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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 

------------------ 
 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  ได้ ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 4 และ ข้อ 17 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า และ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าได้ให้ความเห็นชอบในสมัย
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเก่า พิจารณาอนุมัติตามล าดับแล้ว 
 
  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)เพ่ือเป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี อาศัยอ านาจตามความในข้อ 17(4) และข้อ 24  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จึงประกาศอนุมัติ
ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
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         (นายพรประสิทธิ์  หนูแก้ว) 
          นายกองค์การบริหารสว่นต าบลเมืองเก่า 
 
 
 
 

 
 

 
 



ค าน า 
 
 ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การก ากับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ก าหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความหมายของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไว้ดังนี้ 
 

 “ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี 
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและความส าคัญเก่ียวกับการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดท า
ประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็น
แนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
ตุลาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 
            หนา้  
 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  
  1. ด้านกายภาพ         1  
  2. ด้านการเมืองการปกครอง       2  
  3. ประชากร         3  
  4. สภาพทางสังคม        4  
  5. ระบบบริการพ้ืนฐาน        5  
  6. ระบบเศรษฐกิจ        5  
  7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)    6-7  
  8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       8  
  9. ทรัพยากรธรรมชาติ        8  
 
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560)  
  1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  9  
      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560  
  2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560   10  
  3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข   11-13  
      ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560  
 
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับภาค      
   -  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี          14 
   -  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   19  
   -  แผนพัฒนาภาค       21  
   -  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด       24  
   -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 32  
 
  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   -  วิสัยทัศน์        33  
   -  ยุทธศาสตร์        34  
   -  เปูาประสงค์        34  
   -  ตัวชี้วัด        35  
   -  ค่าเปูาหมาย        36  
   -  กลยุทธ์        37  
   -  จุดยืนทางยุทธศาสตร์       38  
   -  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม    35  
  



 

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ต่อ) 
  3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น      
   -  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ อปท.       40 
   -  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  41  
   -  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.  
   (แบบ ยท.01)         46 
   -  แผนผังยุทธศาสตร์ (แบบ ยท.02)     50  
   -  รายละเอียดยุทธศาสตร์ (แบบ ยท.03)     52  
 
ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน      52-1  
  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น      
   -  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แบบ ผ.07)  52-2     
   -  บัญชีโครงการพัฒนาส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ(แบบ ผ. 01)  
            56  
   -  บัญชีโครงการพัฒนาส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ  
   รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน (แบบ ผ.02)     102  
   -  บัญชีโครงการพัฒนาส าหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
   (แบบ ผ.03)         44 
   -  บัญชีโครงการพัฒนาส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด (แบบ ผ.05) 46  
   -  บัญชีโครงการพัฒนาส าหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 107  
   ด าเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)  
   -  บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (แบบ ผ.08)    111  
 
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
  1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์      114  
  2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ       
  3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม      121  
  4.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต     
 
 
 
      ---------------------------------------- 
 
 
 
 
 
     

 



 

 
ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ตั้งอยู่เลขที่ 264 หมู่ที่ 5 บ้านหนองรี ต าบลเมืองเก่า อ าเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากที่ว่าการอ าเภอกบินทร์บุรี 13 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 47 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 29,375 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่ต าบลต่างๆ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ จรด ต าบลหนองก่ี อ าเภอนาดี  
  ทิศใต้  จรด ต าบลกบินทร์ ต าบลย่านรี และต าบลบ่อทอง อ าเภอกบินทร์บุรี  
  ทิศตะวันออก จรด ต าบลบ้านนา อ าเภอกบินทร์บุรี  
  ทิศตะวันตก จรด ต าบลนาแขม และต าบลกบินทร์ อ าเภอกบินทร์บุรี  
 
 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
  ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมจะเป็น ที่ราบลุ่มมีแม่น้ าไหลผ่าน มีหนองน้ าขนาดใหญ่เหมาะแก่การท า
เกษตร มีแม่น้ าส าคัญไหลผ่าน คือแควหนุมาน แควพระปรง และแควขโมง 
 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  มี 3 ฤดู คือ  
  ฤดูฝน  จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม  
  ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม  
  ฤดูร้อน  จากเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมกราคม  
  
