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บทที่ ๓ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร                              
ส่วนต าบลจอมประทัด (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๓) 

๓.๑  กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

 การวางแผนเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันและอนาคต  เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น การวางแผน  จึง
มีความเก่ียวข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ  ในอนาคตและตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยผ่านกระบวนการคิด
ก่อนท า  ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า  การวางแผน คือ ความพยายามที่เป็นระบบเพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
ส าหรับอนาคตเพ่ือให้บรรลุผลที่ปรารถนา 

 องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการ
พัฒนา โดยก าหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ คสช. แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด (แผนพัฒนาจังหวัด)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ราชบุรี  ยุทธศาสตร์อ าเภอ (แผนพัฒนาอ าเภอ)   ดังนี้ 

 ๓.๑.๑  ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ          

คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ได้น้อมน าแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็น  
แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม  
และเกิดการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  เ พ่ือรองรับการ เปลี่ ยนแปลงอย่าง เป็นพลวัตของสภาพแวดล้อมโล ก 
และภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและ  
ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบดังนั้นการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่
เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่ อ ม  ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น  จ า เ ป็ น ต้ อ ง ป รั บ ตั ว ใ น ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ โ ล ก แ ล ะ ภู มิ ภ า ค  
ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพ่ือสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพ่ิมภูมิคุ้มกัน  
ของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ขณะเดียวกัน 
จ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับ  
การยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

 
 

-  ๑๖ -           



 
การก าหนดยุทธศาสตร์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ความส าคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ 

เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและ
เกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่ส าคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม 
(ทุนมนุษย์ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพมุ่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มี
โอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม ส าหรับการเสริมสร้าง
ทุนเศรษฐกิจ (ทุนทางกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา 
ความคิดสร้างสรรค์ ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บน
พ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความส าคัญกับการ
สร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ
การเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลกขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมใน
สังคม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกจิตส านึก ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชน
ทุกกลุ่ม โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เจตนารมณ์พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 
ประเทศชาติมั่นคง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน  

ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนประชาชนมีความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 
 

เจตนารมณ์  
๑. เพ่ือยุติความขัดแย้งของคนในชาติ 
๒ . ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นภายใต้ระบบบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเป็นการใช้  พระ

ราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการดังกล่าวซึ่งเดิมรัฐบาลปกติได้ใช้อ านาจนั้นโดยมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง 

๓ . สร้างเสถียรภาพในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์ 
และยั่งยืน 

๔. ยกระดับการศึกษาสร้างมาตรฐานของการด ารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทยตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างยั่งยืน
ตลอดไป 
 
 
 
 

-  ๑๗ -           



 
พันธกิจ 
๑. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

สร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มี
โอกาสเข้าถึงทรัพยากรของชาติและการบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้เป็นสังคมที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต        มี
ทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถ
ปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

๓. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยพัฒนาฐานการผลิตและบริการ  
ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรความ
มั่ นคงด้ านอาหารและพลั ง ง าน  ปรั บ โครงสร้ า งการผลิ ตและการบริ โภคให้ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  
พร้อมสร้างความเชื่อมโยงในทุกมิติกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔. สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  

๕. ปรับปรุงการบริหารจัดการของรัฐให้เกิดความโปร่งใส ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและยั่งยืน 

 
เป้าหมายหลัก 
๑. คนและสังคมไทยมีความอยู่ เย็นเป็นสุขและความสงบสุขเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ า ในสังคมลดลง  

ดัชนีมวลรวมความสุขของคนไทยเพ่ิมมากข้ึน และความพึงพอใจในบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐเพ่ิมมากข้ึน 
๒. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น และสถาบัน  

ทางครอบครัวและทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมการผลิต

ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศและ
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 

๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในปริมาณท่ีลดลง รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

๕. ความโปร่งใสของประเทศไทยให้มีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นอยู่ในล าดับที่ดีข้ึน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  

- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 
๑)  การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา โดยวัดจากอัตราผู้ เข้ารับการศึกษาต่อในทุกระดับ  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ และการออกจากการศึกษากลางคันไม่เกินร้อยละ ๕ 
 

๒)  การเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของประชาชน โดยการประเมินจากความพึงพอใจ 
ของผู้เข้ารับการรักษาจากหน่วยงานของรัฐ โดยในภาพรวม ประชาชนจะต้องมีระดับความพึงพอใจในการรับบริการอยู่ใน
ระดับมาก ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 
 

-  ๑๘ -           



 
๓) มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยวัดจากร่างกฎหมาย 

ที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนร่างกฎหมายที่เข้าสู่ระเบียบวาระของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๔) มีการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรห่างไกล ต่อครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒๐ ภายในปี 
งบประมาณ ๒๕๕๘  

๕) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน  
โดยพิจารณาจากอัตราคดีความที่เกี่ยวข้องลดลง ร้อยละ ๒๐ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้  
๑) มีการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรห่างไกล ต่อครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๘๐ ภายในปี 

งบประมาณ ๒๕๖๔  
๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน  

โดยพิจารณาจากอัตราคดีความที่เกี่ยวข้องลดลงอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๒๐ ต่อปี จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 

 กลยุทธ์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้้าและการคุ้มครองสิทธิทางสังคม 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) การปรับโครงสร้างอัตราภาษีบุคคลธรรมดา อย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือให้ลดความเหลื่อมล้ า  
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

๒) การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ขอทาน และการช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ มีจ านวน 
คดีความที่เกี่ยวข้องอัตราลดลง ร้อยละ ๑๐ ภายในปีงบประมาณ  

๓) การจัดที่ดินให้ผู้ ไร้ที่ท ากิน ช่วยเหลือเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยใช้ พ้ืนที่ป่า
เสื่อมสภาพ หรือที่ดินสาธารณะประโยชน์อ่ืน มาจัดสรรให้ใช้ประโยชน์ ให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ ของเป้าหมาย 
ในแผนงาน  

- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
๑) การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ขอทาน และการช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ มีจ านวนคดี

ความที่เกี่ยวข้องอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๑๐ ต่อปี จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
๒) การจัดที่ดินให้ผู้ไร้ที่ท ากิน ช่วยเหลือเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยใช้ที่ดินสาธารณะ

ประโยชน์ที่หมดสภาพแล้วมาจัดสรรให้ใช้ประโยชน์ ให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายในแผนงาน  
 

 กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดระเบียบการให้บริการการขนส่งสาธารณะรับจ้าง 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) มีการจัดท าบัญชียานพาหนะขนส่งสาธารณะรับจ้าง 
ด้วยการแยกประเภท รวมถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ  

๒) มีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันปัญหาจาก 
ระบบการขนส่งสาธารณะรับจ้างทั้งด้านอุบัติเหตุและ การท าร้ายผู้โดยสาร รวมถึง
การบังคับใช้แนวทางท่ีก าหนดขึ้น 

๓)  มีการปรับแก้กฎหมาย และกฎระเบียบในการควบคุม การให้บริการการขนส่งสาธารณะ
รับจ้าง โดยผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีผลบังคับใช้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

 
 

-  ๑๙  -           



 
๔)  มีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบการให้บริการการขนส่ง

สาธารณะรับจ้าง และในภาพรวมแล้วประชาชนต้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ต่อกฎหมายและกฎระเบียบ  
ที่ได้ประปรับปรุงแก้ไข 

 
 กลยุทธ์ที่ ๔ การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 
๑) มีการขยายผลโครงการทุ่งยางแดงโมเดล ไปยัง พ้ืนที่  ๓๗ อ าเภอ ๒๘๒ ต าบล 

และมีระบบการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ทั้งปริมาณ และ คุณภาพ โดยต้องลดจ านวนเหตุการณ์ร้ายและ  
ความรุนแรงลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ให้กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ภาค ๔ ส่วนหน้าและศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน  
โดยบูรณาการร่วมกัน 

๒) มีแผนงานในการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานีเพ่ือส่งเสริม
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ และมีแผนงานในการประเมินความก้าวหน้าของโครงการโดยจะต้องคืบหน้าไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๕๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

๓) มีการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้, โครงการ
อบรม สัมมนา พัฒนาและศึกษาดูงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ,โครงการ
ก่อสร้ างและการจัดตั้ ง อุทยานเรียนรู้  โครงการส่ ง เสริมคนดีมีคุณธรรมในจั งหวัดโดยจะต้องคืบหน้ า  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๔) มีแผนงานในการการช่วยเหลือผู้ ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ  
ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา รวมทั้งสร้างและซ่อมแซมบ้าน จ านวน ๖๐ หลัง ตามโครงการ 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้จะต้องมีการประเมินความก้าวหน้า  
ของโครงการ โดยจะต้องคืบหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๕)  มีการเปิดเวทีพูดคุยให้ครบ ๓๗ อ าเภอ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งชาว
ไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม และการก าหนดวิธีการในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน รวมทั้ง  
มีการน าผลการเปิดเวทีการพูดคุยไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม 

 
 กลยุทธ์ที่ ๕ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 
๑) มีการจัดท า Website ประชาสัมพันธ์และติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียนของประชาชน 

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพ่ือให้สื่อมวลชน น าเสนอข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง มี
แหล่งข่าวที่ชัดเจน ทั้งนี้จะต้องมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ Website ที่ได้จัดท าขึ้น 
โดยต้องอยู่ในระดับสูง 

๒) มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 
๑๑ ด้าน  และมีการน าผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รวมถึง มีการน าผลที่ได้รับ ส่งให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น าไปใช้ในการปฏิรูปประเทศต่อไป 

๓)  มีกิจกรรมเพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ได้แก่ โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน 
โครงการมหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ ๔ ภาค โครงการฝึกอบรมทดสอบสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทั้งนี้จะต้อง
มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ โครงการที่ได้จัดท าขึ้นโดยผลต้องอยู่ในระดับสูง 

 
-  ๒๐  -           



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ การปฏิรูปการศึกษา 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) มีการผลิตครู  ตามความต้องการได้ ไม่น้อยกว่ า ร้อยละ ๗๐ ตามสัดส่ วนของ  
จ านวนนัก เรี ยนต่อครู ผู้ สอน และมีการ พัฒนาบุคลากรครู โดยมีการจัดงบประมาณส าหรับการวิ จั ย  
และการศึกษาต่อของครู ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนครูที่มีอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ ภายในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ 

๒) มีแผนพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษาให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยประเมินผลจากการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้  
ในสถานศึกษาต่าง ๆ ของรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของสถานศึกษาทั้งหมดของรัฐ รวมถึงสามารถใช้ได้ 
อย่างต่อเนื่อง และมีระบบบ ารุงรักษาได้อย่างเป็นระบบภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
                           ๓) มีร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  โดยต้องมีไม่เกินร้อยละ ๓  
ในทุกระดับชั้น ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 

                    - ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
๑) มีการผลิตครูตามความต้องการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามสัดส่วนของจ านวน

นักเรียนต่อครูผู้สอน ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมีการพัฒนาบุคลากรครูโดยมีการจัดงบประมาณส าหรับการ
วิจัยและการศึกษาต่อของครู เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๒) มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย
ประเมินผลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่น าไปใช้ในสถานศึกษาต่าง ๆ ของรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
ของสถานศึกษาท้ังหมดของรัฐ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
                            ๓) มีร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ อ่านออกเขียนได้เ พ่ิมขึ้น โดยต้องมีร้อยละ ๑๐๐  
เมื่อส าเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๑ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔   
 

 กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความรู้ให้กับประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านสาธารณสุข 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) มีการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามด้านสาธารณสุข เพ่ือ
ศักยภาพด้านการระวังป้องกัน ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีประเด็นของภัยคุกคาม  
ด้านสาธารณสุข ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒) มีการจัดระบบการสื่อสารให้ประชาชนได้ เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคาม 
ด้านสาธารณสุข ด้วยการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และทั่วถึง และประเมินจากการรับรู้ของประชาชนทั่วไป โดย
ต้องมีผลการประเมินการรับรู้ต่อภัยคุกคามด้านสาธารณสุขของประชาชนทั่วไป อยู่ในระดับสูง ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 

 กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
- ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) มีมาตรการควบคุมด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค ให้
แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒) มีกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ส าหรับทารกและเด็กเล็ก  
และผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

 

 
-  ๒๑  -           



 
 กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างค่านิยม จิตส้านึก และการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

- ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 
๑) ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางศาสนาใน

ห้วงวันส าคัญภายในปี ๒๕๕๘ เพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และ
ประชาชนต้องเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมไทยและศาสนาต่อสังคมไทย ผ่านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนานั้น โดยต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง  

๒) มีกระบวนการให้ความรู้ เรื่องหลักธรรมค าสอนของทุกศาสนา ในเชิงบูรณาการ  
โดยน าไปสู่ระบบการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ได้อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกันอย่างเป็ น
รูปธรรม ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางศาสนา 

ในห้วงวันส าคัญ เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี จนถึงปี ๒๕๖๔ 
 

 กลยุทธ์ ๕ การจัดท้านวัตกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาและความม่ันคงของประเทศ 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 

มีมาตรการลดหย่อนภาษี เพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
มีการจัดสรรงบประมาณของประเทศอย่างน้อย ร้อยละ ๒ ของ GDP ในการวิจัย 

และพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตและควบคุมทางการเกษตร และยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อให้อยู่ในมาตรฐานสากล ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน  มีกลยุทธ์
และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) พัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน้ าธรรมชาติ ทั้งแหล่งน้ าผิวดิน น้ าบาดาล และ
ระบบชลประทาน เพ่ือการเกษตร ให้ได้ร้อยละ ๙๐ ของแผนงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

๒) พัฒนาระบบประปาชนบทหรือประปาหมู่บ้าน และระบบประปาเมือง ตลอดจนการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือสนับสนุนน้ าอุปโภคและบริโภคให้กับโรงเรียนและชุมชน ให้ได้ร้อยละ ๙๐ ของแผนงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ 

๓) ปรับปรุงระบบการอนุรักษ์ดินและระบบเตือนภัย เพ่ือป้องกันการสูญเสียหน้าดินและ
พ้ืนดินถล่ม ให้ได้ร้อยละ ๘๐ ของแผนงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘    

๔) มีการน าระบบดาวเทียม มาใช้ในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ โดยให้
พร้อมภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
๑) พัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน้ าธรรมชาติ ทั้งแหล่งน้ าผิวดิน น้ าบาดาล และ

ระบบชลประทาน เพ่ือการเกษตร ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมดในแผนงาน 
 

-  ๒๒  -           



 
๒) พัฒนาระบบประปาชนบทหรือประปาหมู่บ้าน และระบบประปาเมือง ตลอดจนการ

พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือสนับสนุนน้ าอุปโภคและบริโภคให้กับโรงเรียนและชุมชน ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของพ้ืนที่เป้าหมาย
ทั้งหมดในแผนงาน 

๓) ปรับปรุงระบบการอนุรักษ์ดินและระบบเตือนภัย เพ่ือการป้องกันการสูญเสียหน้าดินและ
พ้ืนดินถล่มให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมดในแผนงาน 

 

 กลยุทธ์ที่ ๒ การแก้ไขปัญหาเกษตรกรและการประมงอย่างย่ังยืน 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) มีกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกร และพระราชบัญญัติประมง พ.ศ.๒๕๕๘ รวมทั้ง
การแก้ไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือให้บริการเกษตรกร และสนับสนุนการท าประมง โดยให้สามารถออก
กฎหมายได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒) มีกองทุนพัฒนาระบบสหกรณ์เพ่ือให้เกษตรกรสามารถรวมตัวกันในการจัดหาปัจจัยการ
ผลิตที่ไม่ถูกเอาเปรียบ มีระบบแปรรูปสินค้าเกษตรร่วมกัน และมีระบบตลาดของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่รวมกันเพ่ือ
ไ ม่ ใ ห้ ถู ก ก ด ร า ค า จ า ก พ่ อค้ า ค น ก ล า ง  โ ด ย ใ ห้ พ ร้ อ ม ไ ด้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า ร้ อ ย ล ะ  ๕ ๐  ข อ ง แ ต่ ล ะ พ้ื น ที่  
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๓) จัดระเบียบในการท าประมง โดยการจดทะเบียน การออกใบอนุญาต การควบคุม ติดตาม
ต าแหน่งเรือและเฝ้าระวังการท าประมง รวมทั้งพัฒนาระบบและปรับปรุงการบริหารจัดการการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานด้านประมง ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘    

- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
๑) มีกองทุนพัฒนาระบบสหกรณ์เพ่ือให้เกษตรกรสามารถรวมตัวกันในการจัดหาปัจจัยการ

ผลิตที่ไม่ถูกเอาเปรียบ มีระบบแปรรูปสินค้าเกษตรร่วมกัน และมีระบบตลาดของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่รวมกันเพ่ือ
ไม่ให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแต่ละพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมดในแผนงาน 

๒) มีแผนงานระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมง IUU (NPOA-IUU)  
 

 กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาพลังงานทางเลือก 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) มีแผนแม่บทในการใช้พลังงานทางเลือก ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
๒) มีแผนแม่บทในการน าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาใช้เป็นพลังงานทางเลือก ภายใน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๓) มีมาตรการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก

เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 

๑) สามารถเ พ่ิมการใช้พลังงานทดแทนได้ร้อยละ ๒๕ ของการใช้พลังงานทั้งหมด  
ในปี ๒๕๖๔ 

๒) มีการด าเนินงานตามบรรลุผลแผนแม่บทในการใช้พลังงานทางเลือก และแผนแม่บท 
ในการน าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาใช้เป็นพลังงานทางเลือก ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของเป้าหมายทั้งหมด 
ตามแผนแม่บท 

๓) มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานทางเลือก ตามเป้าหมายทั้งหมด 
ในแผนงาน อย่างต่อเนื่องจนถึงปี ๒๕๖๔ 

 
-  ๒๓  -           



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มีกลยุทธ์ 
และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) มีการน า Digital SMEs มาใช้ในSMEs โดยก าหนดให้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๑,๕๐๐ ราย 
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒) มีการเพ่ิมศักยภาพสหกรณ์ในการด าเนินงานเชิงพาณิชย์ ตามพ้ืนที่เป้าหมายบริเวณ
ชายแดน โดยประเมินจากมูลค่าการค้าชายแดนให้สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๓) มีการพัฒนาศักยภาพผู้น าสหกรณ์ในเชิงธุรกิจ ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของพ้ืนที่น า
ร่องเศรษฐกิจพิเศษภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๔) มีการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ Public Private 
Partnerships โดยมีกฎระเบียบและระบบบริหารจัดการรองรับให้พร้อมภายในปี งบประมาณ ๒๕๕๘ 

- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
เพ่ิมการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตรที่จ าเป็น ตลอดจนพัฒนาศักยภาพผู้น า

สหกรณ์ในเชิงธุรกิจ ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของพ้ืนที่น าร่องเศรษฐกิจพิเศษภายใน ปี ๒๕๖๔ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) มีการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง ด้วยระบบรถไฟทางคู่ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒) การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑล ด้วยเส้นทางรถไฟฟ้า ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

๓) การพัฒนาการขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ด้วยการปรับเปลี่ยนใช้
ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (NGV) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามแผนงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๑ การปรับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) มีการ พัฒนาความเชื่ อมโยงด้ านการขนส่ งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบ 
ความร่วมมือในอนุภูมิภาค ทั้งโครงข่ายการขนส่งทางบก ทางน้ าและการเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการขนส่ง
ทางอากาศ โดยให้มีความพร้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒)  พัฒนาฐานลงทุน โดย เ พ่ิมขี ดความสามารถในการแข่ งขั นระดับอนุภูมิ ภ าค  
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน โดยในปี ๒๕๕๘ ให้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ จากฐานปี ๒๕๕๗ 

 
 
 

-  ๒๔  -           



 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 

๑) มีการ พัฒนาความเชื่ อมโยงด้ านการขนส่ งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบ 
ความร่วมมือในอนุภูมิภาค ทั้งโครงข่ายการขนส่งทางบก ทางน้ าและการเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการขนส่ง
ทางอากาศ โดยให้มีความพร้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามเป้าหมายทั้งหมดในแผนงาน 

๒) พัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค พัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน ให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของทุกปี จนถึงปี ๒๕๖๔ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ของประเทศ 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) มีระบบในการคุ้มครองรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทย 
ไปท างานในต่างประเทศ โดยการตรวจคุ้มครองแรงงานในกิจการกลุ่มเสี่ยง เพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ในพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒) มีระบบการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคภัย โดยก าหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อข้ามพรมแดนโดยให้พร้อมภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๑ จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) ด าเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรป่าไม้ทั้งป่าต้นน้ าล าธาร และป่าชุมชน ให้ได้ร้อยละ 
๑๐๐ ของแผนงานประจ าปี ๒๕๕๘  

๒) ด าเนินการป้องกัน ปราบปรามและควบคุมการตัดไม้ท าลายป่าและลักลอบการค้า
ทรัพยากรป่าไม้ที่ควบคุม รวมทั้งสัตว์ป่าสงวน ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

๓) มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ, การป้องกันการบุกรุกและครอบครองพ้ืนที่
ป่าไม้และลักลอบตัดไม้ ในพ้ืนที่วิกฤตรุนแรง ๑๒ จังหวัด โดยให้พร้อมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

๔) ด าเนินการพัฒนาให้มีระบบฐานข้อมูลดิจิตอล เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดท าแนว
เขตทรัพยากรป่าไม้ทุกประเภทให้เป็นแนวเดียวกัน ด้วยแผนที่แนวเขต มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

๕) หน่วยราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการจัดการขยะมูลฝอย 
และของเสียอันตราย ตลอดจนออกข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ให้ได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๖)  มี การด า เนิ นการจั ดท าพระราชบัญญัติ บริ ห ารจัดการขยะมูลฝอยแห่ งชาติ  
และพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  และซากผลิตภัณฑ์ อ่ืน  
โดยให้เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผ่านการพิจารณาได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 

๑) มีการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ใน ๒ ระยะ คือ  
พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔  

 
 

-  ๒๕  -           



 
๒) มีประกาศ ข้อบังคับ เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมทั้งมีการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตลอดจนการน าผลจากการก าจัดขยะมูลฝอยมา
ใช้ประโยชน์ ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน ภายในปี ๒๕๖๐  

๓) มีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ าที่ เสื่อมโทรม การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจชุมชน  
ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของพ้ืนที่เป้าหมายทั้งหมดในแผนงาน 

๔) พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒๐ จากที่มีอยู่ หรือประมาณ ๑๐ ล้านไร่ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒  การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 

- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 
๑) มีการด า เนินงานในการลงทะเบียนอาสาสมัครประชาชนรักษาป่ าในชุมชน  

โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐ ของประชากรในชุมชนรอบพ้ืนที่ 
เขตป่าสงวนแห่งชาติ 

๒) มีการด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ ของประชากรในชุมชน ภายในปี ๒๕๕๘ 

๓) มีจ านวนคดีความที่เกี่ยวข้องกับการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดลงกว่า
เมื่อเทียบกันกับห้วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 กลยุทธ์ : การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) มีการจัดท าแผนแม่บทในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจของประเทศ เพ่ือปรับบทบาท
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการพัฒนาระบบก ากับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒) มีแผนติดตามและแก้ไขปัญหาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง ดังนี้ บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน), บริษัท กสท. จ ากัด (มหาชน), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย , ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย, การรถไฟแห่งประเทศไทย, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการของรัฐวิสาหกิจของประเทศ อยู่ในระดับ  

ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี ๒๕๖๔ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืน 
ในอนาคต ให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ : การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 

การเปลี่ยนผ่านการออกอากาศโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล ระยะที่ ๒ 
ด าเนินการเสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

 
-  ๒๖  -           



 กลยุทธ์ที่ ๒  : การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและยั่งยืนในอนาคต 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของข้าวด าเนินการให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณ ๕๘ 
๒) มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพ่ือข้อมูลการผังเมือง และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ด าเนินการให้เสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
๓) การพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสนับสนุนการท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการให้เสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

 กลยุทธ์ : จัดระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
 

- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 
๑) มีกลไก ตรวจสอบถ่วงดุล โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และพัฒนาระบบ 

รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมให้ถึงระดับหมู่บ้าน ผ่านโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และอ าเภอเคลื่อนที่ 
ให้พร้อมภายในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒) แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และเกณฑ์จริยธรรมเพ่ือควบคุมการปฏิบัติ ให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตให้พร้อมภายในไตรมาส
ที่สองของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๓) ความโปร่งใสของประเทศไทยมีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 
ไม่ต่ ากว่า ๔.๐ คะแนน ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

- ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของเป้าหมายระยะยาวสู่ความย่ังยืน ดังนี้ 
ความโปร่งใสของประเทศไทยมี อันดับที่สู งขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น  

ไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน ติดต่อกันจนถึงปี ๒๕๖๔ 
  

 ค่านิยมหลักของคนไทยขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้น  เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  ดังนี้ 
๑. มีความรักชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกิน พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยาย
กิจการ เมื่อมีความพร้อม  โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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๓.๒ แนวคิดและทศิทางการพัฒนาประเทศ  
3.2.1. แนวคิดหลัก  
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบ ต่อทิศทาง

การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม ขณะที่การ  ทบทวนผลการ
พัฒนาประเทศในระยะที่ผ่านมาสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการประเทศท่ีไม่เอ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ยงในหลาย มิติที่อาจท าให้ปัญหาต่างๆ รุนแรง
มากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้าง ภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็งภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถปรับตัวรองรับ ผลกระทบจากกกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงมีแนวคิดที่ต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อน ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึด
แนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม ที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการ
พัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ ปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ  

3.2.2. ทิศทางการพัฒนาประเทศ  
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และความเสี่ยง ซึ่งเกิดขึ้น

จากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ 
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ  ดังนั้น ทิศทางการบริหาร
จัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  ดังกล่าว จึงเป็นการใช้จุดแข็ง
และศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับตัวในการ
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก และภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพ่ือสามารถ
ใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพ่ิม ภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี ๒๕๕๘  ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพท้ังโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบ โลจิสติกส์ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
นวัตกรรมและความคดิสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย  

การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเป็นการสร้าง ภูมิคุ้มกันในมิติ
ต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพ  มาใช้ประโยชน์อย่าง
บูรณาการและเกื้อกูลกัน  พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนา ประเทศที่ส าคัญ ได้แก่         
การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความส าคัญกับการ  พัฒนาคนและสังคมไทยสู่
สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถ จัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้า
กับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม 
ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดย
ใช้ภูมิปัญญา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและความคิด สร้างสรรค์ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการ
ลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค ต่างๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในส่วนการเสริมสร้างทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการ 

 
 

-  ๒๘  -     



ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็น ฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม
คาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียม ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติรวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้า จากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวที
ประชาคมโลก 

ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้  ความส าคัญกับ
การพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจาย  อ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง เท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงทรัพยากร   ควบคู่ไปกับปลูกจิตส านึก    ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  แก่ประชาชนทุกกลุ่มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง 

 

3.3 วิสัยทัศน์พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่ 

วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปีพ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่งก าหนด ไว้ว่า 
“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และ
หลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย  และมั่นคง อยู่ในสภาวะ
แวดล้อมที่ดีเกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้
อย่างมีศักดิ์ศรี”  

 

๓.3.๑ วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ก าหนด วิสัยทัศน์พันธกิจ วัตถุประสงค์

และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง ดังนี้  
วิสัยทัศน์  
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ การเปลี่ยนแปลง”  
 

3.3.2 พันธกิจ  
1)  สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มี

คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกภาคส่วนได้รับการ
เสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรม  

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิต  อย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ การเปลี่ยนแปลง  

๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิด สร้างสรรค์และภูมิปัญญา 
สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้าง
ความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ สังคม  

๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี ส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย พิบัติทางธรรมชาติ  
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3.3.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
      

วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์  คุณธรรม จริยธรรม และ

สถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  
๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความ เชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิต

สินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค  อาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและ
พลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็น สังคมคาร์บอนต่ า 

 ๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา สมดุลของระบบนิเวศ และ
เป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ  

 

3.3.4.  เป้าหมายหลัก 
๑)  ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น  ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่    

ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน  
๒)  คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีสุขภาวะดีขึ้น  มีคุณธรรม จริยธรรม และ สถาบันทางสังคมมีความ

เข้มแข็งมากขึ้น  
๓)  เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวมไม่

ต่ ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปีเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๔๐.๐  

๔)  คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพ่ิม
พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 

3.3.5  ตัวชี้วัด  
๑)  ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร  ที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ 

๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วน แรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึง
การคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น  

๒)  จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วนประชากรที่
เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง   จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาอัตราการป่วยด้วยโรค    
ไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว  

๓)  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ  ความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ 

๔) คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต่อหัว  
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3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ  ยั่งยืน 

ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ  ซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ เหมาะสม โดยเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิด สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑  มี ดังนี้  

 

3.4.๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส้าคัญกับ  
๑. การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ  เสริมสร้างขีด

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจให้มีฐานการ
พัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมาก  ขึ้น ส่งเสริมการจัดสรร
ทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจาย  รายได้และเป็นเครื่องมือสร้าง
ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจ  เอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบ การคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่าง
ทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น  

๒. การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ ปัจเจก และสร้างการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการ สาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทาง
การเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้  น้อย การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนา
ระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนา  ระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่
หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและ ชาย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครอง
ทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิและสามารถ เข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมี  ส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ทุกคนสามารถแสดงออกทาง ความคิดอย่างสร้างสรรค์
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วย ตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลัง
ร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้
เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหาร และการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

  ๔. การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง ผลประโยชน์ของสังคม และ
เสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ  ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม โดย
สร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและ เกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่
มีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและ เหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมี
ประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบ ที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มี
คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิด รับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของ
มวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการ ยุติธรรมและเพ่ิมช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือ 
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เยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับ ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพ่ือสังคมทั้งใน
ระดับประเทศและท้องถิ่น และ สังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา  

 

3.4.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส้าคัญกับ  
๑. การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริม คู่สมรสที่มีความพร้อมให้มี

บุตรเพ่ิมขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน สนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริม
การตั้งถ่ินฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส และทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่  

๒. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคน  ไทยทุกช่วงวัย 
สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะ  ให้คนมีการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์  ปลูกฝังการพร้อมรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการ  เรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้
สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพ  กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้าง
ค่านิยมการผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัต ิ  

๓. การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะ  คนไทยให้มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง  ครอบครัว ชุมชน สร้าง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนา ระบบบริการสาธารณสุขให้มี
คุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูล  สุขภาพของประเทศ การพัฒนา
บุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร ตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลัง
เพ่ือสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

๔. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของ  คนไทยทุกคน มีนิสัย
ใฝ่รู้รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการ  ส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล 
ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์สื่อสาร ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริม
การศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุน
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอด  

5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาบทบาท
ของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจใน  วัฒนธรรมไทย และยอมรับความ
แตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทาง ความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพใน
สังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก  โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการ
ไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมความ  เข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร  

 

3.4.3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส้าคัญกับ  
๑. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  มุ่งรักษา ป้องกัน และ

คุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร  สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินใน
ที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดิน ท าประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุน
การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้
เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น ฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยม 
วัฒนธรรมที่ดีและวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ ความส าคัญกบัการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  
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๒. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับ  การวิจัยและพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทาง การเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้  มาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของ พันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทาง
การเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง   

๓. การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิต และบริการของชุมชน
ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาใน พ้ืนที่ให้ร่วมท าการศึกษาวิจัยกับ 
ภาคเอกชน     สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการน าองค์ความรู้นวัตกรรม   และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อ                      
สิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม สินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการ  ผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริม
ระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร ล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและ อาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร  

๔. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง หลักประกันรายได้ของ
เกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัย  พืชผลการเกษตร ส่งเสริมระบบ
การท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับคุณภาพ ชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้าง
แรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่ อาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของ เกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อย
ที่ได้รับผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าเกษตรและ อาหารที่มีต้นทุนต่ าที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี  

๕. การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ  ชุมชน โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรด้วยระบบเกษตร
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและ เผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้าน
อาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง รวมทั้งส่งเสริม พฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน 
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่ เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการ
น าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและท่ี เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน พ้ืนที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและ
ชุมชนอย่างเป็นระบบ  

๖. การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ ความเข้มแข็งภาคเกษตร 
ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช พลังงาน จัดให้มีระบบการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการ ผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่อง
กับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกก ากับดูแลโครงสร้างราคา ของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตส านึกในการใช้
พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  

๗. การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ  พลังงาน โดยสนับสนุน
บทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วน ร่วมในการก าหนดทิศทางและ
วางแผนการผลิตทางการเกษตร  ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือและบูรณา
การการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ พัฒนาระบบ  ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและ
พลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร 
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 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  

 

3.4.๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความส้าคัญกับ  
๑. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน   โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มี  บทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการ  ลงทุนให้สอดคล้องกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับ โครงสร้างภาคบริการให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบน ฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  พัฒนา 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์  การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพ ในการผลิตและยกระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วย
เทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ พัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้าน  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์สู่
อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม 

๒. การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการ  ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ทรัพย์สินทางปัญญา 
วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และ ชุมชน โดยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และ นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้
ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้าง  พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน ลักษณะของความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน  

๓. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม มุ่งพัฒนาตลาดเงิน 
และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการ  จัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้ง ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงาน
สะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุก ระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบ
ต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันและ สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก  

๔. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความส าคัญกับการ บริหารจัดการด้านการเงิน 
โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อ เหตุการณ์เพ่ิมบทบาทตลาดทุนใน
ระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุง  โครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนา
กลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัย แบบองค์รวม เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้าน การคลังที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ 
เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหาร งบประมาณ ป้องกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
ให้บริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐ เพ่ิมข้ึน และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

3.4.๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ 
สังคม ให้ความส้าคัญกับ  

๑. การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ  ร่วมมือในอนุภูมิภาค
ต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคน 
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และสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์  เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่
ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิต กับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ  

๒. การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค มุ่งพัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาค
ต่างๆของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ให้เป็นฐานการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง ชายแดน รวมทั้งบูรณาการ
แผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้าน ความมั่นคงและเสถียรภาพของพ้ืนที่  

๓. การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือ  ระหว่างภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้าง  ความเข้มแข็งให้
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับ  ทักษะฝีมือแรงงาน 
ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกันสินค้าและ  บริการน าเข้าที่ไม่ได้คุณภาพ
ทัง้ในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน  

๔. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาท ที่สร้างสรรค์เป็นทางเลือก
ในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ข อง
กรอบความร่วมมือที่ด าเนินอยู่   รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิม  และ
มหาอ านาจใหม่  

๕. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การเคลื่อนย้าย
แรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งด าเนินการด้านความร่วมมือใน การก าหนดมาตรฐานฝีมือ
ระหว่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริม  ผู้ประกอบการไทยในการขยาย
การลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริม สิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและ
แรงงานไทยในต่างประเทศ  

๖. การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัย จากการก่อการร้าย
และอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติและการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนา  ศักยภาพและความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนี เข้าเมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพและ
ความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉิน และร่วมมือในการป้องกันการ
ติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า 

๗. การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต  ทางเศรษฐกิจอย่างมี
จริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กร  ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหา
ก าไร เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ อนุภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภค
สินค้าและบริการที่น าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่
ไม่แสวงหาก าไรให้มีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการให้ไทยเป็นฐาน การด าเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

 ๘. การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้าง  องค์ความรู้ให้กับ
ภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและ  โอกาสของตนเองในการใช้
ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรีโดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ที่ได้รับการสนับสนุน เยียวยาและ
ดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน  

๙. การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย  รวมทั้งเป็นฐานความ
ร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกที่  จ าเป็น เพ่ือให้มีการจัดตั้ง
ส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ ที่ไมแ่สวงก าไร  

๑๐. การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น 
มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการ เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก 
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ประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศ เพ่ือนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและ
เครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด และ ปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค 

 

3.4.6  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ให้ความส้าคัญกับ  
๑. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มุ่งรักษาและฟ้ืนฟู

พ้ืนที่ป่าและเขตอนุรักษ์พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือใน การวางแผนและบริหาร
จัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการ
น้ าแบบบูรณาการ  ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุน  ส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  
จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ  

๒. การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การ  เป็นเศรษฐกิจและ
สังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือ
เตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพ การใช้พลังงานในภาคคมนาคม
และขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสาน
วัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน  

๓. การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ  ภูมิอากาศ เพ่ือให้
สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับ  ความท้าทายจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ  

๔. การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยการจัดท าแผนที่และ  จัดล าดับพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูล การ
สื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการ  ภัยพิบัติพัฒนาระบบงาน
อาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุน  ภาคเอกชน สถานประกอบการ 
โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดท าแผนปฏิบัติการ รองรับภัยพิบัติ  

๕. การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ  เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ  การค้าและการลงทุน 
เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลง  ระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและก าหนดแผน  กลยุทธ์รายสินค้า รวมทั้ง
มาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท าคาร์บอน ฟุตพริ้นต์และสร้างแรงจูงใจให้เกิด
อุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

๖. การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง  และพันธกรณีด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณี  ติดตามสถานการณ์การ
เจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเจรจา  พัฒนาความร่วมมือในกลุ่ม
อาเซียนและประเทศคู่ค้าส าคัญ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลง  ระหว่างประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

7. การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการ จัดการขยะและน้ าเสีย
ชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อ ลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล 
การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และ  ระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้าน
มลพิษ  
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๘. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี ประสิทธิภาพ โปร่งใสและ

เป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับ
นโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูผลักดัน ให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการ  ก่อมลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

 
3.5 การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติ  
การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญกับการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติใน ระดับ
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และการมี
ส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนา  จากระดับชุมชนสู่
ประเทศและประเทศสู่ชุมชน เพ่ิมการใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิด  สร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือ
หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระดับพื้นท่ี ท้องถิ่น และชุมชน ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของ
ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอย่าง  บูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด้วย
กระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการ  แก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ โดยมี
แนวทางส าคัญ ดังนี้  

3.5.๑ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ ผลักดัน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติโดยจัดท าแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน ตระหนักและ
ยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเป้าประสงค์และแนวทาง ของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๑ และผลักดันให้ภาคการเมืองน าประเด็นการพัฒนาส าคัญไปผสมผสานในการ จัดท านโยบายรวมทั้งจัดท าคู่มือ
การแปลงแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ เผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนารับรู้และน าไปปฏิบัติ  

3.5.๒ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร ราชการ
แผ่นดิน และแผนระดับอ่ืนๆ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ ที่
เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความ เชื่อมโยงกัน และจัดท าเป็น
แผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติ  เชื่อมโยงแนวคิดพ้ืนฐานยุทธศาสตร์
ประเด็นพัฒนาส าคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เข้ากับนโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับต่างๆ จัดท ายุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม โดยบูรณาการ
สาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และการจัดสรร งบประมาณที่สอดคล้องกัน รวมถึงก าหนดแนวทางจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด และแผนท้องถิ่นภายใต้แนวทางการพัฒนาภาคที่เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ตลอดจน ผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ 

 3.5.๓ การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ น าการวิจัย  เป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร จัดท าฐานข้อมูลที่ภาคส่วนต่างๆ เข้าถึงและใช้  ประโยชน์ได้ง่าย รวมทั้ง
สร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา  
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3.5.๔ การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน แผนพัฒนา

ฯ ฉบับที่ ๑๑ ในระดับประเทศและระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เชื่อมโยง คณะกรรมการระดับชาติ
ที่มีอยู่น าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มาเป็นกรอบด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ให้จังหวัดเป็นจุดประสานการพัฒนา
ระดับพ้ืนที่ รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนแผนฯ มากขึ้น  

3.5.๕ การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาทิพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนา สร้างความ เข้มแข็งของชุมชน
ให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทุกรูปแบบ ผลักดันให้
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น สนับสนุนให้ภาคเอกชนมี  บทบาทน าในการขับเคลื่อน
เศรษฐกจิและสังคมที่ดีและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

3.5.๖ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลส าเร็จ และ
ผลกระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์และผลการพัฒนา  ในภาพรวม พัฒนา
กลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการติดตามประเมินผลการบริหาร จดการแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพื้นท่ี และการ ตรวจสอบของภาคประชาชนให้
เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของ
โครงการต่างๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็น เครือข่ายในทุกระดับ ทั้งฐานข้อมูลระดับภาพรวม
และระดับพื้นท่ี 

 
3.6 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
1. กรอบแนวคิดและหลักการ 
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเทศไทยจะ 

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน  และ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้ าสู่สังคม ผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต  ความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท้าให้การพัฒนาในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ้าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ  ดังนี้ 

 (1)  การน้อม น้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 (2)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
 (3)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
 (4)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข  

 

2. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12 

การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลาง
ไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีการกระจายรายได้และพัฒนาอย่างเท่าเทียม  มีระบบนิเวศที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ  คือ  “มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน” 
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2.1 ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที ่12        
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ขณะนี้

รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยมีเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย โดยในเบื้องต้นได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

        
 ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่    
(๑)  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
(๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
        

        เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลัง
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ
ที่กล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา
อย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ก าหนดแผนและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่
ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์
ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และน ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้านที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์
ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะก าหนดยุทธศาสตร์ให้
ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)เป็นส าคัญ 
         

3.7 การก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
    

        สศช.ได้น าความคิดเห็นจากการประชุมประจ าปี ๒๕๕๘ ของ สศช.มาประมวลและยกร่างแนวคิดยุทธศาสตร์ 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ และ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ซึ่งที่
ประชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

3.1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี 
คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัย
ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้าง
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคม  ที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือ 
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การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม        
        3.๒)   ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุก
มิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ 
ทั่วถึงและเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา และการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคน ได้เต็มตามศักยภาพ
สามารถประกอบอาชีพ และด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้ และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพใน
พ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพ และสวัสดิการทางสังคมข้ันพื้นฐานที่จ าเป็น และเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การ
พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และมีช่องทางการเข้าถึงท่ีหลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรม
ชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรม เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่
การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย        
         3.๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษี ทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพ และ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการการ
ลงทุนเพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิต และบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของสาขาการผลิต และบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้
ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพท่ีจะเป็นฐานส าคัญส าหรับการ
พัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์
อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ 
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาคเป็นต้น 
            3.๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไข
ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ ตาม
เป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการ
บริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและ
สนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน        
         3.๕)    ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  

(๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม  
(๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
(๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่  
(๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน  ชายฝั่งทะเล เสริมสร้าง และพัฒนาความร่วมมือ กับประเทศ 
    เพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคง 
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(๕) สร้างความเชื่อมั่น และพัฒนาความร่วมมือ ในกลุ่มประเทศอาเซียน และประชาคมโลก  เพ่ือรักษา 
     ผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย  
(๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์  
(๗) รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของ 
     ชาติทางทะเล  
(๘) เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ  
(๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความม่ันคง 
    ระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ  
(๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  ในระดับพ้ืนที่  ได้อย่างเป็น 
      รูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา  
      วิจัยพัฒนาด้านความมั่นคง        

         3.๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมี
ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้ อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่าน
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ท้องถิ่นให้เอ้ือ ต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เพ่ือให้ประเทศไทย ปราศจากการคอร์รัปชั่น  ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญ  ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศใน 
ด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย ปี 2577        
          3.๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบลอจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทาง และขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความ
มั่นคงด้านพลังงาน และการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล การลดความเหลื่อมล้ าใน
การเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก        
            3.๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัย
และพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน 
และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ  ทั้งการสร้างคุณค่า  และมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า  และบริการให้สามารถตอบสนอง 
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ความต้องการของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไป น าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทาง
ความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับ
ความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางและก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต        
             3.๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความ
ต้องการของภาคี การพัฒนาที่เก่ียวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิม ให้เข้มแข็ง โดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค ให้เป็นเมืองน่าอยู่ และปลอดภัย 
สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ และสร้างความอยู่ดีมีสุข ให้แก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  

(๑) การพัฒนาภาค  
(๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค  
(๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ  
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่ เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์ 

    อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพและโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 
            3.๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุก
และรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทย
มีความเก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงาน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของ
ประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับ และ ด าเนินงานของประเทศไทย ภายหลังการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัว และพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของ
ประเทศเพ่ือรองรับ และสอดคล้องกับการด าเนินงาน ตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional 
Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุ
ภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการ
ทางการศกึษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนารวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 

 
3.8 นโยบายรัฐบาล    
     รัฐบาลในชุดปัจจุบันได้เข้ามาสืบทอด และสานต่อภารกิจ  จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้

ก าหนดทางการแก้ปัญหาของประเทศไว้ก่อน เป็น 3  ระยะ  โดยในระยะแรกได้มุ่งระงับยับยั้งความแตกแยก  ยุติการ
ใช้ก าลังและอาวุธสงคราม ก่อความรุนแรง ตลอดจนได้เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชน และ
มุ่งน าความสุข ความสงบกลับคืนสู่ประเทศเป็นการเร่งด่วนส าคัญ  ระยะที่สองด้วยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราว  การจัดตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติและและการจัดตั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 
เพ่ือออกแบบวางรากฐานทางการเมืองเรษฐกิจและสังคมอันมั่นคงแก่ประเทศก่อนจะส่งผ่านไปสู่ระยะที่สาม  คือ  การ 
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การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรและการจัดการเลือกตั้งทั่วไป  โดยที่มาตรา 19  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้ก าหนดหน้าที่ของรัฐบาลไว้ 3 ประการ เป็นครั้งแรก คือ การบริหารราชการแผ่นดิน 
การด าเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ และการส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ 
เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สังคมปรารถนา  รัฐบาลจึงขอก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าที่ 3  ประการ  ดังนี้ 

 
กรอบการด้าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 

เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถบรรลุถึงภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลทั้งสิ้น 11 ด้าน  ประกอบด้วย 

   
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

           โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจ หรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่
ค านึงถึงความรู้สึก และความผูกพัน ภักดีของคน อีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลาย
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการ และแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ ให้แพร่หลายและ
เกิดประโยชน์ในวงกว้าง 
 

2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง 

อาเซียนในกิจการ  5  ด้าน ประกอบด้วย   
           - การบริหารจัดการชายแดน  
           - การสร้างความม่ันคงทางทะเล  
           - การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
           - การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
           - การเสริมสร้างในการปฏิบัติการ ทางการทหารร่วมกันของอาเซียน  โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไข
ข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
           2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน ายุทธศาสตร์  เข้าใจ  เข้าถึง  และ
พัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ และ
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน  โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และ สังคม  ที่สอดคล้อง  กับ  ความต้องการของประชาชนในพื้นที่   ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
           2.3 พัฒนาและเสริมสร้าง  ของกองทัพ และระบบป้องกันประเทศ   ให้ทันสมัยมีความพร้อม  ในการรักษา
อธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ  ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ  ส่งเสริม  และพัฒนาวิทยาศาสตร์     และ
เทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
กับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ 
           2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ  บนหลักการที่ว่านโยบายต่างประเทศเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม  โดยจะ
น ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
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         3. การลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ            

3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้
แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน 
           3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้าม
ชาติ  การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จ าเป็น
และเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
           3.3 ในระยะต่อไป   จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม  ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบ  การกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้
อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 
           3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงิน หรือกิจกรรมที่เหมาะสม 
เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล 
ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแล
ผู้สูงอายุ 
           3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย  
           3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ  ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
           3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครอง
ให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือ   ไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร   
ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจ  และวิธีการแผนที่ ที่ทันสมัย  แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน และแนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่
ชัดเจน  

 
4. การศึกษาและเรียบรู้  การทุนุบ้ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 

           4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบ   และการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน  เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้  พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ  เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี  ทั้งในด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม   และธุรกิจ
บริการ 
           4.2 ในระยะเฉพาะหน้า    จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษาจัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือก
รับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน   โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทาง
หนึ่ง 
           4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วม 
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
           4.4 พัฒนาระบบการผลิดและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน  น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือช่วย
ครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
           4.5 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญ
ในการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม   ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างสันติสุข    และความปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทยอย่างยั่งยืน 
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5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

           5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพ   ให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ
โดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ  และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ 
           5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษาสร้างกลไกจัดการ
สุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง  ปรับระบบการจ้างงาน  การกระจายบุคลากร  และทรัพยากร
สาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  
           5.3 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ   ในสังคม  เพ่ือป้องกัน และแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์  โดยจัดให้มีมาตรการและ
กฎหมายที่รัดกุม 
 

3.9 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 
           รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้อง
แก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
           6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนดภายใน
สิ้นปีนี้ 
           6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้จัดท าไว้ โดยน า
หลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ความส าคัญในการบูรณา
การงบประมาณ และความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย ทบทวนภารกิจที่
มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัด
เพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
           6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริม
การลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี  
           6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น ลดตุ้นการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการ
ผลิตอย่างทั่วถึง 
           6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า
และมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 
           6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะท าได้  
           6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
           6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล โดยระดมความคิดเห็น
เพ่ือหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการสร้างแหล่งน้ า
ขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ป ี
           6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีท่ีเหมาะสม
ระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบ
รอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วย
วิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
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 6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้ไว้ใน

ระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยายรากฐานการ
จัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างโดยให้มีผลกระทบ
ต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด  
                   รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษี
ประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 
           6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา  ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า 700,000 ล้านบาท 
และเป็นภาระงบประมาณใน   5  ปี ข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดย
ประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช าระคืนให้นานที่สุดเพ่ือ
ลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
           6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           -   ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก  โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม.  และรถไฟฟ้าเชื่อม 
กทม. กับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท าได้ทันที  
           -   ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง และ
ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
           -   ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์
ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล า
น้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง
การขุดลอกร่องน้ าลึก 
           6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานในระดับ
นโยบาย  หน่วยงานก ากับดูแล  และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน  และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแล ระบบราง   เพ่ือท าหน้าที่
ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย  โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม  การลงทุน การบ ารุงรักษา
และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ 
           6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ   ของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ  ก าหนดเป้าหมาย  และ
มาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ  ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละ
แห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
           6.15 ในด้านเกษตรกรรม   ด าเนินการใน  2  เรื่องใหญ่   คือ   การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ  
           6.16 ในด้านอุตสาหกรรมส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ อาทิ 
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การ
ออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 
           6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะ
ท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  
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3.10  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

           -   เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงาน
การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6  ประเทศ (GMS)  แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ   
อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล  ส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชา
การและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน 
           -   พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดน และโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
บริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน  พัฒนาระบบ 
National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ 
สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 

 

3.11  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัย และพัฒนา 
     และนวัตกรรม 

           3.11.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า 1% 
ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้ประเทศ
มีความสามารถในการแข่งขัน 
           3.11.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น  ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ 
ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ในกรณีท่ีจ าเป็น  จะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
        
          3.12  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ 

    ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน            
3.12.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญ

ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ  พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน เพ่ือลดแรงกดดัน
ในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 
           3.12.2 ในระยะต่อไปพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชด าริ
ที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 
           3.12.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มี
แผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
           3.12.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ  ขยะ  และน้ าเสีย  ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  ในพ้ืนที่ใดที่
สามารถจัดการขยะมูลฝอย  ด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวาง
ระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ  โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรม  ที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน   และพัฒนาระบบ
ตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
 
           3.13  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
           3.13.1 จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ     ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ   การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้   ในระบบราชการ   โดยจะ
ด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ 
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3.13.2ในระยะแรก   กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง  บริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวาง

มาตรการทางกฎหมาย  มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง  ประวิงเวลา  หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้าง
ความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน  
           ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการ
สาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
           3.13.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรม  ในการแต่งตั้ง  และโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ    วางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรม  มาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายต่าง ๆ 
           3.13.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ   โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ  และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูป 
ทุกด้าน 
 

3.14  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
          3.14.1 ในระยะเฉพาะหน้า  จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ  และกฎหมายอ่ืน ๆ    ที่
ล้าสมัย  ไม่เป็นธรรม  ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน   
โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่ง
ด าเนินการ 
           3.14.2 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ 
             

3.15.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (county  Strategy) 
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการ 

ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี 
เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบประมาณ 2556 และเป็น
กรอบ ในการจัดท างบประมาณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานร่วมกันใน
รอบป ีที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูร
ณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy)จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่
ประชาคม อาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ท าเนียบ
รัฐบาล เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 
ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์
30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 โดยมี รายละเอียดดังนี้  

 

3.15.1  วิสัยทัศน์ :  
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม” 
 

3.15.2  วตัถุประสงค์ :  
1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)  
3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
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3.15.3  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :  
1. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม  
2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่  
3. การลดรายจ่าย  
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน  
 

               ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  (30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ)  คือ         
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้
ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ ประเด็นหลัก 
แนวทางการด าเนินการ  

1.  ด้านเกษตร  
1.1  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร  
1.2  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า  
 

2.  ด้านอุตสาหกรรม  
2.1  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ืออุตสาหกรรม  
2.2  ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)  
2.3  การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล 2.4 การน าทุนทางวัฒนธรรมและ 
      ภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 
 

3.  การท่องเที่ยวและ บริการ  
3.1  แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว  
3.2  เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาทต่อปี  
3.3  ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค 
  

4.  โครงสร้างพ้ืนฐาน  
4.1  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน  
4.2  การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
4.3  การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน  
 

5.  พลังงาน  
5.1  นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม  
5.2  การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน  
5.3  การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน  
 

6.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ ในภูมิภาค  
6.1  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการลงทุน เพ่ือเชื่อมโยงโอกาส 
       จากอาเซียน  
6.2  แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน  
6.3  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard  
6.4  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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7.  การพัฒนาขีดความ สามารถในการแข่งขัน  
7.1  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด) 

        7.2  การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand  
 

8.  การวิจัยและพัฒนา  
8.1  ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP  
8.2  Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T  
8.3  การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
8.4  การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน  
 

9.  การพัฒนาพื้นที่และ เมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน  
9.1  การพัฒนาเมืองหลวง  
9.2  การพัฒนาเมืองเกษตร  
9.3  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
9.4  การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว  
9.5  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
9.6  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  
9.7  การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน  
9.8  ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้้า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย  
                     8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการด าเนินการ ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ  
 

10. การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา  
10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และการใช้ ICT ในระบบ 
        การศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น)  
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 

11. การยกระดับคุณภาพ ชีวิตและมาตรฐานบริการ สาธารณสุข  
11.1 การจัดระบบบริการ ก าลังพล และงบประมาณ  
11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

12. การจัดสวัสดิการสังคม และการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส  
12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียม คุณภาพชีวิต  
12.2 กองทุนสตรี  
 

13. การสร้างโอกาสและ รายได้แก่วิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม (SMEs)  
      และเศรษฐกิจ ชุมชน  
13.1 กองทุนตั้งตัวได้  
13.2 กองทุนหมู่บ้าน  
13.3 โครงการ SML  
13.4 โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร  
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14. แรงงาน  
14.1 การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ และ  
       พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว  
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย อย่างทั่วถึงพร้อม 
        เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

15. ระบบยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้้า 
15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 
  

16. การต่อต้าน การคอร์รัปชั่น สร้างธรรมาภิบาลและ ความโปร่งใส  
16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม  
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน  
 

17. การสร้างองค์ความรู้ เรื่องอาเซียน  
17.1 ภาคประชาชน  
17.2 ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  
17.3 บุคลากรภาครัฐ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
                     ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 11 แนวทางการด าเนินการ 
  
18. การพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อความย่ังยืน  
18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพื่อความยั่งยืน 
 

19. การลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก (GHG)  
19.1 การประหยัดพลังงาน  
19.2 การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
19.3 ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 

20. นโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดล้อม  
20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม  
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ 
 

21. การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ การบริหารจัดการน้้า 
21.1 การปลูกป่า  
21.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า  
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาเซียน  
 

