การกำหนดดั ชนี ช้ี วั ดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
  4.3.1 แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 - ๒๕70) 
    ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น  
เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
   (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
         การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ 
ของ อปท.  

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๙๔ ๒๕๗๐ 

จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 
๑. การพัฒนาดา้นสังคม 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

        
  

๒. การพัฒนาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐานและการคมนาคม 

        
  

๓. การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและการกีฬา 

        
  

๔. การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

        
  

5. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว 

        
  

6. การพัฒนาดา้นการพัฒนา
ด้านการเมืองการบริหาร 

        
  

รวม           

 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ลำดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (.......... โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดทำแผนการดำเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดำเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
   (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
           การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
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  4.3.2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ได้ดังนี้ 
 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ลำดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (47 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

142 58,053,644 

33.09 73.43 73.43 

2 ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ 64 18,743,650.51 
3 จ่ายขาดเงินสะสม - - 
4 จัดทำแผนการดำเนินงาน 

- เทศบัญญัติ = 64  
- เงินสะสม  =    0 

64 18,743,650.51 

5 สามารถดำเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = 47 
- เงินสะสม =     0 

47 12,237,250.86 

 
 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ลำดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (29 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 

129 51,887,990 

22.48 67.44 67.44 

2 ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ 43 12,199,500 
3 จ่ายขาดเงินสะสม - - 
4 จัดทำแผนการดำเนินงาน 

- เทศบัญญัติ = 43  
- เงินสะสม  =    0 

43 12,199,500 

5 สามารถดำเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = 29 
- เงินสะสม =     0 

29 9,595,865.20 
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สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ลำดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (18 โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 

120 24,343,010 

15.00 64.29 64.29 

2 ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ 28 9,985,104 
3 จ่ายขาดเงินสะสม - - 
4 จัดทำแผนการดำเนินงาน 

- เทศบัญญัติ = 28  
- เงินสะสม  =    0 

28 9,985,104 

4 สามารถดำเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = 18 
- เงินสะสม =     0 

18 9,219,995.95 

 
 

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
ลำดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (.........โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

99 
 

63,458,752 
 

21.21 55.26 55.26 

2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ 38 11,606,042 
3 จ่ายขาดเงินสะสม - - 
4 จัดทำแผนการดำเนินงาน 

- เทศบัญญัติ = 38  
- เงินสะสม  =    0 

38 11,606,042 

4 สามารถดำเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = 21 
- เงินสะสม =     0 

21 9,450,168.74 
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สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
ลำดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (..........โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
1 บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  

104 41,057,110 

   2 ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ   
3 จ่ายขาดเงินสะสม   
4 จัดทำแผนการดำเนินงาน 

- เทศบัญญัติ =  
- เงินสะสม  =     

  

4 สามารถดำเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ =  
- เงินสะสม =      

     

 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 (๑)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 (๑.๑)  ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย  น้ำท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลัง
เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   

 (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  
โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  
รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   

 (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้ อย  ส่งเสริม
ด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

 (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในตำบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงาน
ว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  
การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  
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 (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมภายในหมู่บ้านมีการชำรุดทรุดโทรม  และการคมนาคมของชาวบ้านเพ่ือไป
ประกอบอาชีพการเกษตรยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการ
สัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทำแผนงาน 
โครงการกอ่สร้างถนนในเส้นทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

  (1.6)  ปัญหาแหล่งการทำการเกษตรยังมีไม่เพียงพอ  ถึงฤดูแล้งไม่มีแหล่งน้ำเก็บกักไว้ทำ
การเพาะปลูก  ต้องอาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติ  และเครื่องมือในการสูบน้ำขึ้นมาจากใต้ผิวดิน  ทำให้เพ่ิมต้นทุน
การผลิตรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 

 

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เศรษฐกิจ  ด้านการศึกษา  
สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่
ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  อุตสาหกรรม  การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/
แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้าน
ต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้  จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการ
เสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อ
การจัดการได ้
  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่น
ต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผา
หญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย  หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ การพนันที่ยังมี
ในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