 1.4  ลักษณะของดิน  
  ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน ปนทราย พ้ืนราบเหมาะแก่การท าการเกษตรและเพาะปลูกข้าว  
 
 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า  
  1. มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แควหนุมาน แควพระปรง แควโขมง คลองกุดกระด้งค้าง  
คลองกุดตาแอ คลองวังวิทย์  
  2. มีหนองน้ าขนาดใหญ่เหมาะแก่การท าเกษตร ได้แก่  หนองปลาแขยง หนองหนุมาน หนองรี 
หนองปลากระดี่ หนองปลาไหลเผือก หนองตาลุ่ม  
 
 1.6  ลักษณะของไม้และปุาไม้ 
  พ้ืนที่ไม่อยู่ในเขตปุาไม้  
 
 
 
 

1 



 

 
2. ด้านการเมืองการปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง  
  ต าบลเมืองเก่า ประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน 21 หมู่บ้าน  
 
 -  ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ทั้งหมดได้แก่  
  หมู่ที่ 1  บ้านใต้   หมู่ที่ 7 บ้านม่วง  
  หมู่ที่ 2 บ้านกลาง  หมู่ที่ 14 บ้านท่าข่อย  
  หมู่ที่ 3 บ้านเหนือ  หมู่ที่ 15 บ้านวังห้าง  
  หมู่ที่ 4 บ้านเลียบ  หมู่ที่ 18 บ้านเหล่าเจริญ 
  หมู่ที่ 5 บ้านหนองรี  หมู่ที่ 19 บ้านหนองรีสอง  
  หมู่ที่ 6 บ้านโนนแดง  หมู่ที่ 21 บ้านโนนพัฒนา  
  หมู่ที่ 22 บ้านเลียบสอง  
 
 -  ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า บางส่วนได้แก่  
  หมู่ที่ 8 บ้านไผ่   หมู่ที่ 9 บ้านถนนทอง   
  หมู่ที่ 10 บ้านเมืองใหม่   หมู่ที่ 12 บ้านโคกหอม 
  หมู่ที่ 13 บ้านหนองกุลา  หมู่ที่ 16 บ้านโนนงิ้ว     
  หมู่ที่ 17 บ้านโนนคูณ  หมู่ที่ 20 บ้านถนนทองสอง         
 
 2.2 การเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 21 หมู่บ้าน หากมีการ
เลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 21 หมู่บ้าน รวมเป็น 42 คน  
 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร  
  ประชากรทั้งสิ้น จ านวน 10 ,384 คน แยกเป็นชาย 5 ,055 คน  หญิง  5,329 คน มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย 220.94 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2559) 
    

 

หมู่ที่ 
 

หมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
ประชากร  

รวม(คน) 
ชาย(คน) หญิง(คน) 

1 บ้านใต้ 95 160 160 320 
2 บ้านกลาง 189 323 358 681 
3 บ้านเหนือ 135 242 229 471 
4 บ้านเลียบ 179 287 332 619 
5 บ้านหนองรี 284 418 419 837 
6 บ้านโนนแดง 143 237 245 482 
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หมู่ที่ 
 

หมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
ประชากร  

รวม(คน) 
ชาย(คน) หญิง(คน) 

7 บ้านม่วง 138 196 244 440 
8 บ้านไผ่ 183 294 309 603 
9 บ้านถนนทอง 154 289 277 566 

10 บ้านเมืองใหม่ 125 190 208 398 
12 บ้านโคกหอม 97 182 185 367 
13 บ้านหนองกุลา 103 131 138 269 
14 บ้านท่าข่อย 78 82 109 191 
15 บ้านวังห้าง 122 174 211 385 
16 บ้านโนนงิ้ว 24 51 49 100 
17 บ้านโนนคูณ 128 169 187 356 
18 บ้านเหล่าเจริญ 226 345 411 756 
19 บ้านหนองรีสอง 149 197 186 383 
20 บ้านถนนทองสอง 251 449 416 865 
21 บ้านโนนพัฒนา 197 319 315 634 
22 บ้านเลียบสอง 206 320 341 661 