22. การเปลี่ยนแปลง สภาวะภูมิอากาศ  
22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)  
 ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
  

23. กรอบแนวทางและ การปฏิรูปกฎหมาย  
23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
23.2 เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ  
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ  
 

24. การปรับโครงสร้าง ระบบราชการ  
24.1 เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของภาครัฐ ด้วยการสร้างความ 
       พร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น  
24.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E - Service  
 

25. การพัฒนาก้าลังคน ภาครัฐ  
25.1 บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน และเตรียมพร้อม ส าหรับอนาคต 

               25.2  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อมบุคลากร ภาครัฐสู่ 
                       ประชาคมอาเซียน 
 

26. การปรับโครงสร้าง ภาษี  
26.1 ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ และ เพ่ิมขีดความสามารถ 
       ในการแข่งขัน  
 

27. การจัดสรรงบประมาณ  
27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายรัฐบาล  
 

28. การพัฒนาสินทรัพย์ ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
28.1 ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 

29. การแก้ไขปัญหา ความม่ันคงจังหวัดชายแดน ภาคใต้ และเสริมสร้าง ความม่ันคงในอาเซียน  
29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืนที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 
        ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 2555 – 2559 
29.2 การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  
 

30. การปฏิรูปการเมือง  
30.1 กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
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3.16.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 – 2560) ฉบับทบทวนใหม่  
     (รอบปี พ.ศ. 2560) 
3.16.1 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี  
          และสุพรรณบุรี) 
 

                             วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
         “แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน พัฒนาการค้าผ่านแดนและการท่องเที่ยวทวารวดี” 

 

3.16.2 พันธกิจ 
   ๑)  ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อน าไปใช้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาดและการท่องเที่ยว 
   2)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูปและการท่องเที่ยว 
   3)  จัดหาและพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิตแปรรูป 
        และการท่องเที่ยว 
   4)  ผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
           ทั้งภายในและต่างประเทศ 
   5)  แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ 
        ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

3.16.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิตและส่งออกสินค้า 
            เกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
ผู้บริโภคท้ังภายใน                                     
และต่างประเทศ 

บริโภคสินค้าที่ปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน 

 

ร้อยละของจ านวน 
แปลง/ฟาร์ม/โรงงาน   
ที่ได้รับการตรวจจาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ร้อยละ 100  

ของจ านวนแปลงฟาร์มต่อปี 
 

1. พัฒนากลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
     การผลิตสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐาน 
2. เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาด 
     และการประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตร 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการน านวัตกรรม 
     มาใช้ในเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร            

   
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
เพ่ิมรายได้ 

และจ านวนนักท่องเที่ยว 
 

รายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึนในกลุ่มจังหวัด  

ร้อยละ 10  
 หรือจ านวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 / ปี 
(เฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง) 

 

1. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
2. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานสินค้าบริการ 
    อย่างมีคุณภาพ 
3. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
4. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและ 
     เสริมสร้างความปลอดภัย            
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3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการค้าชายแดนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
รายได้จาก 

การค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น 
 

รายได้จากการค้า 
ผ่านแดน 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 / ปี 
(เฉลี่ย 4 ปี ย้อนหลัง) 

(ไม่รวมการน าเข้าก๊าซธรรมชาติ) 
 
 

1. สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
    ชายแดน 
2. ส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง 
     ประเทศและการค้าชายแดน 
3. พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากร 
     ด้านการค้าขายชายแดน 
  

 
 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความเข้มแข็งให้แกภาคการเกษตรอย่างย่ังยืน 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 
เกษตรกรมีฐานะ 
ทางเศรษฐกิจดีข้ึน 

 

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
จากเส้นแบ่งความยากจน 

ที่รัฐบาลก าหนด 
 30,000 บาท /คน / ปี 

 
 

1. สร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนา 
    การผลิตที่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริม สนับสนุนในการเข้าถึงแหล่งทุน 
      และโอกาสในการเรียนรู้ตามปรัชญา 
      เศรษฐกิจพอเพียง                  
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ า 
  

 
3.17 ทิศทางการพัฒนาที่ส้าคัญรายจังหวดั 

 

1. จังหวัดกาญจนบุรี 
1.1 ฐานผลิตสินค้าเกษตรและแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
1.2 ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
1.3 ยกระดับการค้าชายแดนให้เป็นระดับสากล และพัฒนาโลจิสติกส์รองรับเชื่อมโยง 

โครงการทวาย 
1.4 จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
1.5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ 

 
2. จังหวัดราชบุรี 

2.1 ฐานผลิตสินค้าเกษตรและแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
2.2 พัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์                                                 

(สินค้าหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
2.3 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่อตัวถังรถยนต์ 
2.4 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
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3. จังหวัดนครปฐม 

3.1  ฐานผลิตสินค้าเกษตรและแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
3.2  ควบคุมการใช้ที่ดิน และวางโครงสร้าง พื้นฐานให้ทันต่อการพัฒนา 
3.3  พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ า 
3.4  เพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 
3.5  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

  4.  จังหวัดสุพรรณบุรี 
       4.1  รักษาพ้ืนที่เกษตร/ฟ้ืนฟูดิน 
       4.2  ฐานผลิตสินค้าเกษตรและแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
                        4.3  แก้ไขปัญหาความยากจน เนื่องจากยังมีสัดส่วนคนจนสูงกว่าระดับประเทศ 
    
 3.18 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2557 – 2560(ฉบับทบทวน) ประจ้าปี พ.ศ. 2559 
  

3.18.1 วิสัยทัศน์ 
 “ ผู้น้าเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ และใช้ทุนทางปัญญาสร้างรายได้ ” 
 

3.18.2  พันธกิจ 
1. ด าเนินการยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐานสินค้าให้เป็นสินค้ามีคุณภาพ                                                                                                           

ปลอดภัย และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
2. พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้ เข้มแข็ง สร้างวินัยทางสังคม ตลอดจนการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเป็นเมืองน่าอยู่ 
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ยกระดับมาตรฐานการบริการ ตลอดจนพัฒนาเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์เพ่ือการสร้างรายได้ 
 

       3.18.3   เป้าประสงค์โดยรวม 
      1.  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิตจากภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริการและ 
                            เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
      2.  คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น 
      3.  มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
 

       3.18.4   แนวทางการด้าเนินงานตามวิสัยทัศน์ 
       1.  ผู้น้าเกษตรปลอดภัย มีแนวทางด้าเนินการ ดังนี้ 
   1. ใช้แนวทางใช้ศักยภาพของพ้ืนที่พัฒนาเมืองราชบุรี เป็นเมืองเกษตรสีเขียวผลิตตาม 
                                 กระบวนการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP และอินทรีย์) 
   2. ใช้ศักยภาพของตลาดกลางและระบบขนส่งเกิดเป็น Hub ศูนย์กระจายสินค้าในราชบุรี 

                          3. ใช้แนวทางเมืองเกษตรสีเขียวลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต                  
โดยใช้สารชีวะภัณฑ์ในกิจกรรมด้านการเกษตรมากขึ้น                                                
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4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาด 
5. ใช้ข้อมูลทางวิชาการเพ่ือวางแผนการผลิต วางแผนการใช้น้ า และหาแนวทางการป้องกันโรค

ให้กับเกษตรกร 
6. ใช้ตลาดเป็นตัวกระจายสินค้า สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
7. ใช้พื้นที่ชายแดน และเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นช่องทางการตลาด เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
9. ผลักดันวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ธุรกิจรายย่อย SMEs ให้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการพัฒนา

ด้านการเกษตรของจังหวัด 
 

2. มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีแนวทางการด้าเนินการ  ดังนี้ 
 1.  ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาให้มีความเข้มแข็ง 
 2.  การลดความเสี่ยงและอ านวยความสะดวกในการคมนาคม 
 3.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม 
 4.  ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน (พลังงานสะอาด) 
 5.  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 6.  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตนเองและยั่งยืน 
 7.  ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 8.  ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการตนเองในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ 
          จากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 

9. ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้มีบทบาทในการพัฒนาฯ 
10. ส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อจากการสู่ประชาคมอาเซียน 
11. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ AEC สู่สถานศึกษาในทุกระดับ 
12. สนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในชุมชน 
13. ผลักดันให้เกด “วาระราชบุรี” (ธรรมนูญราชบุรี) เพ่ือให้เมืองราชบุรีน่าอยู่ 
14. แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนารายได้ครัวเรือน 

     

        3.  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 1.  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างแรงดึงดูดจาก 
              นักท่องเที่ยว 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมราชบุรีเมืองแห่งศิลปะและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

3.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐานสากล                               
4.  พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน                                                      
5.  พัฒนากลไกการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน                                                
6.  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัยด้าน      
การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
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3.18.1  เป้าประสงค์รวม ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม  4  ป ี

ข้อมูลค่าฐาน 
ปี 2556 

เป้าหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

1.  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
การผลิตจากภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
และบริการ 
 

1. ร้อยละของจ านวน/
ฟาร์ม  ที่ได้รับการรับรอง
ม า ต ร ฐ า น อ า ห า ร
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น  
1.1 ด้านพืช (พืชอาหาร) 
1.2 ด้านประมง 
     (สัตว์น้ าจืด) 
1.3 ด้านปศุสัตว์ (สุกร) 

2.  มูลค่าเพ่ิม ณ ราคา
ประจ าปีภาคเกษตรกร
เ พ่ิมขึ้ น ร้ อยละ  0 .25 
(จากข้อมูล เฉลี่ ย  5  ปี 
ย้อนหลัง) 
 

แปลง/ฟาร์ม 
 
 
 

300 
300 

 
300 

19,170 
ล้านบาท 

ร้อยละ 
 
 
 

6 
6 
 

6 
0.25 

ร้อยละ 
 
 
 

7 
7 
 

7 
0.50 

ร้อยละ 
 
 
 

8 
8 
 

8 
0.75 

ร้อยละ 
 
 
 

9 
9 
 

9 
1 

2. คุณภาพชีวิตของ 
     ประชาชนสูงขึ้น 

1 .  ร า ย ไ ด้ ค รั ว เ รื อ น
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 15 ต่อ
คน ต่อป ี
 

64,560 
บาท 

74,244 
บาท 

83,928 
บาท 

93,612 
บาท 

103,296 
บาท 

2. สัดส่วนผู้อยู่ในระบบ
ปร ะกั น สั ง ค ม เ พ่ิ ม ขึ้ น    
ร้อยละ 1  ต่อปี 
 

ร้อยละ 
24.08 

ร้อยละ 
25.50 

ร้อยละ
26.50 

ร้อยละ 
27.50 

ร้อยละ
28.50 

3 .  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

1. พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นจาก
พ้ืนที่ป่าเดิม 

500 
ไร่/ปี 
(ไร่ละ 

 200 ต้น 
รวม 

100,000 
ต้น/ปี) 

 

500  
ไร่/ปี 

500  
ไร่/ปี 

500  
ไร่/ปี 

500  
ไร่/ปี 
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3.18.2  ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย                                                                      
1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต                                                                
ในส่วนการพัฒนาสินค้าเกษตรมีเป้าประสงค์หลัก คือ พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค สร้างมูลค่าต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ดังนั้นการพัฒนาจึงมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

 การพัฒนาเชิงรุก :    ให้ความส าคัญในการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรีให้ได้
มาตรฐาน ใช้ศักยภาพของตลาดกลาง และระบบขนส่งให้เป็นเกิดเป็น Hub ศูนย์กระจายสินค้าในราชบุรี 

 การพัฒนาในเชิงการแก้ไขข้อจ้ากัด :  ด าเนินการในแนวทางเมืองเกษตรสีเขียวที่จะลดต้นทุนการ
ผลิต ส่งเสริมการใช้สารชีวะภัณฑ์ในกิจกรรมด้านการเกษตร แทนการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตการสร้างการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรในลักษณะเครือข่าย วิสาหกิจชุมชน  ระบบสหกรณ์ และ SMEs ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาการผลิต การตลาด และเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า   

 การพัฒนาในเชิงป้องกันปัญหา :  ส่งเสริมการจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลทางวิชาการเพ่ือวาง
แผนการผลิตและการตลาดที่เป็นระบบ สอดคล้องกับความต้องการสินค้าและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การวางแผน
การใช้น้ าเพื่อการผลิต ตลอดจนหาแนวทางการป้องกันโรคให้กับเกษตรกร 

 การพัฒนาในเชิงรับ :  ใช้ศักยภาพพ้ืนที่ชายแดนในการพัฒนาช่องทางการตลาด เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร  ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบน้ าเพื่อการผลิต 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้นวัตกรรมเพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
3. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการที่ปลอดภัย และได้การรับรองมาตรฐานเพ่ือเพ่ิม

มูลค่าและความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรปลอดภัย 
4. พัฒนาเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งหน่วยการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร 
5. พัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตและการตลาดแบบบูรณาการ 
6. ขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้าท้ังในและต่างประเทศ และพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้า 
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เป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม  4  ป ี

ข้อมูลค่าฐาน 
ปี 2556 

เป้าหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

1.  ผลผลิตทางการเกษตรต่อ
หน่วยเพ่ิมขึ้นและได้รับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัย 
 

1. ร้อยละของจ านวน/
ฟาร์ม  ที่ได้รับการรับรอง
ม า ต ร ฐ า น อ า ห า ร
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น  
1.1 ด้านพืช (พืชอาหาร) 
1.2 ด้านประมง 
     (สัตว์น้ าจืด) 
1.3 ด้านปศุสัตว์ (สุกร) 

 

แปลง/ฟาร์ม 
 
 
 

300 
300 

 
302 

 

ร้อยละ 
 
 
 

6 
6 
 

6 
 

ร้อยละ 
 
 
 

7 
7 
 

7 
 

ร้อยละ 
 
 
 

8 
8 
 

8 
 

ร้อยละ 
 
 
 

9 
9 
 

9 
 

2.  ร้อยละของจ านวน
แปลง/ฟาร์ม ที่ผ่านการ
ประเมินความพร้อมต่อ
การเข้าสู่อาหารปลอดภัย
เพ่ิมข้ึน 

1.1 ด้านพืช (พืชอาหาร) 
1.2 ด้านประมง 
     (สัตว์น้ าจืด) 
 
 

แปลง/ฟาร์ม 
 
 
 
 

300 
300 

 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 

6 
6 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 

7 
7 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 

8 
8 
 
 

ร้อยละ 
 
 
 
 

9 
9 
 
 

3. ร้อยละของวิสาหกิจ
ชุมชนของจังหวัดราชบุรี
ที่มีการประเมินศักยภาพ
ใ น ร ะ ดั บ ดี เ พ่ิ ม ขึ้ น                                     
(ปี 2556 อยู่ในระดับดี 
130 แห่ง) 

130 แห่ง 20 แห่ง 25 แห่ง 30 แห่ง 35 แห่ง 

 4. มูลค่าเพ่ิม ณ ราคา
ป ร ะ จ า ปี ข อ ง ภ า ค
เกษตรกรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
0.25  (จากข้อมูลเฉลี่ย 
5 ปี ย้อนหลัง) 
 

19,170 
ล้านบาท 

ร้อยละ 
0.25 

ร้อยละ 
0.50 

ร้อยละ 
0.75 

ร้อยละ 
1 
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2)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
   

การพัฒนาการท่องเที่ยวและมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์  มีเป้าประสงค์ที่ส าคัญ คือ การเพ่ิมรายได้
จากการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี ประกอบกับจังหวัดราชบุรี มีผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP ซึ่งมีมูลค่า 
การจ าหน่ายประมาณ 5,762 ล้านบาท  และหากจะพัฒนาเข้าสู่ช่องทางการตลาด การท่องเที่ยว สามารถเพ่ิมรายได้
ให้กับจังหวัดเพ่ิมข้ึน  โดยมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 

 

การพัฒนาเชิงรุก :    ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งมี
หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิง
สันทนาการ ให้เป็นที่รู้จักเพ่ือสร้างความสนใจจากนักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมราชบุรี เมืองแห่งศิลปะ ตลอดจน
สนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP เพ่ือขยายช่องทางสู่ตลาดการท่องเที่ยว 

 การพัฒนาในเชิงการแก้ไข :  ด าเนินการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้คงสภาพความสมบูรณ์ พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้มีความพร้อม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเป็นที่
ประทับใจ  

การพัฒนาในเชิงป้องกันปัญหา :  พัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

 การพัฒนาในเชิงรับ :  ด าเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอ านวย
ความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและระบบรักษาความปลอดภัยด้านการ
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

2. ฟ้ืนฟู พัฒนา แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
3. พัฒนาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วม 
4. พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP เข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม  4  ป ี

ข้อมูลค่าฐาน 
ปี 2556 

เป้าหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

1.  สินค้าที่เกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ ได้รับการสร้าง
มู ล ค่ า เ พ่ิ ม เ ชิ ง เ ศ รษ ฐกิ จ                                     
มากขึ้น 
 
2.  รายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 
 

1. รายได้จากการ 
    ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
    ร้อยละ 5 ต่อปี                                       
(ปี 55 รายได้จากการ
ท่องเที่ยว 1,510.20 
ล้านบาท) 
 

ร้อยละ 5 
(1,585)  
ล้านบาท 

ร้อยละ  
5 

(1,664)  
 

ร้อยละ 
6 

(1,760)  
 

ร้อยละ 
7 

(1,880)  
 

ร้อยละ 
8 

(2,035) 
 

 

2 .  ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร
จ า หน่ า ย สิ น ค้ า ชุ ม ชน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 ต่อปี 
(ใช้ข้อมูลค่าเฉลี่ย 3 ปี  
ย้อนหลัง) 
 
 

4,700              
ล้านบาท/ปี 

ร้อยละ  
4 

(4,888)  
 

ร้อยละ 
4 

(5,080) 

ร้อยละ 
4 

(5,285) 

ร้อยละ 
4 

(5,495) 

3. จ านวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 (จาก
ค่าเฉลี่ย 4 ปี ย้อนหลัง) 
 

ร้อยละ 7 
(71,000) 

ร้อยละ 
7 
 

ร้อยละ 
7 
 

ร้อยละ 
7 
 

ร้อยละ 
7 
 

 

3) ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 

พัฒนาเชิงรุก  :   จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาที่โดดเด่น เช่น 
วัฒนธรรม 8 ชนเผ่า  ในด้านการบริการยังเป็นศูนย์บริการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานระดับภูมิภาค และเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อ
ด้านคมนาคม ภาคใต้ ภาคกลาง จากศักยภาพที่เป็นจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาดังกล่าว  จังหวัดราชบุรีจะ
ส่งเสริมการใช้กิจกรรมทางศาสนาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมประเพณี และการแปลงภูมิปัญญาให้เป็นทุนในการพัฒนา 
เพ่ือการสร้างและยกระดับสังคมคุณธรรมและชุมชนให้เข้มแข็ง ส าหรับการพัฒนาในด้านกายภาพและการจัดการ
ความสะดวกทางสังคม  โดยการด าเนินการลดความเสี่ยง การสร้างวินัย และการอ านวยความสะดวกในการคมนาคม 

 การพัฒนาในเชิงการแก้ไข :  จังหวัดราชบุรียังมีสถิติด้านอาชญากรรมที่ยังเป็นจุดอ่อนต่อการ
พัฒนา ทั้งด้านยาเสพติด การลักขโมย ซึ่งเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกับกลุ่มเยาวชนและการศึกษา ดังนั้น การแก้ไข
นอกจากภาคราชการเข้าด าเนินการแล้ว ยังให้ความส าคัญในเรื่องการร่วมผิดชอบต่อสังคม ทั้งในภาคองค์กรเอกชน  
ผู้ประกอบการ เยาวชนและประชาชนทั่วไป 
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 การพัฒนาในเชิงรับ :  ในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี วัฒนธรรม การ
ปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการที่ประเทศไทยก าลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ปัจจัยภายนอกเหล่านี้จะส่งผล
กระทบที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคม ชุมชนและประชาชนโดยทั่วไป การพัฒนาในเชิงการรักษาสภาวะที่จะมิ
ให้ปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน จึงเป็นการพัฒนาในแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันโดยการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เช่น ส่งเสริมการใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนและการพัฒนาในกลุ่ม
อาชีพต่างๆ เพื่อการเสริมรายได้ทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนในด้านการป้องกันโรคติดต่อ ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพ
ของประชาชน 

การพัฒนาในเชิงป้องกันปัญหา :  กลุ่มปัญหาทางสังคมของจังหวัดราชบุรีที่ส าคัญ เช่น ปัญหายา
เสพติดและอาชญากรรม ภาวการณ์สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาด้านรายได้ ปัญหาการขาดวินัยทางสังคม ในขณะเดียวกัน
จังหวัดราชบุรีมีต้นทุนทางสังคมที่ส าคัญและเป็นจุดเข็งที่ส าคัญในการพัฒนา  คือ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาที่
หลากหลาย เช่น ภูมิปัญญาด้านศิลปะ มีต้นทุนที่เป็นศูนย์กลางของการบริหารทางสังคมในภูมิภาค ดังนั้น ในการ
ป้องกันมิให้ปัญหาดังกล่าวขยายออกไปจนเกิดผลกระทบกับการพัฒนา จึงก าหนดแนวทางด าเนินการโดยการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทั้งระดับเยาวชน ประชาชนและชุมชน โดยการมี
ส่วนร่วมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ สถานศึกษา และส่วนราชการระดับจังหวัด 

กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือยกระดับสังคม 
คุณธรรม และชุมชนเข้มแข็ง 

2. การลดความเสี่ยง การสร้างวินัยและส่งเสริมความปลอดภัยในการคมนาคม 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม การแก้ไขปัญหายาเสพติดและเพ่ิมความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอาชีพ 
5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทัศนคติเยาวชนในทิศทางท่ีเหมาะสม 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม  4  ป ี

ข้อมูลค่าฐาน 
ปี 2556 

เป้าหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

1. คุณภาพชีวิตของประชาชน
สูงขึ้น 
 
2. นักเรียนมีระดับการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ 
 
 

1 .  ร า ย ไ ด้ ค รั ว เ รื อ น
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 15 ต่อปี 

64,560 
บาท 

 

74,244 
บาท 

 

83,928 
บาท 

 

93,612 
บาท 

 

103,296 
บาท 

 
2. สัดส่วนผู้อยู่ในระบบ
ประกั นสั ง คม เ พ่ิ มขึ้ น 
ร้อยละ 1 ต่อปี) 

ร้อยละ 
24.08 

ร้อยละ 
25.50 

ร้อยละ 
26.50 

ร้อยละ
27.50 

ร้อยละ 
28.50 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

รวม  4  ป ี
ข้อมูลค่าฐาน 

ปี 2556 
เป้าหมายรายปี 

2557 2558 2559 2560 
3. คณะกรรมการหมู่บ้าน / 
ผู้น าชุมชนมีบทบาทในการ
สร้ า งความเข้มแข็ งชุมชน          
มากขึ้น                                                                  

3. ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
O - net  ม.3 เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3  ต่อปี 
 

ร้อยละ 
46.36 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 3 

4. ร้อยละของครัวเรือน
ที่ เ ข้ าถึ งระบบประปา
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 ต่อปี 

37,626 
ครัวเรือน 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

ร้อยละ 
2 

5.หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
ปลอดยาเสพติดให้ได้ร้อย
ล ะ  9 0  ข อ ง จ า น ว น
หมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด 
1 , 0 4 0  แ ห่ ง  ( 9 7 5 
หมู่บ้าน 65 ชุมชน) 

   

188 
แห่ง 

187 
แห่ง 

187 
แห่ง 

187 
แห่ง 

187 
แห่ง 

6 .  ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์
ประสานงานรักษาความ
ปลอดภัยประจ าท้องถิ่น 
(ศปถ.) ต าบลละ 1 แห่ง 
รวม 111 แห่ง 

 

93 
แห่ง 

6 
แห่ง 

6 
แห่ง 

6 
แห่ง 

6 
แหมู่บ้าน

ห่ง 

7 .  จ า น ว นห มู่ บ้ า น มี
ความเข้มแข็งทุกหมู่บ้าน
(จ านวนหมู่บ้านเข้มแข็ง 
244 หมู่บ้าน) 
 

84 
หมู่บ้าน 

161
หมู่บ้าน 

 

162
หมู่บ้าน 

162
หมู่บ้าน 

162 
หมู่บ้าน 

 

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

              พัฒนาเชิงรุก  :   พัฒนาระบบการป้องกนการบุกรุกพ้ืนที่ป่าและปัญหามลพิษ ส่งเสริม ให้มีการใช้พลังงาน
ทดแทน (พลังงานสะอาด) 

    การพัฒนาในเชิงการแก้ไข  :   ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนและมีส่วนร่วม 

    การพัฒนาในเชิงรับ  :   รณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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การพัฒนาในเชิงป้องกันกับปัญหา  :   สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้
ด้วยตนเองและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ เพ่ิม
พ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่สีเขียว ระบบเตือนภัย การบริหารจัดการน้ า การจัดการปัญหาขยะมูลฝอย ลดมลพิษทางน้ า 
ทรัพยากรถูกใช้อย่างยั่งยืน รู้คุณค่า ปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการพัฒนาระบบป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า 
2. การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. การบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและลดมลพิษทางน้ า 
4. การสร้างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ปรับสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม  4  ป ี

ข้อมูลค่าฐาน 
ปี 2556 

เป้าหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

1 .  มี ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรั พยากรธ ร รมชาติ แล ะ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 
  

1. พื้นที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้นจาก
พ้ืนที่ป่าเดิม 
(1,097,368.75 ไร่)  

500 ไร่/ปี 
(ไร่ละ                

200 ต้น รวม 
100,000 

ต้น/ปี 

500  
ไร่/ปี 

 

500  
ไร่/ปี 

 

500  
ไร่/ปี 

 

500 
 ไร่/ปี 

 

2. พ้ืนที่สี เขียวในเขต
ชุมชนเ พ่ิมขึ้น จ านวน 
20,000 ต้น/ปี 

20,000 
ต้น/ปี 

20,000 
ต้น/ปี 

20,000 
ต้น/ปี 

20,000 
ต้น/ปี 

20,000 
ต้น/ปี 

3. แหล่งน้ าที่ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงอนุรักษ์
แ ล ะ ฟ้ื น ฟู  ส า ม า ร ถ
น าไปใช้ประโยชน์     
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
(197 แห่ง) 
 

ร้อยละ 80 
(197 แห่ง) 

80 
(197) 
แห่ง 

80 
(197) 
แห่ง 

80 
(197) 
แห่ง 

80 
(197) 
แห่ง 

4. จ านวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การจัดการขยะด้วยการ
คัดแยก ลดการใช้และน า
กลับมาใช้ประโยชน์ (3R) 
 

12 
แห่ง 

20 
แห่ง 

30 
แห่ง 

40 
แห่ง 

50 
แห่ง 
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5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความม่ันคงของพ้ืนที่ 

ให้ความส าคัญในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข การสร้างความสมานฉันท์และสร้างภูมิคุ้มกันใน
สังคมทุกระดับ  ลดความเสี่ยงผลกระทบจากภัยคุกคาม 

กลยุทธ์                                                                                                                               
1.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                                                      
2.  ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน                                                                                                               
3.  ส่งเสริมงานด้านมวลชน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
รวม  4  ป ี

ข้อมูลค่าฐาน 
ปี 2556 

เป้าหมายรายปี 
2557 2558 2559 2560 

1. มีภัยคุกคามด้านความมั่นคง 
    ลดลง 
  

1. การจัดตั้งอยู่บ้าน 
    อพป. เพิ่มข้ึน  

161  
หมู่บ้าน 

6 
หมู่บ้าน 

7
หมู่บ้าน 

8
หมู่บ้าน 

9 
หมู่บ้าน 

 

2. จ านวนมวลชนด้าน 
      ความมั่นคงเพ่ิมข้ึน 

หมู่บ้าน 
ที่เป็นแล้ว 

563 
หมู่บ้าน 

 

500 
คน 

500 
คน 

500 
คน 

500 
คน 

 

3.19 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  

3.19.1 วิสัยทัศน์ (Vission)                                                                                                                              
“เมืองน่าอยู่ เกษตรสู่สากล ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”  

3.19.2  พันธกิจ (Mission)                                                                                                   
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                                                              
2. ส่งเสริมการวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่                                                                                      
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่                              
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย                                                        
5. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย                                          
6. ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง                                                        
7. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น                                                  
8. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม                                                                                            
9. ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา                                                                                                 
10. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม                                                                                                 
11. ส่งเสริมภาคการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และบริการ   
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12. ส่งเสริมการสาธารณสุข                                                                                                            
13. ส่งเสริมการกีฬา                                                                                                    
14. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                  
15. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                                             
16. การวางแผน การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการการท างานร่วมกัน 

3.19.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)                                                                                         
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ                       
แนวทางการพัฒนา                                                                                                              
1. พัฒนาระบบคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟาสาธารณะ                                                                         
2. พัฒนาแหลงน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภคและเกษตร ตลอดจนการปองกันน้ าทวม                                    
3. พัฒนาการวางผังการใชที่ดินใหเปนเมืองนาอยู   

(2) ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต                                                                                                             
แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                  
1. สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม                                                                                                   
2. สงเสริมการศึกษาและกีฬา                                                                                                          
3. สงเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ                                                        
4. สงเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง  

(3) ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย                                 
แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                 
1. สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด                                                                                
2. สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน                                                                    
3. การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย  

(4) ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว                           
แนวทางการพัฒนา                                                                                                          
1. การวางแผนการประสานแผนและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น                                 
2. สงเสริมการทองเที่ยวและการคาชายแดน                                                                                                       
3. การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)                                                                                                                              
4. สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชยและการเสริมสรางความเขมแข็งในภาคการเกษตร                                                                       
5. การพัฒนาองคกรและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  
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(5)  ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                                         
แนวทางการพัฒนา                                                                                                                                      
1. พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย                                            
2. การบริหารจัดการและอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                                                    
3. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ  

(6)  ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น                                          
แนวทางการพัฒนา                                                                                                                
1. การสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น                                                   
2. สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 

3.20  ยุทธศาสตร์อ้าเภอวัดเพลง                                                                                                                           

3.20.1  วิสัยทัศน์                                                                                                        
“คุณภาพชีวิตดี ผลิตภัณฑ์มีคุณค่า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม” 

3.20.2  พันธกิจ                                                                                                                
1)  ส่งเสริมและสนับสนุน และเสริมสร้างผลผลิต รายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต และความผาสุก             
ของประชาชน และก้าวเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล                                                              
2)  พัฒนาสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุข 

(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1  สินค้าเกษตรมีมาตรฐาน บูรณาการผลผลิตอย่างสร้างสรรค์                              
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์                                                                                  
เป้าประสงค ์                                                                                                                  
1. สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย มีคุณภาพ                           
2. สินค้าและบริการส าคัญได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตเพิ่มข้ึน                                                  
3. น าสินค้ามาบูรณาการอย่างสร้างสรรค์สู่มาตรฐานสากล ได้รับการสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจมากข้ึน 
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนเพ่ิมขึ้น                                                                
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย                                                                                                           
1. เพิ่มคุณค่าผลผลิตที่ส าคัญเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่ผลิต                                                                       
2. จ านวนสินค้าเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ได้รับการส่งเสริมสู่มาตรฐานสากลมีจ านวนมากขึ้น                             
3. ร้อยละการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพ่ิมข้ึน                                                                                                   
4. มูลค่าการผลิตสินค้าเกษตร ขยายตัวในระยะ 4 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8                                              
5. รายได้ของครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
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(2) ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณธรรมน้าความรู้สู่ชุมชนเข้มแข็ง                                                 
เป้าประสงค ์                                                                                                                  
1. เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชนเข้มแข็ง มีคุณธรรม สามารถพ่ึงตนเองได้                                     
2. ประชาชนมีวินัยทางสังคม รักใคร่ปรองดองสมานฉันท์                                                               
3. ลดปัญหายาเสพติดและสถิติการเกิดอาชญากรรม                                                                 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย                                                                                                           
1. ประชาชนในชุมชนได้รับการปลูกฝังและพัฒนาให้มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น                            
2. ชุมชนพัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็ง ร้อยละ 80                                                                                                       
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมแนวคิดตามระบอบประชาธิปไตย เคารพสิทธิเสรีภาพ มีภราดรภาพ                                   
และมีความรักใคร่สมานฉันท์เพ่ิมมากข้ึน                                                                                                                         
4. มีการจัดระเบียบสังคม ควบคุมปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมให้ลดน้อยลง 

(3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต              
เป้าประสงค ์                                                                                                                  
1. พัฒนาคุณภาพน้ า ดิน และอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน                                                              
2. ลดมลภาวะด้านขยะมูลฝอยให้น้อยลง                                                                                       
3. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว อนุรักษ์แหล่งต้นน้ าล าธารให้เพิ่มมากข้ึน                                                        
4. มีความหลากหลายและความสมดุลทางชีวภาพมากข้ึน                                                               
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย                                                                                                           
1. สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาแม่น้ าคูคลอง                                                                           
2. ส่งเสริมการขจัดมลพิษด้วยกระบวนการธรรมชาติและชีวบ าบัด                                                   
3. จ านวนต้นไม้ท่ีมีการปลูกเพ่ิมมากข้ึน                                                                                           
4. ระดับความส าเร็จในการสร้างความหลากหลายและความสมดุลทางชีวภาพ 

(4) ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมและเสริมสร้างธรรมาภิบาล                       
เป้าประสงค ์                                                                                                                  
หน่วยงานในอ าเภอเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง                                                                                
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย                                                                                                           
1. มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพ่ิมมากข้ึน                                                                                
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80                                                                                            
3. ความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระดับ 5                                  
4. ความส าเร็จงานบริการที่รักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ ร้อยละ 80 
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3.20.3    ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

            จากการรวมตัวของประเทศในอาเซียน  ๑๐  ประเทศ   ไทย  พม่า  ลาว   เวียดนาม   มาเลเซีย  สิงคโปร์  
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน ซึ่งเปน็การรวมตัวในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองของประเทศสมาชิก ส่งเสริม
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม ส่งเสริม การมีเสถียรภาพ สันติภาพ  และ
ความมั่นคงของภูมิภาค  ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  วชิาการ  วิทยาศาสตร์และด้านการ
บริหาร ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันในการฝึกอบรมและการวิจัย ส่งเสริมความร่วมมือในด้านเกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม  การค้า  การคมนาคม   การสื่อสาร  และการปรับปรุงมาตรฐานการด ารงชีวิต   ส่งเสริมการมีหลักสูตร
การศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ร่วมมือกบัองค์กรระดับภูมิภาค และองค์กรระหว่างประเทศ   ซึ่งเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืน  โดยแบ่งออกเป็น  ๓  ด้านหลัก  ได้แก่      

๑. ด้านสังคมและวัฒนธรรม  เพ่ือให้ประชาชนแต่ละประเทศอยู่ร่วมกัน ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทร
มีความม่ันคงทางสังคม                         

๒. ด้านเศรษฐกิจ  มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการอ านวยความสะดวกในการติดต่อค้าขาย
ระหว่างกัน  อันจะท าให้ภูมิภาค  มีความเจริญมั่งค่ังและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ   

๓. ด้านการเมืองและความมั่นคง ซึ่งมุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

จากการที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีผลจริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รัฐบาลได้ก้าหนด ดังนี้ 

              1) วิสัยทัศน์  

                        “ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็ง และสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียนร่วมกัน”  

                              2) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

                                       1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้าและการ
ลงทุนที่ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริม การลงทุนไทยในต่างประเทศ การอ านวยความสะดวก การตลาด การพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขันการพัฒนา/ปรับปรุงมาตรฐาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต                       

                                      2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม เพ่ือให้ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองทางสังคม มีสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภัย  

                                       3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และโลจิกติกส์   เพ่ือให้โครงสร้างพื้นฐานมีความ
เชื่อมโยงและมีขีดความสามารถในการ รองรับและมีกฎระเบียบที่อ านวยความสะดวกท้ังการค้าและการลงทุน  

         4. ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้มีมาตรฐานการศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะ
ฝีมือและภาษา  โดยนายกรัฐมนตรี  ย้ าใน  3  ด้าน  คือ ภาคการศึกษา ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ และภาครัฐ 
พร้อมมอบหมายให้ กพ. เตรียมจัดท าแผนการพัฒนาดังกล่าว เพื่อมารายงานในที่ประชุม ครั้งต่อไป  
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5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบ เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้า การ
ลงทุน รวมทั้งสามารถปกป้อง ผลประโยชน์และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  การสร้างความรู้   ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความส าคัญของอาเซียน 
เพ่ือให้ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าใจและตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียน  

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7  การเสริมสร้างความมั่นคง  เน้นสร้างความร่วมมือ  สร้างพันธมิตรการบริหาร
จัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบก ทางทะเล รวมถึงการสร้างปัจจัยสนับสนุนต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล  

8. ยุทธศาสตร์ที่ 8  การเพ่ิมศักยภาพของเมือง เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน เพ่ือท าให้เมืองมี
ศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับสมาชิก อาเซียน ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การลงทุนและการค้าชายแดน ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ของเมืองส าคัญ ในด้านต่าง ๆ อาทิ เมืองหลวง เมืองเกษตร เมือง
อุตสาหกรรม  เมืองท่องเที่ยว  เมืองการค้าชายแดน ตลอดจน  Green City   เนื่องจากถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญใน
การสร้างจุดขาย (branding) 

รัฐบาลได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์
อาเซียนเชื่อมโยงกัน โดยเรื่องเร่งด่วนที่ต้อง ด าเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี ๒๕๕๘ คือ   

(๑) สร้างความพร้อมของไทยเข้าสู่อาเซียนและเวทีโลกโดยท าตัวของเราให้เข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ 
พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ Zoning พ้ืนที่เกษตรกรรมอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว เมืองและ
พ้ืนที่ป่าไม้ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานก าลังคน และพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

(2) ปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน เป็นภารกิจของส่วนกลาง  

(3) ด้านชายแดน พัฒนาประสิทธิภาพด่านที่เป็นประตูเชื่อมโยงการค้า  

(4) การเชื่อมโยงเพ่ือการค้า การลงทุน โดยเชื่อมโยงโครงข่ายถนน เช่น ทางหลวงเชื่อมโยงกับทาง
หลวงอาเซียนผ่าน ๑๐ ด่านส าคัญ และรถไฟฟ้าความเร็วสูง ๔ เส้นทาง  

(5) พัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม โดยการกระจายระบบสวัสดิการให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมพัฒนาระบบ คุ้มครองผู้บริโภค 

 

 

 

 

                                                - 69  - 



 

3.20.4   การใช้ประโยชน์จากผังเมืองรวมจังหวัด                                                                                 

1) วัตถุประสงค์  

    เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบท ในด้านการ
ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อมใน
บริเวณแนวเขตตามแนวเขตที่ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่จังหวัดราชบุรี  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

2) นโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

นโยบายและมาตรการเพื่อจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโครงข่ายคมนาคมขนส่งและบริการสาธารณะให้
มีประสิทธิภาพสามารถ รองรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต รวมทั้งส่ งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจ มีดังนี ้

1. ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่ปลอดภัย
จากสารพิษ  

2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์            
ที่ดิน การขยายตัวของชุมชน และระบบเศรษฐกิจของภาคตะวันตก  

๓. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและการคมนาคมขนส่ง  

๔. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้
มาตรฐาน  

๕. ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน 

๖. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานและสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทางศิลปกรรม 

    สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดี  

๗. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3) การใช้ประโยชน์ที่ดิน  

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทดังต่อไปนี้  

๑. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒๕ ที่ก าหนดไว้เป็นสีชมพูให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน  

๒. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒ ที่ก าหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  
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3. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๓๖ ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภท ชนบท
และเกษตรกรรม  

4. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๒๖ ที่ก าหนดไว้เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว 
ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ ชนบทและเกษตรกรรม  

๕. ที่ดินในบริเวณหมายเลข  ๕.๑  ถึงหมายเลข ๕.๑๑  ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวมีกรอบและเส้นทแยงสี   
น้ าตาล ให้เป็นที่ดินประเภทปฏิรูป ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  

๖. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๖.๑ ถึงหมายเลข ๖.๕ ทีก่ าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่ง
เพ่ือการนันทนาการและการ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

๗. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๗.๑ ถึงหมายเลข ๗.๑๒ ที่ก าหนดไว้เป็นสีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็น
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม ้ 

๘. ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๘.๑ ถึงหมายเลข ๘.๖ ที่ก าหนดไว้เป็นสีฟ้า ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรมสถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา สถาบัน ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้
มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตที่ดิน ประเภทนี้ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการตามที่  
ก าหนด  ดังต่อไปนี้  

1. โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่
ก าหนดให้ด าเนินการได้ตามบัญชี ท้ายกฎกระทรวงนี้และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน  

2. คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซ
ธรรมชาติเพ่ือจ าหน่าย ที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการ
น้ ามันเชื้อเพลิง  

๓. สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจ าหน่ายก๊าซสถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่
จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ  

4. เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งูจระเข้หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่าเพ่ือการค้า  

๕. จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม  
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๖. ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร  

๗. ก าจัดมูลฝอย เว้นแต่เป็นการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก าหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า   ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมคลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
กิจการอ่ืน ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญาตที่ดินประเภทนี้  ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
กิจการตามที่ก าหนด  ดังต่อไปนี้  

๑. จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  

๒. จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  

๓. การประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  

๔. สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก  

๕. สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชรา 

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม     ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 
การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส าหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืน ให้มีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของแปลงที่ดิน  ที่ยื่นขออนุญาตที่ดินประเภทนี้ห้ามใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

๑. โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจ าพวกที่ก าหนดให้
ด าเนินการได้ตามบัญชี ท้ายกฎกระทรวงนี้และโรงงานบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน หน้า ๔ เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๒ ก 
ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  

๒. คลังน้ ามันเชื้อเพลิงและสถานที่ที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง ที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซ
ธรรมชาติเพ่ือจ าหน่าย ที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง เว้นแต่เป็นสถานีบริการ
น้ ามันเชื้อเพลิง  

๓. สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ ส าหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานีบริการ ร้านจ า หน่ายก๊าซสถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่
จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ  

๔. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  
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๕. จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม  

๖. จัดสรรที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรม  

๗. จัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย  

๘. การอยู่อาศัยหรือประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่  

๙. สวนสนุก  

๑๐. สนามกอล์ฟ 

๑๑. ก าจัดมูลฝอย เว้นแต่เป็นการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก าหนดโดยได้รับ ความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑๒. ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุหน้า ๕ เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๑๑๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม    ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน เพ่ือเกษตรกรรม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 

 ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเฉพาะที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ    ให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ นันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์
เท่านั้นที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ  ด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือ
นันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม 
การอยู่ อาศัย ซึ่งมิใช่การจัดสรรที่ดินที่มีความสูงของอาคารในที่ดินไม่เกิน ๖ เมตร โดยวัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง
ถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัด จากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเท่านั้น  

ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบ ารุงป่าไม้ สัตว์ป่า 
ต้นน้ าล าธาร และ ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติเท่านั้น ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม หรือการ
อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มิใช่การจัดสรรที่ดิน โดยมีความสูงของอาคารในที่ดินไม่เกิน ๖ เมตร โดยวัดจากระดับ
พ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับ อาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของ
ชั้นสูงสุด และขนาดพื้นที่อาคารไม่เกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร เท่านั้น  

ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม    ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องกับการ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการประมง หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น  
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ให้โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับและยังประกอบกิจการ
อยู่ ขยายพ้ืนที่โรงงาน ได้เฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกัน  หรือติดต่อเป็นแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เป็นที่ตั้งของ
โรงงานเดิม  ซึ่งเจ้าของโรงงานเดิมเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง อยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 
หรือเป็นพ้ืนที่ในที่ดินที่เคยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจ้าของโรงงานเดิมอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผล
ใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งเท่าของพ้ืนที่โรงงานที่ใช้ในการผลิตเดิมให้ผู้มีอ านาจอ านาจหน้าที่ในการควบคุมการก่อสร้าง
อาคารหรือการประกอบกิจการในเขตผังเมืองรวม ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

3.20.5  การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  

1) นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิ ตของประชาชน ส่งเสริม
การศึกษา ท านุบ ารุงศาสนาและอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 

     1.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส    และการสังคมสงเคราะห์
ต่าง ๆ  เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องทั้งใน  
ระบบและนอกระบบ  

1.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบต่อไป  

      1.4 การท านุบ ารุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

1.5 สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนในกลุ่มเสี่ยงและการแก้ไข ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ  

๑.๖ เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง  

1.7 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

1.8 สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  

2) นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

                         องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีนโยบายส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ และลดรายจ่ายให้กับประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรผสมผสานและเกษตร 

                                                                               

                                                                                       - 74  - 



 

     อินทรีย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  ดังนี้  

2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางโครงการด าเนินชีวิต  

2.2 การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
ตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูล เพ่ือการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  

2.3 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ ตลอดจน ผู้ด้อยโอกาสเพ่ือให้มีความรู้โครงการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวมากขึ้น 

2.4 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมโครงการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการพัฒนาการบริการและ
การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ  

2.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  

2.6 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งานฝีมือและหัตถกรรมให้เป็นสินค้าที่
มีคุณภาพเพ่ือยกระดับการผลิต สินคา้จังหวัดราชบุรี รวมทั้งศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของจังหวัด  

3) นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีนโยบายที่จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้การคมนาคมและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรออก สู่ตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค และการเกษตร
อย่างเพียงพอและท่ัวถึง พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน การช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ า เพ่ือให้
สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  ดังนี้  

3.1 ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคมและการขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนให้
ได้มาตรฐาน เพ่ือให้การคมนาคม และการขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็ว และกระจายความเจริญไปทุกพ้ืนที่  

3.2 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียงและท่ัวถึง  

3.3 สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ า  

3.4 สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากรโครงการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ  

3.5 ส่งเสริมการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นระบบและการจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม โดยการสนับสนุน
ให้มีการจัดท าผังเมืองรวม เพ่ือวางแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีระเบียบเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน
ในอนาคต  

3.6 สนับสนุนการรองรับภารกิจถ่ายโอนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ  
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4) นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีนโยบายโครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน ส่งเสริมการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาเพ่ือให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งเสริมความรู้และการ
ให้บริการสาธารณสุข ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคต่าง ๆ ดังนี้  

4.1 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน ตลอดจน
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทาง การแพทย์ที่จ าเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพท่ีดี  

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ส าหรับการออกก าลังกายและแข่งขันกีฬา  

4.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ  

4.4 สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ  

4.5 ส่งเสริมการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ  

4.7 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโครงการช่วยเหลือด้าน
สาธารณสุขพ้ืนฐานในชุมชน  

5) นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีนโยบายในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การก าจัดขยะมูลฝอยและแก้ไข ปัญหาน้ าเน่าเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลและ
บ ารุงรักษาป่าไม้และที่ดิน   ดังนี้  

5.1 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชน เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

5.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม โดยการประสานความร่วมมือระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในระดับจังหวัดและอ าเภอ  

5.4 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย 
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 5.6 ส่งเสริมการดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน โดยการปลูกป่าทดแทนและรักษาสภาพแวดล้อมของ
แหล่งต้นน้ าล าธาร  

5.7 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  

6) นโยบายด้านการเมืองการบริหาร  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีนโยบายโครงการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้
ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถโครงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การ
เสริมสร้าง ความสมานฉันท์ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชน
รับทราบ ดังนี้  

6.1 ใช้หลักธรรมาภิบาลโครงการบริหารจัดการเพ่ือให้องค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และ
ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด  

6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนโครงการบริหารงาน การตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการป้องกันการทุจริต  

6.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมการจัดให้มีสถานที่  
ส าหรับประชุม อบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่าง ๆ โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดเป็นเครือข่าย ความร่วมมือ ตลอดจนประสานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  

6.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

6.6 เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการ เพ่ือให้มีความตระหนักในความเป็นข้าราชการที่ดี 

6.7 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง และการเลือกตั้ง เพ่ือให้การ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตาม เจตนารมณ์ของประชาชน  

6.8 การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

6.9 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
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3.20.6    ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา  

1) ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  

1.1 ปัญหาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

1.1.1 ปัญหายาเสพติด เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าจ านวนมาก  

1.1.2 ปัญหาสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ  

1.1.3 ปัญหาประชาชนขาดคุณภาพชีวิต ขาดความรู้ความเข้าในในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง         
ไม่ให้ความส าคัญกับการออกก าลังกาย  

  1.1.4 ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนและความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎ  
จราจรและขับรถโดยประมาท  

1.1.5 ปัญหาขาดแคลนสถานที่ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กท่ีถูกทอดทิ้งและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  

1.1.6 ปัญหาขาดโอกาสการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขาดเงินทุนและมีฐานะทางเศรษฐกิจ                                                
ไม่เอ้ืออ านวย  

1.1.7 ปัญหาค่านิยมของผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานได้เข้าเรียนในโรงเรียนประจ าจังหวัดที่มี
ชื่อเสียง จึงท าให้เกิดการกระจุกตัวของ จ านวนนักเรียน  

1.1.8 ปัญหาขาดศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนเพ่ือเปิดโอกาสและทางเลือกให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปรับรู้
ข่าวสารข้อมูล ตลอดจนสถานการณ์ การเรียนรู้ตามธรรมชาติในวิถีการด ารงชีวิตเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาชีวิตและเพ่ิมความรู้ให้ทันต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไป  

1.1.9 ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ท าให้เกิดข้อจ ากัดในการพัฒนาศักยภาพ ด้าน
การเรียนการสอน  

1.1.10 ปัญหาขาดทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
กลุ่มสมาชิกอาเซียน  

1.1.11 ปัญหาการขาดบุคลากรที่มีความพร้อมและศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ  

1.1.12 ปัญหาขาดแคลนสถานที่ที่จะใช้เป็นศูนย์กลางในการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรด้าน
การศึกษาของจังหวัด ท าให้เกิดอุปสรรค ในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา และขาดการ
ประสานร่วมกันระหว่างบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ  
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1.1.13 ปัญหาขาดแคลนสถานที่ให้ความรู้และสถานที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน เช่น 
ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  

1.1.14 ปัญหาการไม่ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่า 

1.1.15 ปัญหาการไม่ให้ความส าคัญในการการท านุบ ารุงศาสนา  

1.1.16 ปัญหาขาดการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนศึกษา ศาสนทายาทและศาสนธรรม  

1.1.17 ปัญหาการพัฒนาศาสนสถานให้มีความสะอาด ร่มเย็น เพ่ือให้เป็นประโยชน์ด้านจิตใจของชุมชน 

 1.1.18 ปัญหาขาดการสืบค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งประเพณีและวัฒนธรรมที่สูญหายไป 
เนื่องจากขาดการเอาใจใส่และการเก็บรวบรวม ให้เป็นระบบ  

1.1.19 ปัญหาเยาวชนขาดการรักท้องถิ่นของตัวเอง เนื่องจากขาดความหวงแหนในท้องถิ่นของตนเอง
ขาดความส านึกในความเป็นคนไทย ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมต่างชาติมากกว่าวัฒนธรรมไทย 

 1.1.20 ปัญหาแรงงานต่างด้าวและผลกระทบที่ตามมา  

 1.๑.๒๑ ปัญหาการประกอบอาชีพผิดกฎหมายและละเมิดกฎหมาย  

 1.๑.๒๒ ปัญหาโสเภณีและการค้ามนุษย์  

 1.๑.๒๓ ปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  

 1.๑.๒๔ ปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางท่ีผิด  

 1.๑.๒๕ ปัญหาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ไม่ทันสมัย ล้าหลัง  

 1.1.26 ปัญหาเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  

 1.1.27 ปัญหากลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันขับรถเร็วเกินที่กฎหมายก าหนดก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคม 

 ความต้องการ/แนวทางแก้ไข 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรีคนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ 

 2. ส่งเสริมระบบการศึกษาและการเรียนรู้ต่าง ๆ 

 3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น                 
ให้คงอยู่สืบต่อไป  
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4. ส่งเสริมการศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  

     5. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็ก                             
และเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง  

6. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ  

7. เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง  

8. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

9. สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร 

2) ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและการพัฒนาแหล่งน้้า  

2.1 ปัญหาการคมนาคม  

- ปัญหาถนน สะพานภายในหมู่บ้านและที่เชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อและมีสภาพ
แคบไม่ได้มาตรฐาน ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก  

- ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการก่อสร้างระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเจ้าของพ้ืนที่ ซึ่งมัก
ไม่ยินยอมให้พ้ืนที่ ท าการก่อสร้างเพราะจะท าให้ตนสูญเสียที่ดิน  

- ปัญหาการก่อสร้างในพ้ืนที่ของหน่วยงานอื่นซึ่งจะต้องขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อนท าให้เกิดความไม่สะดวกใน
การด าเนินงานและ เกิดความล่าช้า 

 - ปัญหาความไม่ปลอดภัยในการจราจรและขนส่งสาธารณะ  

2.2 ปัญหาภัยแล้ง เกิดการขาดแคลนน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร 

 - ปัญหาแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือการเกษตรมีสภาพตื้นเขิน กักเก็บน้ าได้น้อย รวมทั้งมีวัชพืชปกคลุมเป็น        
จ านวนมาก ท าให้ไม่มีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี  

- ปัญหาระบบประปาส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอต่อความต้องการรวมทั้งยังขาดจิตส านึก
ในการใช้น้ าอย่างถูกวิธี  

– ปัญหาพื้นที่ท าการเกษตรส่วนใหญ่ยังไม่มีแหล่งน้ า หรือไม่ได้อยู่ในเขตระบบชลประทาน เพ่ือการเกษตร  

- ปัญหาประชาชนส่วนใหญ่ยังอาศัยน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติในการอุปโภค – บริโภค ซึ่งเป็นน้ าที่ไม่สะอาด
และไม่เพียงพอตลอดปี  
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2.3 ปัญหาน้้าท่วมขังในฤดูฝน  

2.4 ปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอและไม่ท่ัวถึงทุกครัวเรือน  

- ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือใช้ในการส่องสว่างในเวลากลางคืนเกิดการช ารุดเสียหายไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง 
อาจก่อให้เกิดปัญหา อาชญากรรมท าให้ประชาชนไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

- ปัญหากระแสไฟฟ้าตกเนื่องจากประชาชนใช้กระแสไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน  

- ปัญหาบางครัวเรือนยังไม่มีไฟฟ้าใช้  

2.5 ปัญหาการสื่อสารและโทรคมนาคมไม่ทั่วถึง เนื่องจากระบบโทรคมนาคมและระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ที่จะใช้บริการท าให้ประชาชนไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร  

2.6 ปัญหาขาดความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของการจัดท าผังเมืองรวม  

2.7 ปัญหาประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ 

ความต้องการ/แนวทางแก้ไข  

1. พัฒนาระบบการคมนาคม การขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ  

2. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค - บริโภคและการเกษตร  

3. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ า ตลอดจนการป้องกันน้ าท่วมขัง  

4. สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้าง
พ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน ๆ  

5. ส่งเสริมการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นระบบและการจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม  

6. สนับสนุนการรองรับภารกิจถ่ายโอนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพ่ือให้มีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ  

3) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.1 ปัญหาแม่น้ า คูคลองอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากมีการก าจัดน้ าเสียโดยใช้แหล่งน้ าธรรมชาติเป็นที่
รองรับน้ าเสียจากชุมชน ซึ่งไม่ได้ผ่านการบ าบัดท าให้แม่น้ าหลายสายอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมและเน่าเสีย 

3.2 ปัญหาขาดระบบการก าจดัขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  

3.3 ปัญหาคูคลอง แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน  
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3.4 ปัญหาการขนส่งและจัดเก็บขยะมูลฝอย เนื่องจากรถเก็บขยะส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานนาน และมีไม่
เพียงพอเมื่อเทียบกับการ เพ่ิมข้ึนของจ านวนขยะมูลฝอย  

3.5 ปัญหาฝุ่นละอองจากการระเบิดหินและการโม่หิน ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศเพ่ิมขึ้น  

3.6 ปัญหาขาดการจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียที่เป็นระบบท าให้ปริมาณน้ าเสียมีแนวโน้มเพ่ิมปริมาณมากขึ้น
ในอนาคต  

3.7 ปัญหาประชาชนไม่ให้ความส าคัญและขาดความรู้ตลอดจนจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

3.8 ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่เห็นคุณค่า เช่น มีการตัดไม้ท าลายป่า  

3.9 ปัญหาการขาดพ้ืนที่ในการก าจัดขยะมูลฝอย  

3.10 ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่สาธารณะหรือพ้ืนที่สีเขียว เนื่องจากพ้ืนที่ป่าไม้ ที่ดินสาธารณะและที่ดินของ
รัฐถูกบุกรุก  

3.11 ปัญหาขาดการจัดพื้นที่อนุรักษ์ (โซนนิ่ง) ในพ้ืนที่ที่มีการอนุรักษ์ป่า  

3.12 ปัญหาไม่มีการวางแผนรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง/ท้องถิ่น  

3.13 ปัญหาการใช้สารเคมีในการท าเกษตรกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3.14 ปัญหามลพิษทางอากาศ ท าให้ไม่สามารถน าน้ าฝนมาใช้ในการบริโภคได้  

ความต้องการ/แนวทางแก้ไข  

1. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชน เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมและถูกวิธี  

4. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ตลอดจนลดการใช้สารเคมี  

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย (ระบบบ าบัดน้ าเสีย)  

6. ส่งเสริมการดูแลและบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน โดยการปลูกป่าทดแทนและรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งต้น
น้ าล าธาร  
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7. ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน  

8. ส่งเสริมการจัดพ้ืนที่อนุรักษ์ (โซนนิ่ง) และวางแผนรองรับการขยายตัวของชุมชนเมือง/ท้องถิ่น  

9. ส่งเสริมการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

4) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  

4.1 ปัญหาการว่างงาน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าส่งผลให้ผู้ประกอบการหยุดกิจการท าให้ประชาชนไม่
มีงานท าและว่างงานหลังหมด ฤดูกาลท าการเกษตร  

4.2 ปัญหาการขาดแคลนที่ดินท ากินเป็นของตนเอง การเช่าท ากินจะท าให้เกษตรกรมีต้นทุนสูงขึ้น  

4.3 ปัญหาเกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาต่ าในขณะที่ต้นทุนในการผลิตสูง 

4.4 ปัญหาความต้องการการใช้ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัยมีเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ การใช้ที่ดิน
ทางด้านการเกษตรจ านวนลดลง นอกจากนี้ประชาชนมีแนวโน้มที่จะขายที่ดินท ากินของตนเองมากขึ้น 
ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านการใช้ที่ดินท ากินต่อไปในอนาคต  

4.5 ปัญหาอุทกภัย ในบริเวณที่เกิดน้ าท่วมจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ในพ้ืนที่และยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับผลผลิตทางการเกษตร  

4.6 ปัญหาการขาดแคลนเกษตรกร แนวโน้มหนุ่มสาวส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 
โดยมักจะประกอบอาชีพ ในเมืองและในโรงงานอุตสาหกรรมท าให้ศักยภาพการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรมี
ข้อจ ากัด ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน  จาก
เกษตรกรรมเป็นการใช้ที่ดินในด้านอื่น ๆ จึงมีสูงขึ้น  

4.7 ปัญหาขาดความรู้ด้านการตลาดและขาดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย  

4.8 ปัญหาขาดแคลนสถานที่ใช้ในการจ าหน่ายสินค้า สินค้าชุมชน สินค้าการเกษตรและสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์  

4.9 ปัญหาขาดอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวและไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้  

4.10 ปัญหาการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรปริมาณมากท าให้ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

4.11 ปัญหาการขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รูปแบบของบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ 

4.12 ปัญหาขาดองค์ความรู้และทักษะในการบูรณาการบริหารจัดการ ปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้า   
เกษตรปลอดภัย 
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4.13 ปัญหาขาดการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยว และขาดการส่งเสริมการท่องเที่ยวจาก
ภาครัฐและเอกชน  

4.14 ปัญหาขาดศูนย์กลางการให้บริการการท่องเที่ยวอย่างครบวงจรและขาดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
เป็นระบบ  

4.13 ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม  

4.14 ปัญหาผู้ประกอบการขาดทักษะในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว  

4.15 ปัญหาสถานที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวมีขนาดเล็ก ยังไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ได้  

4.16 ปัญหาขาดความรู้ความเข้าในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

4.17 ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานเพ่ิมขึ้นท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากการจ้าง
แรงงาน  

4.18 ปัญหาค่าครองชีพสูงท าให้รายได้ไม่พอต่อรายจ่ายส่งผลให้เกิดหนี้ในครัวเรือนเพิ่มข้ึน  

ความต้องการ/แนวทางแก้ไข  

1. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม  

2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  

3. ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต  

    4. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ  ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส เพ่ือให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวมากข้ึน 

5. ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  

  6. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)งานฝีมือและหัตถกรรมให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ  

7. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

5) ปัญหาด้านสาธารณสุขและการกีฬา  

5.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตส านึกในการป้องกัน
โรค เช่น ยุง แมลงวัน หนู และพาหนะโรคต่าง ๆ  
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5.2 ปัญหาบุคลากรด้านสาธารณสุขไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากบุคลากร ยังไม่เพียงพอที่จะ
ดูแลประชาชนได้อย่างเป็นองค์รวม  

5.3 ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน เนื่องจากประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพจึง
ท าให้ไม่สามารถได้รับการเสริมสร้าง คุณภาพที่ดีได้  

5.4 ปัญหาขาดการสนับสนุนและเชื่อมโยงการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน  

5.5 ปัญหาขาดหน่วยบริการรองรับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ  

5.6 ปัญหาการขาดการคัดกรอง/เฝ้าระวัง/ควบคุมโรคติดต่อในแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
และกลุ่มเสี่ยงต่างๆ  

5.7 ปัญหาขาดการจัดท าฐานข้อมูลการให้บริการแรงงานต่างด้าว  

5.8 ปัญหาขาดการสนับสนุนและวิจัยการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาต่างประเทศ  

5.9 ปัญหาขาดแคลนสถานที่ส าหรับการออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ส าหรับการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชนทั่วไป  

5.10 ปัญหาขาดการส่งเสริมการออกก าลังกายและสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน  

ความต้องการ/แนวทางแก้ไข  

1. ส่งเสริมการด าเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน  

2. สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี  

3. ส่งเสริมสวัสดิการสังคม ชุมชนและนันทนาการ  

4. สนับสนุนและวิจัยการใช้ยาสมุนไพร  

5. สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ  

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ออกก าลังกาย สวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และการ
แข่งขันกีฬา  

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด  

8. เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการช่วยเหลือด้าน
สาธารณสุขพ้ืนฐานในชุมชน  
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6) ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร  

6.1 ปัญหาประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานท้องถิ่น และขาดการรับรู้ข่าวสารของทาง
ราชการอย่างทั่วถึง  

6.2 ปัญหาบุคลากรของหน่วยงานยังขาดความรู้เกี่ยวกับวิทยาการใหม่ ๆ  

6.3 ปัญหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานล้าสมัยและไม่เพียงพอ  

6.4 ปัญหาประชาชนขาดสถานที่ให้ข้อมูลข่าวสาร การจัดเก็บเอกสารและศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารอย่าง
เป็นระบบ  

6.5 ปัญหาขาดความสนใจในการใช้สิทธิเลือกตั้งระดับท้องถิ่น  

6.6 ปัญหาหน่วยงานภาครัฐยังขาดระบบการรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ  

6.7 ปัญหาท้องถิ่นไม่เห็นความส าคัญของการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานบูรณาการ        
การท างานร่วมกัน  

6.8 ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอแนะความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและร่วมตรวจสอบ
การด าเนินงานของท้องถิ่น  

6.9 ปัญหาประชาชนขาดจิตส านึกในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

6.10 ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดขวัญและก าลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต  

6.11 ปัญหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งขาดความครบถ้วนในการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่แท้จริง 

 ความต้องการ/แนวทางแก้ไข  

1. บริหารงานด้วยหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เยาวชน ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่นและกลุ่มองค์กรต่างๆ เพ่ือให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการ เพ่ือให้มีความตระหนักในความเป็นข้าราชการที่ดี  

6. ส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพื่อความเป็นพลเมือง  
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7. สนับสนุนการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานบูรณาการการท างานร่วมกัน  

8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

สรุปปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาอยู่ ดังนี้  

1. ด้านสังคม ประชาชนขาดคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสาเหตุมาจากสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกก าลังกายไม่
เพียงพอ เกิดการระบาดของยาเสพติด บางส่วนยังไม่ได้รับการศึกษาให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ ขาดการ
ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง  

  2. ด้านการคมนาคมนาคม ถนนหลายสายมีขนาดคับแคบเกินไป การจราจรติดขัดและคับคั่งในชุมชน ระบบ
การสื่อสารและโทรคมนาคมไม่ทั่วถึง และเพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้บริการท าให้ประชาชนไม่
สะดวกในการติดต่อสื่อสาร แหล่งน้ าตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่น จึงไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน การ
อุปโภค – บริโภคและการเกษตรได้อย่างเพียงพอ และแหล่งน้ าชลประทานไม่ทั่วถึงและเพียงพอ  

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขาดการบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ า สิ่งก่อสร้างรุกล้ า    
น้ าท่วมขัง มีการบุกรุกท าลายป่า ไฟป่า ท าให้พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เกิดมลพิษทางเสียงและกลิ่นรบกวนจาก
ผู้ประกอบการ ไม่มีที่ทิ้งขยะและระบบก าจัดขยะอย่างถูกวิธี ซึ่งเกินความสามารถของท้องถิ่น  ที่จะ         
ด าเนินการเองได้  

4. ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีฐานะยากจนตกเกณฑ์ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมซึ่ง
ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดความรู้ ความเข้าใจด้านวิชาการ มีการใช้สารเคมีในการผลิต
ค่อนข้างสูงและดินมีสภาพเสื่อมโทรม แหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมขาดการควบคุม และจัดการที่เหมาะสม  
ขาดการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมสนับสนุน 

การเรียงล้าดับความส้าคัญของปัญหาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาได้  ดังนี้  

1. อันดับที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีโครงการที่ส าคัญ เช่น  

1.1 การส่งเสริมระบบการศึกษาและการเรียนรู้  

1.2 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  

1.3 ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานศึกษา  

1.4 ก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องสมุดหรือศูนย์บริการการศึกษา  

1.5 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  

1.6 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
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1.7 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

1.8 การส่งเสริมกีฬา เช่น ก่อสร้างลานกีฬา/ก่อสร้างสนามกีฬา  

1.9 การส่งเสริมกิจกรรมการนันทนาการ เช่น ก่อสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ/สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ 

 1.10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์  

1.11 การแก้ไขปัญหาสังคม  

1.12 การส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้  

1.13 การด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

1.14 ก่อสร้างโรงปุ๋ยหมักชีวภาพ  

1.15 ก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพ/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์เรียนรู้  

1.16 ก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้า/ร้านค้าชุมชน/ตลาดกลาง  

1.17 ก่อสร้างศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร/ศูนย์สาธิตการเกษตร  

1.18 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม  

1.19 การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอุตสาหกรรม  

1.20 การเสริมสร้างความอบอุ่นและเข้มแข็งให้กับครอบครัว  

1.21 การด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน  

2. อันดับที่ 2 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีโครงการทีส่ าคัญ เช่น 

2.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  

2.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

2.3 ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหรือพาราสเลอรี่ซีล  

2.4 ก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุก  

2.5 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายถนนที่ช ารุดเสียหาย  

2.6 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายสะพาน ค.ส.ล.  
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2.7 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  

2.8 วางท่อระบายน้ า  

2.9 ก่อสร้างรางระบายน้ า  

2.10 ก่อสร้างเข่ือน/ผนังกั้นน้ า  

2.11 ก่อสร้างคันดินกั้นน้ า/ก าแพงกันดิน/เรียงหินยาแนว  

2.12 ขุดลอกคูคลอง ล าห้วยและแหล่งน้ า  

2.13 ขุดลอกและก าจัดวัชพืช  

2.14 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า/สระน้ า  

2.16 ก่อสร้างระบบประปา  

2.17 ขยายเขตประปา  

2.18 ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน/เครื่องสูบน้ า  

2.19 ขุดเจาะบ่อบาล 

2.20 ก่อสร้างโรงสูบน้ า/สถานีสูบน้ า  

2.21 ก่อสร้างเหมืองส่งน้ า/คลองส่งน้ า  

2.22 ก่อสร้างวางท่อส่งน้ า  

2.23 ก่อสร้างฝายเก็บน้ า/ฝายน้ าล้น  

2.24 ก่อสร้างประตูระบายน้ า/ประตูก้ันน้ า  

2.25 ก่อสร้างตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  

2.26 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  

2.27 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  

2.28 ติดตั้ง/ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ป้ายจราจร ป้ายบอกทาง ตีเส้นจราจร  

2.29 ส่งเสริมระบบการวางผังเมือง และการดูแลรักษาที่สาธารณะ 
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2.30 การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า  

2.31 การแจกจ่ายน้ า 

2.32 การด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน  

3. อันดับที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                              
มีโครงการทีส่ าคัญ   เช่น  

3.1 การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

3.2 ก่อสร้างสถานีคัดแยกขยะ/ขนถ่ายขยะ/ควบคุมที่พักขยะ  

3.3 การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย  

3.4 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์เกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบบ าบัดน้ าเสีย  

3.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.6 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.7 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  

3.8 การป้องกัน บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.9 การปลูกป่าทดแทน/การปลูกหญ้าแฝก  

3.10 ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้ หรือระบบนิเวศน์ที่เสื่อมโทรม  

3.11 การเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดไฟป่า  

3.12 การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  

3.13 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  

3.14 การด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน  

4. อันดับที่  4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย                                               
มีโครงการที่ส าคัญ  เช่น  

4.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
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4.2 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพื่อความเป็นพลเมือง 

4.3 การจัดการเลือกตั้ง/การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการเลือกตั้ง  

4.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

4.5 การรักษาความสงบเรียบร้อย  

4.6 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

4.7 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์เพ่ือป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

4.8 การป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยการจราจร  

4.9 การด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน  

5. อันดับที่ 5 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว                                
มีโครงการที่ส าคัญ  เช่น  

5.1 การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  

5.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  

5.3 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์/ศาลาอเนกประสงค์  

5.4 ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  

5.5 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว  

5.6 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  

5.7 ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลการบริการการท่องเที่ยว  

5.8 การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

5.9 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร  

5.10 การฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน  

5.11 การปรับปรุง/ซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ หรือสถานที่ปฏิบัติงาน  

5.12 การจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน/จัดหายานพาหนะ  

5.13 การส่งเสริมสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากร  
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5.14 การพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน  

5.15 การพัฒนารายได้  

5.16 การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

5.17 การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  

5.18 การด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน  

6. อันดับที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีโครงการที่ส าคัญ เช่น  

6.1 การส่งเสริมการศาสนา  

6.2 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

6.3 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

6.4 ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน และหอจดหมายเหตุ  

6.5 การสร้างความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

6.6 การด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน 

ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเพื่อก้าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพื้นที่  

1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชนที่ดินของจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่คงใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร 
รองลงมา คือ พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่อ่ืน ๆ (ทุ่งหญ้า, เหมืองแร่, บ่อลูกรัง) พ้ืนที่อยู่อาศัย และพ้ืนที่แหล่งน้ า 
ตามล าดับ มีการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือ มีการน าพ้ืนที่ท าเกษตรกรรมมาพัฒนา
ให้เป็นเมือง ไม่สามารถควบคุมการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นไปตามผังเมืองได้ ตลอดจนการพัฒนาท่องเที่ยว
ขาดการควบคุมและการจัดการที่เหมาะสม ท าให้โบราณสถานและ แหล่งท่องเที่ยวถูกบุกรุกท าลาย
เสื่อมสภาพลง ซึ่งควรมีการก าหนด Zoning และผังการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ชัดเจน มีการส่งเสริม
สภาพแวดล้อมที่ดีในเมือง ดังนี้ 

1.1 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในการขนส่งเพ่ือมิให้การจราจรเป็นปัญหา การส่งเสริมการขนส่ง
สาธารณะ เพื่อลดการพึ่งพิง รถยนต์ส่วนตัว การวางผังเส้นทางเดินรถ  

1.2 การใช้รถจักรยานยนต์ในเมือง ถ้ามีการสร้างเส้นทางจักรยานและจัดหาที่จอดรถให้อย่างปลอดภัยจะ
เป็นการลดปริมาณการจราจร ท าให้การข่ีจักรยานปลอดภัย  

1.3 การควบคุมกระแสจราจร เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาจราจรโดยใช้ทางลาดชันนั้นลดความเร็วของ
รถ ท าถนนให้แคบปลูกต้นไม้ ท าคอขวดและทางโค้ง สิ่งเหล่านี้ท าให้คนใช้รถยนต์น้อยลง คนสามารถ
ข้ามถนนได้อย่างปลอดภัย ท าให้ความรู้สึกเป็นชุมชนเดียวกันกลับคืนมา  
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1.4 การใช้ระบบพลังงานหมุนเวียนในเมือง สิ่งที่ทิ้งต้องมีวิธีน ากลับมาใช้ใหม่ มีการแยกขยะก่อนทิ้ง แยก

กากของเสียออกจากน้ าก่อน ปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ หรือน ากลับมาใช้ใหม่  
1.5 การจัดเขต Zoning เขตดินเท้าในบริเวณศูนย์กลางเมือง ท าให้ประชาชนมีสุขภาพดีเพราะได้เดินใน

ระยะทางที่พอเหมาะ เมื่อมีการ ปรับปรุงถนนต้องให้ความส าคัญทางเท้าและทางจักรยาน ปรับเปลี่ยน
ถนนให้การจราจรช้าลง เพ่ือให้คนเดินเท้าและจักรยานปลอดภัย  

1.6 การจัดหาพลังงานทดแทนน้ ามันและถ่านหิน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ในบ้าน  
1.7 การปลูกป่าไม้ ป่าที่อุดมสมบูรณ์ขนาดใหญ่สามารถดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกินได้ ป่าช่วยรักษา

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ในเมืองได้ในจังหวัดต่าง ๆ ของไทยหลายจังหวัดก าหนดต้นไม้ประจ า
เมืองและน ามาเป็นจุดขายในด้านการท่องเที่ยว  

 

การวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยแบ่งพื้นที่หลัก ๆ เป็น 4 เขต ได้แก่  
1) เขตสงวน คือ เขตที่ต้องสงวนหรือรักษาเอาไว้เพ่ือความสมดุลของระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อมของ

ธรรมชาติ ต้องเป็นพ้ืนที่ที่มี ข้อก าหนดในการควบคุมไม่ให้มีการประโยชน์ที่ดินในบริเวณดังกล่าวเพราะ
จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แก่ - ที่ดินประเภทสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ 
ป่าไม้ถาวรที่ได้ด าเนินการก าหนดเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ (พ.ศ. 2504) 
ในท้องที่จังหวัดราชบุรีมีป่าสงวนแห่งชาติ จ านวน 7 ป่า คือ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ าภาชี ป่าเขาบิน ป่าพุยาง
และป่าพุสามซ้อน ป่าเขากรวดและป่าเขาพลอง ป่าหนองกลางเนิน ป่ายางด่านทับตะโก และป่าซ าสาม 
มีพ้ืนที่รวม 1,165,593.75 ไร่  

2) เขตอนุรักษ์ คือ เขตที่จ าเป็นต้องรักษาสภาพธรรมชาติได้คงอยู่ หรือฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ
ตามเดิม เพ่ือรักษา ความสมดุลของระบบนิเวศน์โดยให้มีการควบคุมให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเบา
บางและต้องมีการก าหนดประเภทของการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับพ้ืนที่และ ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศน์  

               - ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ วัดขนอน ต าบลสร้อยฟ้า 
อ าเภอโพธาราม เมืองโบราณคูบัว ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี สระโกสินารายณ์ อ าเภอบ้านโป่ง และ
ตลาดน้ าด าเนินสะดวก อ าเภอด าเนินสะดวก 

               - ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สวนสาธารณะ สนาม
กีฬาต่าง ๆ พื้นที่อนุรักษ์ สภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ าล าคลอง  

3) เขตพัฒนา  ได้แก่  เขตที่เหมาะในการน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ อุตสาหกรรม 
พ้ืนที่พัฒนาแหล่งน้ า และการประมงอ่ืน ๆ ในเขตนี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความส าคัญต่อการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดราชบุรีมากที่สุด ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมด้านการใช้  ประโยชน์ที่ดินให้
เหมาะกับศักยภาพของพ้ืนที่ โดยไม่ให้มีการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนเข้าไปปะปนกับพ้ืนที่ในเขตพัฒนาให้
ได้รับการบริการในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ และในอนาคตพ้ืนที่ในเขต
พัฒนาจะเป็นพ้ืนที่ที่ส าคัญในการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองอีกด้วย ในเขตนี้จะแบ่งการใช้
ประโยชน์ที่ดินเป็นประเภทต่าง ๆ  ได้ดังนี้  
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- ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ได้แก่ พ้ืนที่บางส่วนของอ าเภอจอมบึง อ าเภอด าเนินสะดวก 

อ าเภอโพธารามและ อ าเภอบางแพ  
 
- ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ได้แก่ พ้ืนที่ทางตอนเหนือของอ าเภอสวนผึ้ง และ

พ้ืนที่ทางทิศตะวันออกของ กิ่งอ าเภอบ้านคา - ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ได้แก่ เขตนิคม
อุตสาหกรรมราชบุรี อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  

4) เขตชุมชน คือ เป็นเขตที่ชุมชนใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัย พาณิชยกรรมและอ่ืน ๆ เป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้
ประโยชน์ที่ดิน อย่างหนาแน่น จึงสมควรมีการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมาตรการผังเมือง 
ได้แก่ การวางผังเมืองรวม การวางผังเมืองเฉพาะ หรือการจัดรูปที่ดินเพ่ือ การพัฒนาเมือง เพ่ือให้พ้ืนที่
ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน
อย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการ จัดระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งอย่างทั่วถึงและสมบูรณ์สามารถ
เชื่อมต่อกับชุมชนอ่ืนได้สะดวก เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ชุมชนเต็มพ้ืนที่  และ
คุ้มค่าต่อการลงทุนในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ 

 ชุมชนของจังหวัดเป็น 4 ล้าดับ  ได้แก่  

1) ชุมชนล้าดับที่ 1  ได้แก่  ชุมชนเมืองราชบุรี ประกอบด้วยเทศบาลเมืองราชบุรี และพ้ืนที่บางส่วนของ
เทศบาลต าบลหลักเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมดิน องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะโก  มีบทบาทเป็น ศูนย์กลางบริหารราชการ 
ศูนย์กลางทางด้านการค้า การเกษตร การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวและทางด้านสังคม ปัจจุบันมีการ
วางผังเมืองรวมตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 ใช้บังคับ - 161 - 2)  

2) ชุมชนล้าดับที่ 2  มี 2 ชุมชน  ได้แก่  
2.1 ชุมชนบ้านโป่ง ประกอบด้วย เทศบาลบ้านเมืองบ้านโป่ง และพ้ืนที่บางส่วนของเทศบาลต าบลท่าผา 
องค์การบริหารส่วน ต าบลลาดบัวขาว องค์การบริหารส่วนต าบลปากแรต องค์การบริหารส่วนต าบลเบิก
ไพร องค์การบริหารส่วนต าบลสวนกล้วย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกบ องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองอ้อ และองค์การบริหารส่วนต าบลนครชุมน์ มีบทบาทเป็นศูนย์กลางให้บริการทางด้านอุตสาหกรรม
ช่วยสร้างและประกอบรถยนต์ อุตสาหกรรมการผลิตจากเหล็กและโลหะ อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร  
2.2 ชุมชนโพธาราม ประกอบด้วย เทศบาลเมืองโพธาราม และพ้ืนที่บางส่วนของเทศบาลต าบลบ้าน
เลือก องค์การบริหารส่วนต าบลสร้อยฟ้า  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตาคต   องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าชุมพล   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฆ้อง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองข่อย และองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านสิงห์ มีบทบาทเป็นศูนย์กลางให้บริการทางด้านอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร ซึ่งปัจจุบันมีการวางผังเมืองรวม ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 ใช้บังคับทั้ง 2 ชุมชน  

                                                                                                

                                               - 93  - 



 

3) ชุมชนล้าดับที่ 3  มี  20  ชุนชน  ได้แก่  

1. ชุมชนหลักเมือง  2. ชุมชนเขางู      3. ชุมชนห้วยชินสีห์    4.ชุมชนกระจับ         5. ชุมชนห้วยกระบอก 
6. ชุมชนบ้านเลือก    7. ชุมชนเขาขวาง   8. ชุมชนปากท่อ     9. ชุมชนด่านทับตะโก  10. ชุมชนวัดเพลง   
11. ชุมชนสวนผึ้ง    12. ชุมชนชัฏป่าหวาย 13. ชุมชนจอมบึง   14. ชุมชนด าเนินสะดวก 15. ชุมชนศรีดอนไผ่ 
16. ชุมชนท่าผา     17. ชุมชนหนองโพ     18. ชุมชนบางแพ   19. ชุมชนโพหัก    20. ชุมชนเจ็ดเสมียน  

ชุมชนที่ 1 – 12 ก าหนดบทบาทให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางด้านการค้าและพาณิชยกรรมแก่พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลต าบล และใกล้เคียง  

ชุมชนที่ 13 ก าหนดบทบาทให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางด้านการค้าและพาณิชยกรรมแก่พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลต าบลและ ใกล้เคียง เป็นศูนย์กลางการศึกษาของจังหวัด  

ชุมชนที่ 14 – 15 ก าหนดบทบาทให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางด้านการค้าและพาณิชยกรรมแก่พ้ืนที่ใน
เขตเทศบาลต าบล และใกล้เคียง เป็นศูนย์กลางการบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด  

ชุมชนที่ 16 ก าหนดบทบาทให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางด้านการค้า และพาณิชยกรรมแก่พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลต าบลและ ใกล้เคียง เป็นศูนย์กลางบริการด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ของ
จังหวัด  

ชุมชนที่ 20 ก าหนดบทบาทให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านการค้า และพาณิชยกรรมแก่พ้ืนที่ในเขต
เทศบาลต าบลและ ใกล้เคียง เป็นศูนย์กลางบริการด้านอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับการเกษตร  

4) ชุมชนล าดับที่ 4 มีจ านวน 88 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนที่เป็นที่ตั้งที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัด
ราชบุรี โดยก าหนดบทบาทให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการแก่ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลของแต่
ละแห่ง 

การวางผังระบบคมนาคมและขนส่ง  

เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาทและการพัฒนาของจังหวัดในการพัฒนาให้จังหวัดราชบุรีเป็นประตูสู่
ภาคใต้และเพ่ือให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังระบบชุมชน ตลอดจนแนวทางการพัฒนา
สาขาต่าง ๆ ในอนาคต โครงข่ายการคมนาคมเป็นระบบที่สามารถ เอ้ืออ านวยในการพัฒนาให้ผังเมืองรวมจังหวัด
บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเสนอแนะให้ปรับปรุงเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้  

2.1 เส้นทางสายประธาน เป็นเส้นทางที่ส าคัญของจังหวัด นอกจากจะเชื่อมต่อชุมชนภายในจังหวัด
แล้ว ยังเป็นเส้นทางระหว่าง จังหวัดกับจังหวัดและจังหวัดกับภาคใต้ ซึ่งมีบทบาทและปริมาณการจราจรสูงต้อง
เข้มงวดอย่างยิ่งกับการเชื่อมทางและบริเวณชุมชน ควรจัดท าทางคู่ขนาน (Frontage) ถนนประเภทนี้ควรมีเขตทางไม่
น้อยกว่า 80 เมตร และช่องจราจรแยกช่องทางวิ่งอย่างน้อยข้างละ 2 ช่องจราจร ได้แก่ 
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 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นเส้นทางที่ใช้ติดกับจังหวัดข้างเคียงผ่าน
จังหวัดนครปฐม ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ไปยังภาคตะวันตกและภาคใต้ มี 4 ช่องจราจร เขตทาง 50 เมตร  

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (พระราม 2) เป็นเส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง
และเชื่อมโยงจากถนนสุขสวัสดิ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร ไปบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ที่อ าเภอปากท่อ เป็นเส้น ทาง จากกรุงเทพมหานครผ่านไปสู่ภาคตะวันตกและ
ภาคใต้ของประเทศได้ เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ส าคัญ มี 4 – 10 ช่องจราจร ขนาดเขตทาง 80 เมตร  

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 เป็นเส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง และ
เชื่อมโยงจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 (เพชรเกษม) ที่อ าเภอบ้านโป่ง เป็นเส้นทางจากกรุงเทพมหานครผ่านไปสู่
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ส าคัญ มี 4 ช่องจราจร ขนาดเขตทาง 50 เมตร 

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 เป็นเส้นทางคมนามคมที่ใช้ติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง และ
เชื่อมโยงจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 (เพชรเกษม) ที่อ าเภอบางแพ เป็นเส้นทางผ่านไปสู่จังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นเส้นทางคมนาคมขนและขนส่งที่ส าคัญ มี 4 ช่องจราจร ขนาดเขตทาง 80 เมตร  

2.2 เส้นทางสายหลัก เป็นเส้นทางหลวงที่มีความส าคัญรองจากถนนสายประธานเชื่อมชุมชนส าคัญ
ของจังหวัดให้ติดต่อกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ถนนประเภทนี้ควรมีขนาดเขตทางระหว่าง 30 – 40 เมตร เส้นทางที่
สมควรปรับปรุง ได้แก่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3087 เป็นเส้นทางคมนาคมที่ใช้เชื่อมชุมชนหลัก มีรถยนต์ใช้กัน
มากเพราะเป็นเส้นทางหลัก ที่ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มีนักศึกษาใช้กันมาก ถือเป็นถนนการศึกษา
และสามารถเป็นเส้นทางสู่พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลอันดามันได้อีกทาง สมควร ปรับปรุงเส้นทางโดยขยายให้มี 8 ช่องจราจร 
เพ่ือส่งเสริมภาคการศึกษาของจังหวัด  

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3089 เป็นเส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อเชื่อมชุมชนหลัก ผ่านเทศบาล
ต าบลเขางู เป็นเส้นทาง ที่ใช้คมนาคมขนส่งภายในจังหวัด มีมากทั้งรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ และรถบรรทุกมี 2 ช่อง
จราจร  

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3208 เป็นเส้นทางคมนาคมที่ใช้เชื่อมชุมชนหลัก ผ่านเทศบาลต าบล
บ้านชัฏป่าหวาย เป็นเส้นทางที่ใช้คมนาคมขนส่งภายในจังหวัด มีมากทั้งรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ และบรรทุก มี 2 ช่อง
จราจร  

2.3 ถนนสายรอง เป็นเส้นทางเชื่อมติดต่อกับชุมชน ถนนสายประธานและสายหลักเข้าด้วยกัน เป็น
เส้นทางที่จะพัฒนาเพ่ือน าผลผลิต จากพ้ืนที่เกษตรกรรมมายังตลาดที่เป็นชุมชนศูนย์กลางของพ้ืนที่กระจายสินค้า 
ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด ถนนประเภทนี้ควรมีเขตทางไม่น้อยกว่า 20 เมตร และผิวจราจร
จะต้องได้มาตรฐาน 
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3.20.7 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและข้อมูลศักยภาพของจังหวัดราชบุรี รวมถึงภารกิจบทบาทและอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชบุรี โดยใช้เทคนิค SWOT ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ปัญหาอุปสรรค  จึงสรุปผลการประเมินสภาพการพัฒนาของจังหวัดราชบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
ดังนี้  

1. จุดแข็ง (Strengths : S)  
1) มีตลาดกลางเกษตรจ านวน 2 แห่ง (ตลาดศรีเมืองและเพชรเมืองราช) ที่สามารถระบายสินค้าไปสู่ภาค

ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  
2) มีระยะทางระบบการขนส่งที่สะดวก และระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพ (100 กิโลเมตร) และประเทศ

เพ่ือนบ้าน  
3) มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรและอาหารทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและเล็กเป็นจ านวน

มาก สามารถรองรับวัตถุดิบ ด้านการเกษตรในพ้ืนที่และใกล้เคียงได้  
4) มีผลผลิตทางการเกษตรที่โดดเด่นและหลากหลาย  
5) มีสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวมากเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ  
6) มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายครอบคลุมทุกประเภท และมีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นพ้ืนฐานการส่งเสริม

การสร้างคุณค่าและมูลค่า ด้านการท่องเที่ยว การบริการและการผลิต  
7) มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่และศูนย์บริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
8) มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นท่ีทุกชนเผ่าให้การยอมรับและส่งเสริมการสืบทอด  
9) สภาพพ้ืนที่มีลุ่มน้ าเหมาะสมกับการเกษตร และมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทั้งพืชและสัตว์

สามารถสนับสนุนการท่องเที่ยว เชิงนิเวศน์ได้  
10) มีศูนย์วิวัฒน์พลเมืองในการป้องกันและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่  
11) มีกองก าลังตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนสามารถเฝ้าระวังได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ  
12) มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกในพื้นที่  
13) มีพ้ืนที่ติดชายแดนประเทศเมียนม่าร์สามารถเปิดการค้าชายแดนได้  
14) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและตอบสนอง

ความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น มากถึง 112 แห่ง ครอบคลุมทั้งจังหวัด และมีความพร้อมในด้าน
งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักรขนาดใหญ่ สามารถรองรับการด าเนินโครงการ ขนาดใหญ่ได้  

15) เป็นจังหวัดที่มีการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542) ให้ดูแลรับผิดชอบหลายด้าน เช่น ด้าน
การจัดการศึกษา การให้การสงเคราะห์คนชรา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ถนนทางหลวงชนบท
หรือทางหลวงท้องถิ่น การบริหารจัดการสถานีขนส่ง เป็นต้น  
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2. จุดอ่อน (Weaknesses : W)  
1) มูลคา่ผลผลิตต่อพ้ืนที่การเพาะปลูกต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ในขณะที่จังหวัดในกลุ่มเดียวกันมีมูลค่า

ผลผลิตสูงกว่ามูลค่าเฉลี่ยของประเทศ  
2) เกษตรกรใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรปริมาณมากท าให้ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย  
3) ผลตอบแทนจากการท าเกษตรอินทรีย์ยังไม่จูงใจให้เกษตรกรรักษามาตรฐานการผลิต  
4) ขาดการจัดการน้ าเสีย เป็นสาเหตุต่อการพัฒนาสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ยั่งยืน  
5) ขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร  
6) การประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการด้านการตลาดในด้านท่องเที่ยวยังขาดการด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นระบบ  
7) ผู้ประกอบการขาดทักษะในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว  
8) ขาดปัจจัยในด้านอัตลักษณ์(ภาพลักษณ์เสน่ห์) ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว  
9) สถานที่พักส าหรับนักทอ่งเที่ยวมีขนาดเล็กยังไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ได้  
10) ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตและครอบครัวสูงกว่าค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตและครอบครัวของภาคกลางและ

ค่าเฉลี่ยของประเทศ  
11) เด็กและเยาวชนมีค่านิยมการด ารงชีวิตที่ไม่เหมาะสม  
12) เด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อังกฤษ ภาษาไทยต่างๆ 
13) ชุมชนยังมีปัญหาด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ดี  
14) สังคมในปัจจุบันมีจิตสาธารณะไม่เพียงพอเกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสม  
15) การละเลยต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท าให้ขาดวินัยทางสังคม  
16) มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีสถิติการจับกุมที่ไม่ลดลง  
17) ขาดการเตรียมพร้อมของภาครัฐและประชาชนสู่ AEC  
18) พ้ืนที่ป่าไม้ที่ดินสาธารณะและท่ีดินของรัฐถูกบุกรุก  
19) พ้ืนที่บางส่วนมีปัญหาคุณภาพน้ า  
20) เป็นพื้นที่ติดชายแดนและเป็นทางผ่านการล าเลียงยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  
21) มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าบริเวณแนวชายแดนในการประกอบธุรกิจที่พักและการท่องเที่ยว  
22) มีการขยายตัวของชุมชนเข้าไปในพ้ืนที่ป่าบริเวณแนวชายแดนเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว  
23) การรับรู้ข่าวสารจากสื่อและกลุ่มบุคคลที่มุ่งหวังผลทางลบเกี่ยวกับสถาบันส าคัญของชาติ  
24) ประชาชนไม่มีความรู้ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและขาดอุปกรณ์การ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
25) ขาดการก าจัดขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมและถูกวิธี  
26) การก าหนดทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาในระดับท้องถิ่น ส่วนใหญ่ยังคงให้ความส าคัญกับการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานมากกว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
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27) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง ตลอดจนการบูรณาการ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในจังหวัด  
28) งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดส่วนใหญ่มีอยู่อย่างจ ากัด แต่ปัญหาความ

ต้องการของประชาชนมีจ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง  

29) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่ให้ความส าคัญกับการติดตามและประเมินผลแผนงานและ
โครงการเท่าที่ควรท าให้ไม่สามารถ ประเมินผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่าของงานและน าผลที่ได้ไปปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้  

30) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินงานตามแผนที่ประกาศให้ประชาชนทราบได้  
 

3. โอกาส (Opportunities : O)  
1) มีกฎหมายด้านวิสาหกิจชุมชนในการสนับสนุนให้เกิดองค์กรชุมชน  
2) รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื่องในลักษณะกองทุนต่างๆ  
3) รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ประชาชนท่องเที่ยวภายในประเทศท าให้จังหวัดราชบุรีได้รับประโยชน์เนื่องจากมี

ระยะทางห่างจากกรุงเทพไม่มากนัก  
4) กลุ่มจังหวัดมีทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเป็นวงจรภายในกลุ่มจังหวัดท าให้นักท่องเที่ยว

จากกลุ่มจังหวัด สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น  
5) รัฐบาลส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการส่งออก  
6) นโยบายด้านโลจิสติกส์ของรัฐบาลเพื่อเป็นศูนย์กลางในการขนถ่ายสินค้าการเปิดประเทศเข้าสู่ AEC  
7) นโยบายรัฐบาลก าหนดให้ทุกฝ่ายเร่งสร้างความสมานฉันท์ โดยใช้ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
8) กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก าลังเป็นที่นิยมท าให้พ้ืนที่ป่าไม้ลุ่มน้ าตามธรรมชาติของจังหวัดสามารถ

พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  
9) ทุกภาคส่วนให้ความส าคัญต่อสถาบันส าคัญของชาติ  
10) พ้ืนที่จังหวัดราชบุรีไม่อยู่ในพื้นท่ีเสียงอย่างรุนแรงด้านภัยธรรมชาติ  
11) มีพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลเมืองราชบุรี) ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม 
 12) รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในนโยบายของรัฐ 

มากขึ้น ท าให้ประชาชนเกิดการตื่นตัว เพ่ิมข้ึน เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้นเพ่ือลดความขัดแย้ง  
13) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ท าให้สามารถรับรู้

ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น  
14) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสภาท้องถิ่นที่สามารถออกกฎหมาย เช่น เทศบัญญัติ ข้ อบังคับ 

ข้อบัญญัติ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและ
ทันต่อเหตุการณ ์ 
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15) กฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน และชุมชนในท้องถิ่น เช่น ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร
การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และให้การสนับสนุน  ช่วยเหลือหน่วยงานอ่ืนใน
จังหวัด 

 

4. อุปสรรค (Threats : T)  
1) ปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลก โรคระบาดและโรคพืชมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศและผลิต

อาหารเพื่อการส่งออก  
2) ราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้นท าให้การผลิตสินค้าด้านการเกษตรมีต้นทุนสูง  
3) ขาดทิศทางการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ AEC ในเชิงปฏิบัติการ  
4) ความรุนแรงต่อกระแสการบริโภคนิยมท าให้ภาคสังคมอ่อนแอ  
5) ภาวะโลกร้อนส่งผลต่อสภาพแวดล้อมของจังหวัด เช่น ขาดน้ า ไฟป่า  
6) กระแสวัตถุนิยมท่ีรุนแรงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชุมชน  
7) ขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในบางพ้ืนที่การถูกกว้านซื้อที่ดินจากนายทุนภายนอก  
8) ผู้ค้ามีการปรับเปลี่ยนวิธีการจ าหน่าย/ขนส่ง ยาเสพติดตลอดเวลา  
9) การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้แนวชายแดนมีผู้มีอิทธิพลให้การสนับสนุน  
10) ไม่สามารถพยากรณ์การเกิดภัยทางธรรมชาติได้  
11) มีความต้องการแรงงานไร้ฝีมือจากแรงงานต่างด้าวของสถานประกอบการเนื่องจากค่าจ้างต่ า  
12) เยาวชนขาดการรับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยท าให้ไม่เข้าใจในการด ารงไว้ซึ่งสถาบันของชาติ 
13) การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศเมื่อเข้าสู่ AEC  
14) การเกิดความคิดความขัดแย้งทางสังคมที่เกิดขึ้นในบางพ้ืนที่ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 

โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ าหรือ การก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ เช่น การไม่ยอมเสียสละพ้ืนที่เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น  

15) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมและถูกวิธี ตลอดจนไม่ให้
ความส าคัญในการจัดการ ขยะมูลฝอยซึ่งจะเกิดปัญหาอย่างมากในอนาคต  

16) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ในแต่
ละครั้งและในแต่ละพ้ืนที่อาจ ส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นขาดความต่อเนื่อง  

17) การก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ต่างๆ จากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติยัง
ขาดความชัดเจนท าให้ไม่สามารถ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและอาจน าไปสู่ความผิดพลาดหรือเกิดการฟ้องร้องขึ้นได้ 

 18) การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ท าให้การถ่าย
โอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ไม่มีงบประมาณ ในการด าเนินการและไม่สอดคล้อง
กับอ านาจหน้าที่ 
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3.20.8 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integration) ในเชิงพื้นที่และการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ความเชื่อมโยง การพัฒนา ระดับอ้าเภอ จังหวัด และประเทศ  

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นกระบวนการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด โดยก าหนดสถานภาพความต้องการและแนวทางในการ      
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายบนพ้ืนฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง  เป็นระบบ สอดคล้องกับ
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของชุมชนเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย โดยสามารถแก้ไขปัญหาและ
สามารถตอบสนอง ความต้องการของชุมชนครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดทางเลือกส าหรับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ตามความต้องการ และศักยภาพที่ตนเอง
และท้องถิ่นมีอยู่ด้วยความส าคัญดังกล่าวกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญขององค์การ
บริหาร ส่วนจังหวัดที่จะต้องจัดให้มีขึ้นตามกลไกและหลักเกณฑ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนา โดยการวางแผนดังกล่าวจะต้องตอบสนอง ต่อนโยบายและ
ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนั้นจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนระดับชาติ (national plan) นโยบายของรัฐบาล นโยบายประชารัฐและ
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจึงมีการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารการพัฒนา
ในมิติของการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ภายในเขตพ้ืนที่ ตลอดจนมิติของการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานต่างๆ ที่
อยู่ภายในและภายนอกพ้ืนที่ด้วย การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จึงเป็น ลักษณะเชิงบูรณาการ โดย
ได้ด าเนินการวิเคราะห์นโยบาย การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และมีฐานความคิดและเครื่องมือในการวิเคราะห์เพ่ือ
จัดท ายุทธศาสตร์และ แผนงานอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับสภาวการณ์ของท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์การพัฒนาแบบบูรณาการในเชิงพ้ืนที่และสามารถพัฒนา ท้องถิ่นสู่ความเชื่อมโยงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน 
ชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัดและประเทศ 
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แบบ ยท.03 

บทที่ 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด  
4.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
1) พันธกิจ  
    1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
    2. ส่งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่  
2) เป้าประสงค์  
    1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและท่ัวถึง  
    2. ระบบการวางผังเมืองเหมาะสมเป็นเมืองน่าอยู่  
 

 เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
    และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน และท่ัวถึง 

1. จ านวนโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
    และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน และท่ัวถึง 
 

2. ระบบการวางผังเมืองเหมาะสมเป็นเมืองน่าอยู่ 2. จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการวางผังเมืองและการจัดการ 
    ใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มขึ้น 
 

 
3) แนวทางการพัฒนา  
    1. พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่ง ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ  
    2. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค - บริโภคและเกษตร ตลอดจนการป้องกันน้ าท่วมและภัยแล้ง  
    3. พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่ง 
ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 

1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึน  
2. จ านวนที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ 
    บ ารุงรักษา 

2. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค - บริโภคและ
เกษตร ตลอดจนการป้องกันน้ าท่วมและภัยแล้ง 

1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึน  
2. จ านวนที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขุดลอก/ 
    บ ารุงรักษา 

3. พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู ่ 1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึน  
2. จ านวนที่มีการวางระบบผังเมืองที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น 
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4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
- กองช่าง  
- หน่วยงานอื่นๆ  
5) ความเชื่อมโยง  
    1.  ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี  :   
       ยุทธศาสตร์ที่    1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต         
       ยุทธศาสตร์ที่    2  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมูลค่า ผลผลิตเชิงสร้างสรรค์  

ยุทธศาสตร์ที่   3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง                                      
ยุทธศาสตร์ที่   4  พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                     ให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่ 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี :    
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  

 

4.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
1) พันธกิจ  
    1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม  
    2. ส่งเสริมการกีฬา การศึกษาและการเรียนรู้  
    3. ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

2) เป้าประสงค์  
    1. คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น  
    2. การกีฬา การศึกษาและเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากขึ้น  
    3. ครอบครัว/ชุมชนเข้มแข็งและมีรายได้มากข้ึน 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น  
2. การกีฬา การศึกษาและเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากข้ึน 
3. ครอบครัว/ชุมชนเข้มแข็งและมีรายได้มากขึ้น 

1. จ านวนครัวเรือนที่มีรายได้มากข้ึน  
2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น  
3. จ านวนประชาชนที่ได้รับการบริการสาธารณสุข 
    อย่างทั่วถึง  
4. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาต่อเพ่ิมข้ึน 
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3) แนวทางการพัฒนา  

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม                                                                                   
2. ส่งเสริมการกีฬา การศึกษาและการเรียนรู้                                                                                     
3. ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ                                                       
4. ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึน/ลดลง  

2. จ านวนที่ได้รับบริการอย่างทั่วถึง  
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น/ 
    มีคุณภาพชีวิตสูงขึ้น 

2. ส่งเสริมการกีฬา การศึกษาและการเรียนรู้ 1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึน  
2. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการศึกษาต่อมีคุณภาพมากข้ึน  
3. จ านวนประชาชนและเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 
    กีฬาในระดับต่างๆ มากขึ้น 

3. ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม 
    สวสัดิการชุมชนและนันทนาการ 

1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึน  
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับบริการอย่างทั่วถึง  
3. จ านวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตสูงขึ้น 

4. ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนว 
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึน  
2. จ านวนประชาชน/ครัวเรือนที่มีคุณภาพชีวิตสูงขึ้น/ 
    มีความเข้มแข็งมากขึ้น  
3. จ านวนครัวเรือนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 

 

4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

  -  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด                                                                                        
-  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                                                          
-  โรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)                                                                         
-  กองแผนและงบประมาณ                                                                                                                        
-  กองช่าง                                                                                                                                  
-  หน่วยงานอื่นๆ  
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5) ความเชื่อมโยง  

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี:                                                                                                    
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพ่ิมมูลค่าการผลิต                                                           
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์                            
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี :                                      
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

4.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3   ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย                             
1) พันธกิจ  

        1. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย                                                                  
2. การจัดระเบียบชุมชน/สังคม  

2) เป้าประสงค์                                                                                                                          
1. มีการจัดระเบียบชุมชน/สังคมที่ดี                                                                                                    
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ                                                                             
3. มีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. มีการจัดระเบียบชุมชน/สังคมที่ดี  
2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง 
    มีประสิทธิภาพ  
3. มีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพย์สิน 

1. จ านวนประชาชนที่มีส่วนรว่มทางการเมืองมากขึ้น  
2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเข้มแข็งในการ 
     เอาชนะยาเสพติดเพ่ิมข้ึน  
3. จ านวนประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและ 
      ทรัพย์สินมากขึ้น 
 

 
 
3) แนวทางการพัฒนา  
1. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
2. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพื่อความเป็นพลเมือง  
3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
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แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึน/ลดลง  

2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ปลอดจากยาเสพติดเพ่ิมข้ึน 
2. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ 
     เสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน เพ่ือความเป็น 
    พลเมือง 

1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึน  
2. จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น 

3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน 
    บรรเทาสาธารณภัย 

1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึน/ลดลง  
2. จ านวนประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิต 
    และทรัพย์สินมากข้ึน 
 

 

4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
     -  กองช่าง  

 -  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 -  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 -  หน่วยงานอื่นๆ 

 

 5) ความเชื่อมโยง  
     1. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี:  
         ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์  
         ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  
         ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี :                                  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

4.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
         และการท่องเที่ยว  
         1) พันธกิจ  
             1. ส่งเสริมการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ  
             2. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในทุกภาคส่วน  
             3. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
           

                      2) เป้าประสงค์  
              1. เพ่ิมประสิทธิภาพการท่องเที่ยวและบริการ  
              2. ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น  
              3. มีความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่นและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการท่องเที่ยวและบริการ  
2. ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น  
3. มีความพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่นและรองรับ 
    การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. จ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว 
      การบริการและการค้าเพ่ิมข้ึน  
2. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น  
3. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงและ 
    พัฒนาเพิ่มข้ึน  
4. จ านวนประชาชนที่มีส่วนรว่มในการพัฒนาท้องถิ่น 
     และมีความพร้อมในการ รองรับการเข้าสู่ประชาคม 
    อาเซียน 
 

 

3) แนวทางการพัฒนา  

1. การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น                      
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน                                                                       
3. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                                                           
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร                                    
5. การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1. การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึน  
2. จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
มากขึ้น  
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น 

2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน 1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึน  
2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุง 
    และพัฒนาเพิ่มข้ึน  
3. จ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น  
4. จ านวนรายได้จากการท่องเที่ยว การบริการ 
    และการค้ามากขึ้น 

3. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึน  
2. จ านวนประชาชนที่มีความพร้อมในการรองรับ 
    เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

4. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการ 
    เสริมสร้างความเข้มแข็ง ในภาคการเกษตรและ 
     อุตสาหกรรม 

1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึน  
2. รายได้ครัวเรือนเพ่ิมมากข้ึน  
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น 

5. การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ 
     บ้านเมืองที่ดี 

1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึน  
2. จ านวนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่เพ่ิมขึ้น 
3. จ านวนครั้งในการจัดฝึกอบรมเพ่ิมข้ึน  
4. จ านวนผู้ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการ 
    บ้านเมืองที่ดีเพ่ิมข้ึน 



 

4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

-   ทุกส่วนราชการในสังกัด                                                                                                                                                           
-   หน่วยงานอื่น  

5) ความเชื่อมโยง  

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพ่ิมมูลค่าการผลิต                                                          
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์                                                       
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี :                                           
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

4.1.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ                     
และสิ่งแวดล้อม  

1) พันธกิจ                                                                                                                                   
-  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสียรวม                                                            
- พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่  

2) เป้าประสงค์                                                                                                                                 
-  มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ                                               
-  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างเหมาะสมและถูกวิธี                                             
-  การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ  
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอย 
    และระบบบ าบัดน้ าเสียอย่าง เหมาะสมและถูกวิธี 
3. การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

1. ระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
    รวมอย่างเหมาะสมและถูกวิธี เพ่ิมขึ้น  
2. พ้ืนที่สีเขียว/พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน  
3. จ านวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ 
    การฟ้ืนฟูมากข้ึน  
4. เกิดการบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
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3) แนวทางการพัฒนา                                                                                                                  
1. พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม                                                
2. พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย                                                                                               
3. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                           
4. การจัดการมลพิษต่างๆ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการ 
     ขยะมูลฝอยรวม 

1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึน/ลดลง  
2. ระบบก าจัดขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสมและถูกวิธี 
    ที่เพ่ิมข้ึน  
3. จ านวนครัวเรือนที่มีการคัดแยกขยะเพ่ิมข้ึน  
4. ปริมาณการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

2. พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึน/ลดลง  
2. ระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างเหมาะสมและถูกวิธีที่เพ่ิมขึ้น 
3. จ านวนครัวเรือนที่มีการบ าบัดน้ าเสียรวมเพ่ิมข้ึน  
4. จ านวนน้ าเสียที่ได้รับการฟื้นฟูมากขึ้น 

3. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 

1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึน/ลดลง  
2. จ านวนพื้นที่สีเขียว/พื้นที่ป่าไม้ในเขตชุมชนเพ่ิมข้ึน 
3. จ านวนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ 
    การฟ้ืนฟูมากข้ึน  
4. จ านวนโครงการที่มีการจัดการความหลากหลายทาง 
      ชีวภาพ 

4. การจัดการมลพิษต่างๆ 1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึน/ลดลง  
2. จ านวนสิ่งแวดล้อมและมลพิษท่ีได้รับการฟื้นฟูมากขึ้น  
 

 
4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
- กองแผนและงบประมาณ  
- กองช่าง  
- หน่วยงานอื่นๆ  
 

5) ความเชื่อมโยง  
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี :   
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี :  
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4.1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1) พันธกิจ  
1. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
2. ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

 

2) เป้าประสงค์  
1. มีคุณธรรมและจริยธรรมมากข้ึน  
2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. สร้างความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. มีคุณธรรมและจริยธรรมมากข้ึน  
2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
    และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. สร้างความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา 
    พระมหากษัตริย์ 

1. จ านวนประชาชน/ข้าราชการที่มีคุณธรรม 
      และจริยธรรมมากขึ้น  
2. จ านวนประชาชนที่ให้ความส าคัญในศิลปะวัฒนธรรม 
    ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. จ านวนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี 
      ได้รับการ อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
 4. จ านวนประชาชนที่ตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา 
     และพระมหากษัตริย์มากขึ้น 

 

 

3) แนวทางการพัฒนา  
1. การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1. การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
      จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึน  
2. จ านวนโบราณสถาน/โบราณวัตถุท่ีได้รับการอนุรักษ์ 
    และฟ้ืนฟ ู 
3. จ านวนศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีท่ีได้รับ 
      การอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู  
4. จ านวนประชาชนและเยาวชนที่ให้ความส าคัญและ 
      เข้าร่วมกิจกรรมส าคัญ ทางศาสนาเพ่ิมขึ้น 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบัน 
    ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

1. จ านวนที่เพ่ิมข้ึน  
2. จ านวนประชาชนที่มีความตระหนักในสถาบันชาติ 
    ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
- หน่วยงานอื่นๆ  
 

5) ความเชื่อมโยง  
1. ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี :  
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง  
    ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความม่ันคงของพ้ืนที่  
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี : 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลจอมประทัด อ้าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2560 -  2563) 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดราชบุร ี

 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ 
อปท. 

ในเขตจังหวัด 
 

 
ยุทธศาสตร ์
ของ อบต. 

    
     

พันธกิจ 

 
ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

 

ค่าเป้าหมาย  
แนวทาง 

การพัฒนา 

 
 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 

 
 

ความ 
ก้าวหน้า     

ของ
เป้าหมาย 

 
 

   ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
   หลัก 

 
  หน่วย
สนับสนุน  

60 
 

61 
 

62 
 

63 

พัฒนา 
สินค้าเกษตร
ปลอดภัย 

เพื่อเพิ่มมูลค่า
การผลิต 

ด้านพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 

และ 
สาธารณูปการ 

ด้านพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 

และ 
สาธารณูปการ 

1. ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารรูปโภค
และ สาธารณูปการ 
ที่ได้มาตรฐาน 
และทั่วถึง 
2. ระบบการวางผัง
เมืองเหมาะสมเป็น
เมืองน่าอยู ่

1. จ านวน 
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค และ        
สาธารณูปการที่ได้
มาตรฐานและทั่วถึง 
2. จ านวนพื้นที่ที่
ได้รับการวางผังเมือง
และการจัดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
เพิ่มขึ้น 

100 100 100 100 1. พัฒนาระบบ 
การคมนาคม          

การจัดการขนส่ง 
ขยายเขตไฟฟ้า

และ 
ไฟฟ้าสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.พัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการ 

อุปโภค – บริโภค 
และการเกษตร 
ตลอดจนการ

ป้องกันน้ าท่วม
และภัยแล้ง 

  

1. จ านวน 
ที่เพิ่มขึ้น 

2. จ านวนที่ได ้
รับการก่อสร้าง/ 

ปรับปรุง/
ซ่อมแซม 

บ ารุงรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. จ านวนที่
เพิ่มขึ้น 
2. จ านวนที่ได ้
รับการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ขุด
ลอก/บ ารุงรักษา 

เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
 
 
 
 

1. ก่อสร้าง/ปรับปรุง 
ถนนลาดยางแบบ คสล. 
2. ก่อสร้าง/ ปรับปรุง ถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
3. ก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนน
แบบพาราแอสสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
4. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยาย 
ถนนที่ช ารุดเสียหาย 
5. ก่อสร้างถนนลูกรัง/ 
หินคลุก 
6. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยาย 
สะพาน คสล. 
7. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
8.ขยายเขต/ติดตั้งไฟฟ้า 
และไฟฟ้าสาธารณะ 
9. ติดต้ัง/ปรับปรุง ป้าย
บอกทาง สัญญาณไฟจราจร 
10. ก่อสร้างก าแพงกันดิน/
เรียงหินยาแนว 
 

1. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
2. วางท่อระบายน้ า 
3. ก่อสร้างรางระบายน้ า 
4. ก่อสร้างเขื่อน/ผนังกั้นน้ า 
5. ก่อสร้างก าแพงกันดิน/ 
    เรียงหินใหญ ่
6.ขุดลอกคูคลอง 
 

กองช่าง อบต.  
อบจ.ราชบุรี

หรือ 
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลจอมประทัด อ้าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2560 -  2563) 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดราชบุร ี

 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ 
อปท. 

ในเขตจังหวัด 
 

 
ยุทธศาสตร ์
ของ อบต. 

    
     

พันธกิจ 

 
ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

 

ค่าเป้าหมาย  
แนวทาง 

การพัฒนา 

 
 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 

 
 

ความ 
ก้าวหน้า     

ของ
เป้าหมาย 

 

 
 

   ผลผลิต/โครงการ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
   หลัก 

 
  หน่วย
สนับสนุน  

60 
 

61 
 

62 
 

63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาสังคม 
คุณธรรมและ
ชุมชนเข้มแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด้านส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ด้านส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. คุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนสูงขึ้น 
2. การศึกษาที่ม ี
คุณภาพมากขึ้น 
3. ครอบครัว/ชุมชน 
เข้มแข็ง และมีรายได้ 
มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. จ านวนครอบครัว
ที่มีรายได้มากขึ้น 
2. จ านวนหมู่บ้าน/
ชุมชน ที่มีความ
เข้มแข็งมากขึ้น 
3. จ านวนประชาชน 
ที่ได้รับการบริการ 
สาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 
4. จ านวนนกัเรียนที่
ได้รับการศึกษาต่อ
เพิ่มขึ้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

 
 
 
 
 
3. การพัฒนาการ
วางผังการใช้ที่ดิน 
ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
 
 
 
1.ส่งเสริมคุณภาพ 
ชีวิตและการแก้ไข 
ปัญหาสังคม 

 
 
 
 
 
 

1. จ านวนเพิ่มขึ้น 
2. จ านวนที่ม ี

    การวางระบบ 
 ผังเมืองที่ 
เหมาะสมเพิ่มขึ้น 
 

1. 1. จ านวนที ่
2. เพิ่มขึ้น/ลดลง 
3. 2. จ านวนที่ได ้
4. รับบริการอยา่ง 
5. ทั่วถึง 
6. 3. จ านวน

หมู่บ้าน/ชุมชน 
7. ที่มีความ

เข้มแข็งมากขึ้น/
มีคุณภาพชีวิตที่
สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 

  7. ขุดลอก ก าจัดวัชพืช 
  8. กอ่สร้างระบบประปา 
  9. ขยายเขตประปา 
10. ก่อสร้างประตูกั้นน้ า 
11. อื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
 

1. ส่งเสริมการวางระบบ 
    ผังเมืองอ าเภอ 
2. การด าเนินงานตาม 
    ภารกิจถา่ยโอน 
3. อื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
 
1.การให้บริการสาธารณสุข 
2.การป้องกันและควบคุม 
   โรคติดต่อ 
3.จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์ 
4.การด าเนินงาน 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลจอมประทัด อ้าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2560 -  2563) 

 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดราชบุร ี

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

 

 

ยุทธศาสตร ์
ของ อบต. 

    
     

พันธกิจ 

 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

 

ค่าเป้าหมาย  
แนวทาง 

การพัฒนา 

 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 

 

ความ 
ก้าวหน้า     

ของ
เป้าหมาย 

 

 

    
 

    ผลผลติ/โครงการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
   หลัก 

 

  หน่วย
สนับสนุน  

60 
 

61 
 

62 
 

63 

         2.ส่งเสริมการกีฬา 
การศึกษาและการ
เรียนรู ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ส่งเสริมการ 
สาธารณสุข  
สวัสดิการสังคม 
สวัสดิการชุมชน 
และนันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
4. ส่งเสริมอาชีพ
การด าเนินงาน
ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง     

1. 1.จ านวนที่เพิ่ม 
2. 2.จ านวน

นักเรียนที่ได้รับ
การศึกษาต่อมี
คุณภาพมากขึ้น 

3. 3.จ านวน
ประชาชนและ
เยาวชนที่เข้า
ร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับ
ต่างๆ มากขึ้น 
 
 
1. จ านวนที่
เพิ่มขึ้น 
2. จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับบริการ
อย่างทั่วถึง 
3. จ านวน
ประชาชนที่มี
คุณภาพชีวิตที่
สูงขึ้น 
 
1. จ านวนที่
เพิ่มขึ้น 
2. จ านวน
ประชาชน/
ครัวเรือนที่มี
คุณภาพชีวิตที่
สูงขึ้น 

เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 

1. การส่งเสริมระบบ
การศึกษาและการเรียนรู้ 
2. จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
3. ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร
สถานศึกษา (ถ่ายโอน) 
4. ส่งเสริมกีฬา เช่น 
ก่อสร้างลานกีฬา/กอ่สร้าง
สนามกีฬา 
5. จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์                              
การกีฬา 
6. อื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 
 

1.การให้บริการสาธารณสุข 
2.การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
3.จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์/
ครุภัณฑ์ทางการแพทย ์
4.การส่งเสริมกิจกรรมการ
นันทนาการ เช่น ก่อสร้าง
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ/
สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ 
5.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
1.การส่งเสริมอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้ 
2.การด าเนินงานตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.ก่อสร้างโรงปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลจอมประทัด อ้าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2560 -  2563) 

 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดราชบุร ี

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

 

 

ยุทธศาสตร ์
ของ อบต. 

    
     

พันธกิจ 

 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

 

ค่าเป้าหมาย  
แนวทาง 

การพัฒนา 

 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 

 

ความ 
ก้าวหน้า     

ของ
เป้าหมาย 

 

 

    
 

    ผลผลติ/โครงการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
   หลัก 

 

  หน่วย
สนับสนุน  

60 
 

61 
 

62 
 

63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งเสริมพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
และเพิ่มมูลค่า

ผลผลิตเชิง
สร้างสรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนา              
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค                    
สาธารณูปการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนา              
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค                    
สาธารณูปการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
ให้ได้มาตรฐาน 
และเพียงพอ 
ทั้งในปัจจุบัน                            
และในอนาคต 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จ านวนเส้นทาง 
ที่ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จ านวนสะพานที่ 
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พัฒนาระบบ         
การคมนาคม           
และการขนส่ง 

 

มีความเข้มแข็ง
มากขึ้น 
3.จ านวน
ครัวเรือนที่มี
รายได้เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 

 
- จ านวนเส้นทาง

คมนาคมที่
เพิ่มขึ้น 

- จ านวนเส้นทาง
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/
บ ารุงรักษา
เพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 เส้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 แห่ง 
 

4.การพัฒนาสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและเกษตร
อุตสาหกรรม 
5.การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในภาคการเกษตร 
6.โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
7.การด าเนินงานตาม
ภารกิจถ่ายโอน 
8.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
- โครงการก่อสร้าง 
  ถนน คสล 
- โครงการก่อสร้างถนน 
  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
- โครงการก่อสร้างและ 
  ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
 
 
 
 
 
- โครงการก่อสร้างสะพาน 
  คสล. 
- โครงการก่อสร้างสะพาน 
  คนเดินข้าม 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 

ส านักปลัดฯ 
หรือ

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
หรือ

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
หรือ

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลจอมประทัด อ้าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2560 -  2563) 

 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดราชบุร ี

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

 

 

ยุทธศาสตร ์
ของ อบต. 

    
     

พันธกิจ 

 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

 

ค่าเป้าหมาย  
แนวทาง 

การพัฒนา 

 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 

 

ความ 
ก้าวหน้า     

ของ
เป้าหมาย 

 

 

    
 

    ผลผลติ/โครงการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
   หลัก 

 

  หน่วย
สนับสนุน  

60 
 

61 
 

62 
 

63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาสังคม 
คุณธรรม และ
ชุมชนเข้มแข็ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ด้านส่งเสริม 
    คุณภาพชวีิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริม 
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาคน 
สังคม และ 
คุณภาพชีวิต 

-ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
โครงสร้างพื้นฐานที่
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละของผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 
ทุกรายได้รับเบี้ย 
ยังชีพทุกราย 
 
 
 
- ร้อยละของผู้สูงอาย ุ
ผู้พิการ ผู้ปว่ยเอดส ์
ได้รับการส่งเสริม 
พัฒนาเพิ่มขึ้น 
 
- ร้อยละของผู้ได้รับ 
ผลกระทบได้รับ
ความช่วยเหลือ
เพิ่มขึ้น 

 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 85 
 
 
 
 
100 

 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 90 
 
 
 
 
100 
 
 
 

 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100 
 
 
 
 
 
 
 95 
 
 
 
 
100          

 40 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
100 
 
 
 

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

และ 
แก้ไขปัญหาสังคม 

- จ านวนที่เพิ่มขึ้น 
- จ านวนที่ได้รับ

การบ ารุงรักษา 
/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม และ
พัฒนาเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
จ านวนประชากร 
ที่มีคุณภาพชีวิต 
และได้รับแก้ไข 
ปัญหาสังคม

เพิ่มขึ้น 
  

ปีละ 2 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้น 
ปีละ 5% 

 
 
 

100% 

- โครงการขุดลอกคลอง 
- โครงการขยายเขตไฟฟา้ 
   /ประปา 
- โครงการปรับปรุงผลิต 
  น้ าประปา 
- โครงการติดตั้งหม้อแปลง 
  ไฟฟ้า 
- โครงการปรับปรุงเสียง 
  ตามสาย หอกระจายข่าว 
 
-  โครงการจ่ายเบีย้ยังชีพ 
   ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วย 
   โรคเอดส ์  
 
 
 
 
- โครงการส่งเสริมคุณภาพ 
  ชีวิต ผู้สูงอายุ/ผู้พกิาร/ 
  ผู้ป่วยเอดส ์
 
 
- โครงการป้องกันและ 
  แก้ไขปญัหาความรุนแรง 
  ในเด็ก สตรี และบุคคล 
  ในครอบครัว 
                 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 

ส านักปลัดฯ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลจอมประทัด อ้าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2560 -  2563) 

 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดราชบุร ี

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

 

 

ยุทธศาสตร ์
ของ อบต. 

    
     

พันธกิจ 

 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

 

ค่าเป้าหมาย  
แนวทาง 

การพัฒนา 

 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 

 

ความ 
ก้าวหน้า     

ของ
เป้าหมาย 

 

 

    
 

    ผลผลติ/โครงการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
   หลัก 

 

  หน่วย
สนับสนุน  

60 
 

61 
 

62 
 

63 

 
 
 
 
 
 

พัฒนาสังคม 
คุณธรรมและ 
ชุมชนเข้มแข็ง 

 
 
 
 
 
 

ด้านส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 

ด้านส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

พอเพียง 
การพัฒนาคน สังคม 

และคุณภาพชวีิต 

- ร้อยละของนักเรียน 
ในสังกัด สพฐ และ 
ศูนย์เด็กเล็กที่ได้รับ 
การสนับสนุนอาหาร 
กลางวันทุกราย 
 
- ร้อยละของนักเรียน 
ในสังกัด สพฐ  และ
ศูนย์เด็กเล็ก ที่ได้รับ
การสนับสนุนอาหาร
เสริมนมทุกราย 
- ร้อยละของเด็กและ
เยาวชน ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มีลานกีฬาและ
เครื่องออกก าลังกาย
ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

100 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25 

100 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25 

100 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25 

100 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 25 

ส่งเสริม 
การศึกษาและกีฬา 

 
 
 
 

ส่งเสริม 
การศึกษาและกีฬา 

 
 
 
 

จ านวนที่ได้รับการ
ส่งเสริม

การศึกษาและ
กีฬาเพิ่มขึ้น 

 
 

จ านวนที่ได้รับการ
ส่งเสริม

การศึกษาและ
กีฬาเพิ่มขึ้น 

100% 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้น 
ปีละ 5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้น 
ปีละ 1 แห่ง 

- โครงการสนับสนุนอาหาร 
  กลางวัน โรงเรียนในสังกัด 
  สพฐ/ศพด. 
 
 
 
- โครงการสนับสนุนอาหาร 
  เสริม(นม)  โรงเรียนใน 
  สังกัด สพฐ/ศพด. 
 
 
- โครงการสภาเด็ก 
  และเยาวชน 
- โครงการการพัฒนา 
  ด้านวิชาการ 
- โครงการเรียนรู ้
  นอกห้องเรียน 
- โครงการคาราวาน 
  เสริมสร้างเด็ก 
- โครงการวยัใสก่อนเรียนรู ้
- โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ
- โครงการกิจกรรม 
  วันส าคัญต่างๆ ศพด. 
 
- โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
  เพื่อสุขภาพ 
- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
  เครื่องออกก าลังกาย 
            

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลจอมประทัด อ้าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2560 -  2563) 

 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดราชบุร ี

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

 

 

ยุทธศาสตร ์
ของ อบต. 

    
     

พันธกิจ 

 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

 

ค่าเป้าหมาย  
แนวทาง 

การพัฒนา 

 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 

 

ความ 
ก้าวหน้า     

ของ
เป้าหมาย 

 

 

    
 

    ผลผลติ/โครงการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
   หลัก 

 

  หน่วย
สนับสนุน  

60 
 

61 
 

62 
 

63 

พัฒนาสังคม 
คุณธรรมและ 
ชุมชนเข้มแข็ง 

ด้านส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

ด้านส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

พอเพียง 
การพัฒนาคน สังคม 

และคุณภาพชวีิต 

- มีอุปกรณ์กีฬาที่ได้ 
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
- ปัญหาด้าน
สาธารณสุขลดลง 
และ  มกีารจัด
สวัสดิการที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
- จ านวนชุมชนที ่
เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 
- จ านวนครัวเรือนม ี
รายได้เพิ่มขึ้น 
- มีคุณภาพชวีิต
สูงขึ้น 
 

 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35 

  35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35 

 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 35 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริม 
การสาธารณสุข 
สวัสดิการสังคม 
สวัสดิการชุมชน 
และนันทนาการ 

 
 
 
 
 

ส่งเสริมอาชีพ 
และการ

ด าเนินงาน 
ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนประชาชน
ที่ได้รับ 

การส่งเสริม 
การสาธารณสุข 
สวัสดิการสังคม 
สวัสดิการชุชน

และนันทนาการ
เพิ่มขึ้น 

 
 

จ านวนกลุ่ม 
ที่ได้รับการ 

ส่งเสริมอาชีพ 
และ 

การด าเนินงาน
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ

พอเพียงเพิ่มขึ้น 
 
 

เพิ่มขึ้น 
ปีละ 1 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้น 
ปีละ 2 

โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 2 ครั้ง 

- โครงการจัดซ้ือเครื่องเล่น 
  กลางแจ้งศูนย์เด็กเล็ก 
- โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ 
  กีฬาหมูบ่้าน 
- โครงการกีฬาสัมพันธ ์
  ศพด. 
- โครงการแข่งขันกีฬา 
  ต้านภัยยาเสพติด 
 
- โครงการศูนย์สาธารณสุข 
  มูลฐานประจ าหมู่บา้น 
- โครงการควบคุมและ 
  ป้องกันโรค 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
  อนามยัและดา้นการ 
  สาธารณสุข 
- โครงการส่งเสริม 
  สวัสดิการสังคม 
 
- โครงการฝึกอบรมและ 
  ส่งเสริมอาชีพ 
- โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ 
  ชุมชน 
- โครงการตามแนวคิด 
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพยีง 
- โครงการประหยัดและ 
  ลดใช้พลังงาน 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 

ส านักปลัดฯ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลจอมประทัด อ้าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2560 -  2563) 

 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดราชบุร ี

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

 

 

ยุทธศาสตร ์
ของ อบต. 

    
     

พันธกิจ 

 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

 

ค่าเป้าหมาย  
แนวทาง 

การพัฒนา 

 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 

 

ความ 
ก้าวหน้า     

ของ
เป้าหมาย 

 

 

    
 

    ผลผลติ/โครงการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
   หลัก 

 

  หน่วย
สนับสนุน  

60 
 

61 
 

62 
 

63 

พัฒนาสังคม 
คุณธรรมและ 
ชุมชนเข้มแข็ง 

ด้านการ 
จัดระเบียบชุมชน 

/สังคม  
และ การรักษา 

ความสงบเรียบร้อย 

ด้านการ 
จัดระเบียบชุมชน 

/สังคม  
และ การรักษา 

ความสงบเรียบร้อย 

จัดระเบียบชุมชน 
และ การรักษา 

ความสงบเรียบร้อย 

- จ านวนชุมชนและ
หมู่บ้านที่ปราศจาก
ยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
- จ านวนประชาชน 
ที่เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค 
สิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน 
 
 
 
- จ านวนประชาชน 
ที่มีความปลอดภยั 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
และชุมชนมีความ
สงบเรียบร้อย 

 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50 

 50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50 

 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50 

 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50 

การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา       
ยาเสพติด 

 
 
 
 
 
 

ส่งเสริม 
ประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค 
สิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน 

 
 
 
 
 

การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ

การป้องกัน 
บรรเทา 

สาธารณภยั 
 

 จ านวน 
หมู่บ้านที่ปลอด 

ยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 

  จ านวนประชาชน  
ที่ได้รับ 

การส่งเสริม 
ประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค 
สิทธิเสรีภาพ 

เพิ่มขึ้น 
 
 
 

จ านวนสมาชกิ 
อปพร. 

ที่ได้รับการ 
ฝึกอบรมทบทวน 

เพิ่มขึ้น 
 
 
 

ปีละ 2  ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 ครั้ง 

- โครงการรณรงค์ป้องกัน 
  และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- โครงการฝึกอบรม 
  เสริมสร้างครอบครัว 
  เยาวชนหา่งไกลยาเสพติด 
- โครงการติดตั้งกล้อง 
  วงจรปิด 
 
 
- โครงการการจัดการ 
  เลือกตั้งและเลือกตั้งซ่อม 
- โครงการพัฒนา 
  ประชาธิปไตยและพัฒนา 
  ระบบการเลือกตั้ง 
- โครงการรณรงค์และ 
 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 
- โครงการสร้างความ 
  ปรองดองสมานฉันท ์
 
- โครงการฝึกอบรมให้ 
  ความรู ้ ฝึกซ้อมแก ่
  ประชาชนในการป้องกัน 
  และบรรเทาสาธารณภยั 
- โครงการพัฒนาส่งเสริม 
  ศักยภาพ อปพร. 
- โครงการฝึกอบรมทบทวน 
  อปพร. 
   

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลจอมประทัด อ้าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2560 -  2563) 

 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดราชบุร ี

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

 

 

ยุทธศาสตร ์
ของ อบต. 

    
     

พันธกิจ 

 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

 

ค่าเป้าหมาย  
แนวทาง 

การพัฒนา 

 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 

 

ความ 
ก้าวหน้า     

ของ
เป้าหมาย 

 

 

    
 

    ผลผลติ/โครงการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
   หลัก 

 

  หน่วย
สนับสนุน  

60 
 

61 
 

62 
 

63 

พัฒนาสินค้า
เกษตรปลอดภัย

เพื่อเพิ่ม 
มูลค่าการผลิต 

ด้านวางแผน 
การส่งเสริม 
การลงทุน 

พาณิชยกรรม 
และการท่องเท่ียว 

ด้านวางแผน 
การส่งเสริม 
การลงทุน 

พาณิชยกรรม 
และการท่องเท่ีย 

วางแผนการส่งเสริม 
การลงทุน 

พาณิชยกรรม 
และการท่องเท่ียว 

- จ านวนประชาชน 
  ที่เข้ามามีสว่นร่วม 
  ในการพัฒนา 
  ท้องถิ่น 
 
 
 
-จ านวนโบราณสถาน 
 ที่ได้รับการพัฒนา 
 และฟื้นฟูให้เป็น 
 แหล่งท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
- จ านวนกลุ่ม 
  เศรษฐกิจชุมชน 
  ให้มีความเข้มแข็ง 
  เพิ่มขึ้น 
 
 
- ผลผลิตทาง 
  การเกษตรมีจ านวน 
  และมูลค่าเพิ่มขึ้น 

 40 
 
 
 
 
  
 
25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
  
45 

 40 
 
 
 
 
  
 
25   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
  
45   

 40 
 
 
 
 
  
 
 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
  
45 
 
 
 
 
 

 40 
 
 
 
 
  
 
 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30 
 
 
 
 
  
45 

ส่งเสริม 
การมีส่วนร่วม 
ของประชาชน 
ในการพัฒนา

ท้องถิ่น 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมเศรษฐกิจ 
ชุมชนและ

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในภาค 

การเกษตร 

จ านวนประชาชน 
ที่เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการพัฒนา 
ท้องถิ่น 

 
 
 

จ านวน 
แหล่งท่องเที่ยว 

ที่เพิ่มขึ้น 

ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 ครั้ง 

- โครงการส่งเสริมการมี 
  ส่วนร่วมของประชาชน 
  ในการจัดท าแผนพัฒนา 
  ท้องถิ่น 
- โครงการจัดเก็บขอ้มูล 
  พื้นฐานของต าบล  
 
- โครงการการพัฒนาและ 
  ฟื้นฟโูบราณสถานเป็น 
  แหล่งท่องเที่ยว แหล่ง 
  การศึกษาทางวัฒนธรรม 
- โครงการอุดหนุนการจัด 
  งาน “เท่ียวราชบุรีของดี 
  เมืองโอ่ง” 
- โครงการจัดท าป้ายชือ่ 
  หมู่บา้น/ป้ายซอย และ 
  ป้ายบอกทาง 
 
- โครงการส่งเสริมกลุ่ม 
  เศรษฐกิจชุมชน 
 
 
 
 
- โครงการสนับสนุนศูนย ์
  ถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง 
  การเกษตร 
- โครงการฝึกอบรมให้ 
  ความรู้ทางการเกษตรฯล 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 
 

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลจอมประทัด อ้าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2560 -  2563) 

 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดราชบุร ี

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

 

 

ยุทธศาสตร ์
ของ อบต. 

    
     

พันธกิจ 

 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

 

ค่าเป้าหมาย  
แนวทาง 

การพัฒนา 

 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 

 

ความ 
ก้าวหน้า     

ของ
เป้าหมาย 

 

 

    
 

    ผลผลติ/โครงการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
   หลัก 

 

  หน่วย
สนับสนุน  

60 
 

61 
 

62 
 

63 

พัฒนาสินค้า
เกษตรปลอดภัย

เพื่อเพิ่ม 
มูลค่าการผลิต 

ด้านวางแผน 
การส่งเสริม 
การลงทุน 

พาณิชยกรรม 
และการท่องเท่ียว 

ด้านวางแผน 
การส่งเสริม 
การลงทุน 

พาณิชยกรรม 
และการท่องเท่ียว 

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
เพิ่มประสิทธิภาพ

การเมือง การบริหาร 
การพัฒนาบุคลากร 
และกระบวนการ

ประชาคม 

- จ านวนบุคลากร 
  และอุปกรณ์ม ี
  ศักยภาพในการ 
  บริการประชาชน 
  เพิ่มขึ้นอย่างม ี
  ศักยภาพ 

 50  50  50  50 การพัฒนาองค์กร
และการบริหาร 

กิจการ 
บ้านเมืองที่ด ี

จ านวนบุคลากร 
และอุปกรณ์ 
มีศักยภาพ 

ในการบริการ 
ประชาชนเพิ่มขึ้น 

ปีละ 2 ครั้ง - โครงการพัฒนางาน 
  ทะเบียนพาณิชย ์และ 
  แผนที่ภาษ ี
- โครงการพัฒนาเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ 
- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
  และวัสดุส านักงาน 
- โครงการอุดหนุนศูนย ์
  ข้อมูลขา่วสารการจัดซ้ือ 
  จัดจา้งของ อปท. 
- โครงการฝึกอบรมและ 
  พัฒนาศักยภาพ สมาชิก 
  ผู้บริหาร และพนกังาน 
- โครงการประเมินความ 
  พึงพอใจผู้ใช้บริการ 
 

ส านักปลัดฯ หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลจอมประทัด อ้าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2560 -  2563) 

 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดราชบุร ี

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

 

 

ยุทธศาสตร ์
ของ อบต. 

    
     

พันธกิจ 

 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

 

ค่าเป้าหมาย  
แนวทาง 

การพัฒนา 

 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 

 

ความ 
ก้าวหน้า     

ของ
เป้าหมาย 

 

 

    
 

    ผลผลติ/โครงการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
   หลัก 

 

  หน่วย
สนับสนุน  

60 
 

61 
 

62 
 

63 

พัฒนา 
ความอุดมสมบูรณ์

และคุณภาพ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ให้เป็นเมืองน่าอยู ่

ด้านการบริหาร 
จัดการและอนุรักษ์  

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการบริหาร 
จัดการและอนุรักษ์  

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

บ ารุงรักษา 
บริหารจัดการและ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมให้เกิด 

ความสมดุล 

- จ านวนขยะที่ได้ 
  รับการบริหาร 
  จัดการให้ลดลง 
 
 
 
- จ านวนประชาชน 
  ที่มีความรู ้ ความ 
  เข้าใจ มีจิตส านึก 
  ในการปอ้งกันร่วม 
  หวงแหนทรัพยากร 
  ธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อม 
 
- จ านวนแหล่งน้ า 
  ที่ได้รับการพัฒนา 
  ปรับปรุง อนุรักษ ์
  และ ฟื้นฟ ู  
  ให้สามารถใช้ 
  ประโยชน์ได้ 
  ปราศจากผักตบ 
 
- จ านวนอาสมัคร 
  ดูแลสิ่งแวดล้อมที ่
  เพิ่มขึ้นและมลพิษ 
  ลดลง 

 30 
 
 
 
  
 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 
 
 
 50  

 35 
 
 
 
  
 
 50 
 
 
 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 

 40 
 
 
 
  
 
 50 
 
 
 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 
 
 
 50 

 45 
 
 
 
 
 
 50 
 
 
 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 
 
 
 50 

การก าจัดและ 
การบริหาร 

จัดการขยะมูลฝอย 
และระบบบ าบัด 

น้ าเสีย 
 

การบริหารจัดการ 
และอนุรักษ ์ฟื้นฟ ู

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

การบริหารจัดการ 
และอนุรักษ ์ฟื้นฟ ู

ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ 

มลพิษต่างๆ 
 

จ านวนขยะ 
ที่ลดลง 

 
 
 
 

จ านวน 
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมที่ได้ 
รับการอนุรักษ ์
ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 

 
 

จ านวน 
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมที่ได้ 
รับการอนุรักษ ์
ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 

 
 

จ านวนมลพษิ 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ลดลง 
 

ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 ครั้ง 

- โครงการจัดเก็บขยะ 
  มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- โครงการจัดแยกขยะ 
 
 
 
- โครงการสร้างจิตส านึก 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และการประหยัดพลังงาน 
 
 
 
 
 
- โครงการอนุรักษแ์หล่งน้ า 
  และก าจัดผกัตบ 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ์
  และฟื้นฟูสภาพแม่น้ า 
  ล าคลอง 
 
 
 
- โครงการควบคุมมลพิษ 
  ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
และ

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 

ส านักปลัดฯ 
และ

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
และ

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
และ

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต้าบลจอมประทัด อ้าเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2560 -  2563) 

 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดราชบุร ี

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 

อปท. 
ในเขตจังหวัด 

 

 

ยุทธศาสตร ์
ของ อบต. 

    
     

พันธกิจ 

 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

 

ค่าเป้าหมาย  
แนวทาง 

การพัฒนา 

 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 

 

ความ 
ก้าวหน้า     

ของ
เป้าหมาย 

 

 

    
 

    ผลผลติ/โครงการ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 
   หลัก 

 

  หน่วย
สนับสนุน  

60 
 

61 
 

62 
 

63 

พัฒนา 
การบริหารจัดการ

และเสริมสร้าง
ความมั่นคง                                                                                                                                                             

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 

จารีตประเพณ ี
และ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม 

จารีตประเพณ ี
และ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ส่งเสริมศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม 

จารีตประเพณี 
และ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

- จ านวนประชาชน 
  ที่ร่วมอนุรกัษ์ ฟื้นฟู  
  ศิลปวัฒนธรรมและ 
  ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
  - จ านวนประชาชน 

  ที่มีความตระหนัก 
  ในสถาบันของ 
  ชาติ  ศาสนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  พระมหากษัตรยิ ์

 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50 

 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50 

 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50 

 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 50 

การส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม 

จารีตประเพณ ี
และ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้
ประชาชนม ี

ความตระหนัก 
ในสถาบันชาติ 

ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม 

จารีตประเพณ ี
และ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
ที่ได้รับการ

ส่งเสริมเพิ่มขึ้น 
 
 

ประชาชนม ี
ความตระหนัก 
ในสถาบันชาติ 

ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

ปีละ 2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงการจัดกจิกรรมวัน 
  ส าคัญของชาต ิศาสนา 
- โครงการสืบสาน  และ 
  อนุรักษป์ระเพณีท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
- โครงการปกป้องและ 
  เทิดทูลสถาบันฯ 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดฯ 
 
 

ส านักปลัดฯ 
และ

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 
 
 
 
 

หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 
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4.3     หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
1) วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลจอมประทัด 

                           “สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
                              สู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน” 

 

                   2)   พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
                ๑.  การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
                ๒.  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                ๓.  ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค ด้านแหล่งน้ าให้ได้ 
                     มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
                ๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพ่ือรายได้ให้แก่ประชาชน 

     ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
      ๖.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชน 

๗.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๘.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการเมือง 
๙.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อในท้องถิ่น 
๑๐.  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้เจ้าหน้าที่สร้างความประทับใจในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ 
      และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

     ๑๑.  การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่น  ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
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ล าดับ ยุทธศาสตร์ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
1   ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

  และสาธารณูปการ 
1. กองช่าง 
2. ส านักปลัดฯ 

2   ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1. ส านักปลัดฯ 
2. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. กองช่าง 

3   ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  
  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. ส านักปลัดฯ 
2. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. กองช่าง 

4   ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
  และการท่องเที่ยว 

1. ส านักปลัดฯ 
2. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. กองช่าง 

5   ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม 

1. ส านักปลัดฯ 
2. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. กองช่าง 
4. กองคลัง 

6   ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 1. ส านักปลัด 
2. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 



 
  3)  จุดมุ่งหมายในการพัฒนา 
 

 ๑.  การจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
 ๒.  เพ่ิมพูนการเรียนรู้ของชุมชน  ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓.  ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางการคมนาคม  ขยายเขตไฟฟ้า  ระบบประปา  ให้ทั่วถึง 
      และได้มาตรฐาน 
 ๔.  ประชาชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ มีการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 ๕.  ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ / ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส  ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการสังคม 
      ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 ๖.  ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดี  ได้รับการควบคุม  ป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง 
      และทันท่วงที 
 ๗.  ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๘.  ชุมชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๙.  ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๑๐.  ประชาชนที่มารับบริการเกิดความประทับใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ อบต. 
 ๑๑.  การสร้างชุมชนท้องถิ่นให้มีความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น 
        ให้เข้ากับประชาคมอาเซียน 
 

๔)  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๖  ด้าน 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และทางระบายน้ า 
๒. พัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบประปา 
๓. พัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
๔. พัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคาร สถานที่ 

 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
       แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุนพาณิชยกรรม 
๒. พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดการศึกษา และแก้ไขปัญหาสังคม 
๓. พัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนด้านการสังคมสงเคราะห์ประชาชน 
๔. พัฒนาด้านการเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้กับประชาชน 
๕. พัฒนาด้านการกีฬา และนันทนาการ 
๖. พัฒนาด้านสาธารณสุข และการป้องกันควบคุมโรคในชุมชน 
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3.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาด้านความปลอดภัยในสถานที่ราชการ 
2. พัฒนาด้านความปลอดภัยของประชาชนในพื้นท่ี 
3. สนับสนุนการจัดท าศูนย์ข้อมูลเพื่อองค์ความรู้ ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด 
4. สนับสนุนให้มีระบบการเฝ้าระวังในกลุ่มเยาวชนทั่งในและนอกระบบการศึกษา ผู้ป่วยที่ใช้บริการ และผู้ติดยา

ในชุมชน และกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด 
5. สนับสนุนให้มีการจัดท าระบบข้อมูลระดับชุมชน 
6. สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล มีกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูล และการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    

      แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น การวางการพัฒนา เช่น การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  การประสานจดท าแผนพัฒนาอ าเภอและจังหวัด  การจัดระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนฯลฯ 
2. พัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น การวางแผนการท่องเที่ยว การปรับปรุงดูแลรักษา

โบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยว  และจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดท าป้ายบอกชื่อซอยต่างๆ 
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร เช่น การส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน  

ฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตทางการ
เกษตร 

 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง แก้ไข อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
2. พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3. พัฒนาการจัดการมลพิษต่างๆ เช่น การติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม งานตรวจสอบคุณภาพน้ า 

งานตรวจสอบอากาศและเสียง การดูแลรักษาที่สาธารณะ คุ้มครองป้องกันที่สาธารณประโยชน์ 
 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. พัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  

ในเขตจังหวัดราชบุรี 
ยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนต้าบลจอมประทัด 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

-  พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย 
   เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต 

- ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

- ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
- การพัฒนาและฟ้ืนฟูโบราณสถาน เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  แหล่งการศึกษาทางวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
- เพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
- ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มี 
  ขีดความสามารถในการพัฒนา 
 

- การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  และเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิงสร้างสรรค์ 

- ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

- ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

- ก่อสร้างและซ่อมแซมที่ได้มาตรฐาน 
- ก่อสร้างและบ ารุงรักษาสะพานที่ได้มาตรฐาน 
- ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ทั่วถึง และได้มาตรฐาน 
- ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภค – บริโภค และ 
  การเกษตรอย่างเพียงพอทั่วถึง 
- การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวก 
  รวดเร็ว และปลอดภัย 
 

- พัฒนาสังคม คุณธรรม และชุมชน 
  เข้มแข็ง 

- ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต - ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น 
- เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
- ส่งเสริม พัฒนากีฬา และสร้างสุขภาพที่แข็งแรง 
- ส่งเสริมด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ชุมชน 
- ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
 



 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.  

ในเขตจังหวัดราชบุรี 
ยุทธศาสตร์ 

องค์การบริหารส่วนต้าบลจอมประทัด 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

- พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

- ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- จ านวนขยะที่ได้รับการบริหารจัดการให้ลดลง 
- จ านวนประชาชนที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตส านึก 
  ในการป้องกัน ร่วมอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม 
- จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง อนุรักษ์ 
  ฟ้ืนฟู ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ปราศจากผักตบชวา 
- จ านวนอาสาสมัครดูแลสิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมข้ึน  
  และมลพิษลดลง 
 

- พัฒนาการบริหารจัดการ และ 
  เสริมสร้างความมั่นคง 
 

- ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- จ านวนประชานที่ร่วมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม 
    และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- จ านวนนักปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ ความสามารถ 
  ในการถ่ายทอดความรู้เพ่ิมข้ึน 
- จ านวนประชาชนที่มีความตระหนักในสถาบันชาติ 
  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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บทท่ี 5 

การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผน
ยุทธศาสตร์ ปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไร  เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้  ในขณะ     เดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้  ดังนั้น  การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้จ าเป็นต้อง
ประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์
หรือไม่  ดังนั้น  ในขั้นตอน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้ข้อมูล  
ข้อเท็จจริงอันจะน าไปสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 

  

 แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘   ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล ประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ สภาท้องถิ่นคัดเลือก ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหาร
คัดเลือก หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือก โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่ง
เป็นประธาน เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถ
วัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการ
ได้อย่างแท้จริง 

คณะกรรมการและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒ ปี และ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
๑. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเพ่ือให้

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีชั้นตอน ดังนี้ 
๔.๑  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
๔.๒  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด  ขอบข่ายรายละเอียดของ
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมิน 
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๔.๓  หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
๔.๔  นายองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 

 ๔.๒  ระเบียบ วิธี และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 

 ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพ
ของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้
ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ต้นทุน (Cost-effective)  ด าเนินงานด้านต่างๆ  ยกตัวอย่างเช่น  การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดู
ความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วน
ต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงด าเนินงาน 
  ในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น  เป็นสิ่งที่จะเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้การปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ
ซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มี
การปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร 
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่า
มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้การ
ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
อย่างเป็นระบบ มีความเท่ียงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 
 

ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล 
  ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือในปัจจุบัน
เรียกว่า “แผนยุทธศาสตร์”  จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ได้โดยจะ
ปรากฏรูปแบบของรายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์   โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง  “หน่วยติดตามและ
ประเมินผล” หรือ M@Unit  (Moitoring And Evaluation Unit)  ซึ่งได้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ที่ 
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จะเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและจากการประเมินผล รวมตลอดจนเป็น
ศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด  นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัย
ล่วงหน้า” (Early Warning System)  ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้เพียงใด การด าเนินการตามแผนที่เกิดขึ้น
เป็นอย่างไร เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้ผลบรรลุผลได้ในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคต  
องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล 
  ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้  ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบ ๓ ส่วนหลัก คือ  ส่วนของปัจจัยน าเข้า ( Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และ
ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output, Goat) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้  ดังนี้ 

๑. ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input)  คือ  ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง  “มี”  เพ่ือ
น าเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผน
ยุทธศาสตร์  ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมินฯลฯ  ซึ่งแผน
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นท่ีมีอยู่แล้วจะถูกส่งเข้าสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งเป็นหน่วย
ติดตามและประเมินผล (M@E UNIT)  เพ่ือเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้โดยบทบาทของ M@E UNIT ต่อปัจจัยน าเข้าก็คือ การ
เป็นผู้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ ๑ แบบช่วย
ก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่า
การจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรืออย่างไร 

๒. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process)  คือ  ช่วงของการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น  ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  และองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ซึ่งได้ก าหนดเป็นการติดตามรายไตรมาสคือ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - 
ธันวาคม)  ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)  ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)  ไตร
มาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)  ในแต่ละปีโดยการติดตามดังกล่าว เป็นการติดตามผล
ขั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  ในรูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง  
โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยในการประสานแผนท้องถิ่นในระดับจังหวัด 
ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ท าให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ดี
หรือไม่ สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า  นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถ
เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System)  ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้
ก าหนดไว้สามารถไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถ
ระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่
ก าหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่  M@E  Unit  หรือองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนี้  โดยการติดตามครั้งนี้   เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน  ได้แก่  แบบรายงานแบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการด าเนินงานของโครงการ และการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการที่ได้รับ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
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๓. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output, Goal)  เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรือ

อาจถูกเรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์”  ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการ
ด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ที่ผ่านมาในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้หรือไม่  รวมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่  M@E  Unit   
ระดับจังหวัด เพื่อเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์
ส าหรับ บุคลากร หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์  
ได้แก่  แบบรายงานแบบท่ี ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญในการประเมิน ได้แก่  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

๔. (ผลจากแบบรายงาน แบบที่ ๓/๒)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่
ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงาน
แบบที่ ๓/๓) 

 

ความเป็นระบบของการติดตามและประเมินผล 
       จากองค์ประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นข้างต้น สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นระบบ (Systematic) ของรายงานในระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ ๒ ระดับใหญ่  คือ  ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) ซึ่งเป็น M@E  Unit ระดับจังหวัดและระดับเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งจะมีหน่วย
ติดตามและประเมินด้วยตนเอง Self Assessment Unit เพ่ือท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลให้กับ 
M@E  Unit   ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  จะต้องมีบทบาทหลัก 
๓ บทบาท  คือ  บทบาทในการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลข่าวสาร (Data base)  ๒  บทบาท เป็นนักวิเคราะห์
โครงการ (Project Analyst) และ ๓ บทบาทการเป็นผู้เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Linkage) 
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แบบรายงาน 
   

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วยแบบ
รายงาน ๓ แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ แบบ  ดังต่อไปนี้ 
  แบบที่ ๑        การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ ๒        แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ ๓/๑     แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  แบบที่ ๓/๒     แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                              ในภาพรวม 

แบบที่ ๓/๓     แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   ในแต่ละยุทธศาสตร์  

 แบบที่ ๑  การช่วยก้ากับการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. วัตถุประสงค์ของแบบ 

แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ว่า ด าเนินการครบทุกขั้นตอนมาก
น้อยเพียงใด อย่างไร 

๒. ประโยชน์ 
เป็นเครื่องมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและส าหรับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล   (Monitoring and Evaluation Unit: M@E Unit)  
ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการ
ด าเนินการเป็นไปตามข้ันตอนการจัดแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่  โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งเป็น
หน่วยติดตามประเมินผล 

๓. ระยะเวลาในการติดตาม 
แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบที่ใช้ในการ
ประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ซึ่งในแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนแตกต่างกันไป 

๔. องค์ประกอบของแบบ 
แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ประกอบด้วย 
-    ส่วนที่ ๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-    ส่วนที่ ๒  ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด ๑๓ ข้อ  ๒ ส่วน  คือ  ส่วนที่ ๑  คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น ๖ ข้อ และคณะการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๗ ข้อ (ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการด าเนินการ/ไม่มีการด าเนินการตามประเด็นการประเมินการช่วยก ากับ
นั่นเอง) 
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   แบบที่ ๑ แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 

                ค ำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

 

         ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

          ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอมประทัด 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
 

ส่วนที่ ๑   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

  

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการนัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ 
    การพัฒนา 

  

 

ส่วนที่ ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
 

  

๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล    
๘. มีการเกิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
๙. มีการวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ 
      ท้องถิ่น       

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
      จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   
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 แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๑. วัตถุประสงค์ของแบบ 
แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นใน
การติดตาม ๒ ประเด็น คือ (๑)  การติดตามผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ๓ ปี  (๒)  ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณ ตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๒. ประโยชน์ 
๒.๑  เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ๓  ปี  และโครงการที่ได้รับ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ซึ่งนอกจากจะท าให้รับทราบถึงสถานการณ์ในการด าเนินงานแล้ว  
ยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า”  ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด สามารถ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดหรือไม ่
๒.๒  เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation Unit M@E Unit)  เพ่ือใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

   ๓.  ระยะเวลาในการติดตาม 
แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบที่ใช้ในการ
ติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ๓ เดือน  โดยเริ่ม
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 

   ๔.  องค์ประกอบของแบบ   
        แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  
                                  ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ  ๔  ส่วน  คือ 
    ส่วนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 
        -  ชื่อหน่วยงาน 
        -  ไตรมาสที่รายงาน 
    ส่วนที่ ๒   ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ๓  ปี 
        -  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ป ี
        -  จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
        -  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี 
        -  จ านวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
        -  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
    ส่วนที่ ๓   ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

       -  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 
   ส่วนที่ ๔   ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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                   แบบที ่๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 



                     ค าชี้แจง  :  แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน 
                                     ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ป ี โดยมีก าหนดระยะเวลา 

                           ในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ทุกๆ   ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานทุกๆ 
                           ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑ 
 

 

                             
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

                      ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
                      ๒. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
                 (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)  (๒) ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม) 
                 (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)  (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน) 
 
 

                  ส่วนที ่๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 

 

๓. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำสำมปี 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ ๑ ................... ปีที่ ๒ .................. ปีที่ ๓ ................... รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.         
๒.         
๓.         
๔.         
๕.         
๖.         

รวม         
 
 

 

          ๔. จ ำนวนโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ ๑ ................. ปีที่ ๒ .................. ปีที่ ๓ ................. รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑.         
๒.         
๓.         
๔.         
๕.         
๖.         

รวม         
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        ๕. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ............................... 
 



ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

โครงการที่เสร็จ 
จ านวนโครงการ 

ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวน 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
             

             
             
             
             

รวม             

 
       ๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ..................................... 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม งบท่ีต้ังไว้ 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
       
       
       
       
       

รวม       
 
         
        ส่วนที่ ๓   ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
 

         ๗.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี ................................... 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑.      
๒.      
๓.      
๔.      

๕.      

๖.      

๗.      

๘      

 

รวม 
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………       ส่วนที่ ๔   ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………........................................................................................................................ ............................................
........................................................................................................................................................ ...........................
........................................................................................................ ...........................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................... ....................................................
............................................................................... ....................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
.......................................................................................................................................................... .........................
.......................................................................................................... .........................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
................................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. ..................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
........................................................ ...........................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................................................ .......................
............................................................................................................ .......................................................................
............................................................................................................................. ............................................. 
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 แบบท่ี ๓/๑  แบบประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

๑. วัตถุประสงค์ของแบบ 
แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผล  ผล
การด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด  โดยมีประเด็น
ในการประเมิน ๓ ส่วน  คือ (๑) ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  (๒) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ และ (๓) 
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

๒. ประโยชน์ 
๒.๑  เป็นเครื่องมือส าหรับ  เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
(Output) 
๒.๒  เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation Unit: M@E Unit)  เพ่ือใช้ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (Outcome and Impact) 

   ๓.  ระยะเวลาในการติดตาม 
        แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินผลการ 
                                  ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม – 
                                  กันยายน) 
   ๔.  องค์ประกอบของแบบ 
        แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย  
                                  เนื้อหาที่ส าคัญ ๓ ส่วน  คือ 
    ส่วนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 
        -  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        -  วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน 
    ส่วนที่ ๒   ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 
        -  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  
                                                      และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
    ส่วนที่ ๓   ผลการด าเนินงาน 
        -  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                                      ในภาพรวม 
        -  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
      *  ความพึงพอใจ 
      *  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
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            แบบที่ ๓/๑   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

             ค าชี้แจง :  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 
                            ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน 
                            ปีละ  ๑  ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

 
          ส่วนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 

 

          ๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนถิ่น  ................................................................ 
          ๒. วัน / เดือน / ปีทีร่ายงาน  ................................................................  
 
 

         ส่วนที่ ๒   ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี   ................................................................  
 

         ๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ     
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ  
ที่ได้ปฏิบัติ 

๑.   
๒.   
๓.   
๔.   
๕.   

 
          ส่วนที่ ๓   ผลการด าเนินงาน  
 

          ๔. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑) มีการเกิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔) มีการรายงานผลการดเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
๕) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
 
               

- 139 – 

 



          
        ๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

         ยุทธศาสตร์ที่ ๑ .........................................................................................  
 

         ๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕) มีเปิดโอกาสให้ประชาตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 
 
         ๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม/ลด 

๑.     
๒.     
๓.     
๔.     
๕.     
๖.     
๗.     
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แบบที่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 

๑. วัตถุประสงค์ของแบบ 
เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

๒. ประโยชน์ 
เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรในภาพรวม 
 

๓. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 
 

๔. องค์ประกอบของแบบ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในภาพรวมประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ  ๒  ส่วน  คือ 
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
         ๑.  เพศ 
         ๒.  อายุ 
         ๓.  การศึกษา 
         ๔.  อาชีพหลัก 
 

ส่วนที่ ๒  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
๕. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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              แบบที่ ๓/๒    แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
                                ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

                ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กร 
                              ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง  หลังจาก 
                              สิ้นสดุปีงบประมาณ 
                             
 
                               

                               ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

                 ๑. เพศ  (๑)  ชาย  (๒)  หญิง 
                 ๒. อายุ  (๑)  ต่ ากว่า ๒๐ ป ี (๒)  ๒๐ – ๓๐ ป ี  (๓)  ๓๑ – ๔๐  ป ี
                       (๔)  ๔๑ – ๕๐ ป ี (๕)  ๕๑ – ๖๐ ป ี  (๖)  มากกว่า  ๖๐  ป ี
                 ๓. การศึกษา (๑)  ประถมศึกษา (๒)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (๓)  อนุปริญญา/เทียบเท่า                                                
                       (๔)  ปริญญาตรี  (๕)  สูงกว่าปริญญาตรี  (๖)  อ่ืน ๆ  
                 ๔. อาชีพหลัก (๑)  รับราชการ  (๒)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (๓)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
                       (๔)  รับจ้าง  (๕)  นักเรียนนักศึกษา  (๖)  เกษตรกร 
                       (๗)  อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................................................................................... ... 
 
                 
                ส่วนที่ ๒   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

                 ๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔) การรายงานผลการด าเนินงานของโครางการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
๕) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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 แบบที่ ๓/๓    แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                            ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

๑. วัตถุประสงค์ของแบบ 
เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

๒. ประโยชน์ 
เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์ 

๓. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 

๔. องค์ประกอบของแบบ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละยุทธศาสตร์  ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ  ๒  ส่วน  คือ 
 

ยุทธศาสตร์ .......................................................................  
 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ 
๒. อายุ 
๓. การศึกษา 
๔. อาชีพหลัก 

 
     สว่นที่ ๒  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ให้ประชาชน 

ทราบ 
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน

ในท้องที่ 
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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               แบบที่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
                               ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

                 ค าชี้แจ้ง :  แบบที่ ๓/๓ เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของหระชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กร 
                                ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑  ครั้ง   
                                หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
                 
                 ส่วนยุทธศำสตร์ ..............................................................   

   
                 ส่วนที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 
 

                  ๑. เพศ  (๑)  ชาย       (๒)  หญิง 
                  ๒. อาย ุ  (๑)  ต่ ากว่า ๒๐ ป ี (๒)  ๒๐ – ๓๐ ป ี            (๓)  ๓๑ – ๔๐  ป ี
                       (๔)  ๔๑ – ๕๐ ป ี (๕)  ๕๑ – ๖๐ ป ี            (๖)  มากกว่า  ๖๐  ปี 
                  ๓. การศึกษา (๑)  ประถมศึกษา (๒)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า      (๓)  อนุปริญญา 
  
           (๔)  ปริญญาตรี  (๕)  สูงกว่าปริญญาตรี   (๖)  อ่ืน ๆ  

        ๔. อาชีพหลัก (๑)  รับราชการ  (๒)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (๓)  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 
    (๔)  รับจ้าง  (๕)  นักเรียนนักศึกษา   (๖)  เกษตรกร 
    (๗)  อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................................... ....................... 
 

 
       ส่วนที่ ๒   ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

       ๕.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 
      และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่าน จะให้คะแนนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
๒)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
๓)  มีการเกิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
๔)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
๕)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
๖)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 5 
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 65 
    3.1 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.2 พันธกิจ (5) 
    3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 
    3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 
    3.5 ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 
    3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 
    3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 

รวม 100 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
    ของ อปท. 

  ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 
 

-  ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้าง 
   พ้ืนฐาน สถานที่ท่องเที่ยว  เป็นต้น   และข้อมูลเชิง 
   สถิติที่ส าคัญ 
-  การประชุมประชาคมหรือประชุมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ 
   คล้ายกัน 
-  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
   และ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
-  มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
   (เพ่ือดูการด าเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมามีการ 
    ด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
    ของแผนมากน้อยเพียงใด) 
 

10 
 
 

(3) 
 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 
 

 

2. การวิเคราะห์ 
    สภาวการณ์และ 
    ศักยภาพ 

  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส้าคัญด้านเศรษฐกิจ 
  สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ 
  มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส้าคัญเพื่อชี้ให้ 
  เห็นศักยภาพ ปัญหาและความต้องการวิเคราะห์ 
  ข้อมูลเพื่อการจัดท้าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 
  -  ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
  -  มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของ 
     จังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความ 
     รุนแรงของปัญหา 
 

  การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ  
     ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  -  มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
     และภายนอกของ อปท. 
 

  SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ อปท. 
  -  การวิเคราะหต์้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล 
     พ้ืนฐาน 
  -  มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
     อย่างถูกวิธี 
 

25 
 
 
 
 

4 
(2) 
 
 
 

5 
(2) 
 

(2) 
 
 

5 
(3) 
 

(2) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์ 
    สภาวการณ์และ 
    ศักยภาพ (ต่อ) 

  สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน 
  เชิงพื้นที ่
  - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ 
    ประชาชนในพื้นท่ี โดนชี้ให้เห็นขนาดความรุนแรง 
    ของปัญหาความต้องการ 
  - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ 
    กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
  - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้าน เป็นส่วนประกอบ 
    ในการจัดท าแผนพัฒนา 
 

6 
 
 

(2) 
 
 

(2) 
 

(2) 
 
 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
   3.1 วิสัยทัศน์ 

  มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็น 
  หรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ 
  โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
  -  จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็น สอดคล้องกับข้อมูล 
      ที่น าเสนอ 
  -  มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
 

65 
 

5 
(3) 
 

 (2) 
 

 

   3.2 พันธกิจ    
  - แสดงถึงภารกิจทีค่วรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ 
    วิสัยทัศน์ 
  - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 

5 
(3) 
 

 (2) 
 

 

   3.3 ประเด็น 
         ยุทธศาสตร์ 

  มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไข 
  เฉพาะของพื้นที่ 
  - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
  - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง 
    ปัญหา ศักยภาพ ของ อปท. 
  - มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา 
    เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ภาค  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และ กรอบ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท 
 

10 
 

(4) 
(4) 
 

 (2) 
 

 

   3.4 เป้าประสงค์   สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
  - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
  - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม  แสดงให้เห็นว่ามีความ 
    ต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 5 ปี 

5 
(4) 
(3) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
  3.5  ตัวช้ีวัดและค่า 
            เป้าหมายของ 
         แต่ละประเด็น 
         ยุทธศาสตร์ 
 

  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  ตัวช้ีวัด 
  - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และสะท้อน 
    ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 
  - สามารถวัดได้ในเชิงปริมานและคุณภาพ 
   

  ค่าเป้าหมาย 
  - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
  - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ีท าได้ทั้ง 
    ในด้านปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 
 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
 

6 
(3) 
(3) 
 
 

 

   3.6 กลยุทธ์ของ 
         แต่ละประเด็น 
         ยุทธศาสตร์ 

  มีการก้าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ที่สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ 
  ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับ 
  ลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ 
  -  ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้อง 
     กันและมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และ 
     น าไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
  -  มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจน 
     เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 
 
 

12 
 
 
 

 (6) 
 
 

 (6) 
 

 

   3.7 บัญชีรายการ/ 
         ชุดโครงการ 

  บัญชีรายการชุดโครงการ  ประกอบด้วย 
  โครงการ/กิจกรรม 
  - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อ 
    สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุในแผน 
  - ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
  - การจัดล าดับของโครงการ/กิจกรรม 
 

  โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง 
  ชัดเจน และน้าไปสู่ผลส้าเร็จของเป้าประสงค์ 
  - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์ 
    อย่างชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
  - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) 

13 
8 

 (3) 
 

(3) 
(2) 

 

5 
 

(3) 
 

(2) 
 
 

 

 

หมายเหตุ :  1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯ ที่เก่ียวข้อง       
2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ ไป
เป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

................................................................. 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  ได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด เสร็จเรียบร้อยแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งเน้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  แสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือทิศทางการพัฒนา
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๑  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. และรัฐบาล   ยุทธศาสตร์ประเทศ (country Strategy)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ้ืนที่  ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๖ 
– ๒๕๖๐)  ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ  นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนชุมชน โดยเค้าโครงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอม
ประทัด เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด  โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้เป็น  ๖  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
  จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
                                                                   (นายสมชาย  ภิญโญ) 
                                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด 
 
 
 
 
 