 
 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา  
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน   4 แห่ง 
  -  โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน   3 แห่ง  
  -  โรงเรียนมัธยมศึกษา จ านวน   2 แห่ง  
 
 4.2  สาธารณสุข  
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองเก่า 1 แห่ง  
  -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน   21 แห่ง  
 
 4.3  ปัญหายาเสพติดมีพ้ืนที่เฝูาระวัง คือ  
  - หมู่ 8 บ้านไผ่  
  - หมู่ 10 บ้านเมืองใหม่  
 
 5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  
   มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง  
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หมู่ที่ 

จ านวน 
สายทางรวม 

(สาย) 

ถนนลาดยาง 
แอลฟัลส์ติก 

(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

(สาย) 

ถนนลูกรัง 
(สาย) 

ทางล าลอง 
(สาย) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
รวม      

ถนนเชื่อมระหว่างต าบล     
ถนนในการรับผิดชอบ 

ของหน่วยงานอื่น 
    

 
 5.2 การไฟฟูา  
   มีระบบไฟฟูาครบทุกหมู่บ้าน จ านวน 3 ,206 ครัวเรือน 
 

 5.3 การประปา  
   มีระบบประปา จ านวน 21 หมู่บ้าน  
  

 5.4 โทรศัพท์  
   ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่  
    - โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน  10 แห่ง  
    - ระบบเสียงตามสายอัติโนมัติ  จ านวน  22 จุด  
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 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์  
   ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์กบินทร์บุรี สาขาเมืองเก่า ตั้งอยู่ ต าบลเมือง
เก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ประมาณ 5 กิโลเมตร 
 
 6.  ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1  การเกษตร  
   ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 10 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ไร่
มันส าปะหลัง ข้าวโพด ไร่อ้อย ปลูกพริก และปลูกผัก ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างร้อยละ 55  
  6.2  การปศุสัตว์  
ต าบลเมืองเก่า มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงกระบือ และการเลี้ยงสุกร ไก่  
  6.3  การบริการ  
   1. หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  
    -  ปั๊มน้ ามัน  1 แห่ง  
    (บริษัทซัสโก้ หมู่ 4) 
 
    -  โรงสี   1 แห่ง  
    (นายเอื้อง เฟื่องจรัส หมู่ 21)  
 
    -  โรงฆ่าสัตว์  2 แห่ง  
    (นวรัตน์ หมู่ 5) 
    (เนาวรัตน์ หมู่ 5)  
 
    -  ฟาร์มเลี้ยงหมู  2 แห่ง  
    (บริษัท ไทย เอส พี เอฟ หมู่ 18) 
    (เศรษฐีฟาร์มสุกรทอง หมู่ 20)  
 
    -  ฟาร์มไก่  1 แห่ง  
    (ฟาร์มสิทธิวงษ์ หมู่ 20)  
 
    -  โรงแรม   2 แห่ง 
    (โรงแรมแสนสุข หมู่ 3)  
    (โรงแรมพลอยอิน หมู่ 13)  
 

    -  รีสอร์ท   8 แห่ง 
    (ชมดาวรีสอร์ท หมู่ 8 ,จันทร์ทองรีสอร์ท หมู่ 18 ,เรือนบุญมารีสอร์ท หมู่ 3 ,ขวัญ
    ฤดีรีสอร์ท หมู่ 10 ,กรวีร์รีสอร์ท หมู่ 12,แมกไม้ รีสอร์ท หมู่ 8,เกาะสุวรรณ รี 
    สอร์ท 2 หมู่ 15 ,เกาะสุวรรณรีสอร์ท 3 หมู่ 10) 
     
    -  หอพัก  1 แห่ง 
    (ซันชายน์ แมนชั่น หมู่ 5)  

5 



 

    
  6.4  การท่องเที่ยว  
   -  หนองปลาแขยง  
 

  6.5  อุตสาหกรรม  
   -  ต าบลเมืองเก่า ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  
 

  6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
   -  กลุ่มปลูกผัก  21 กลุ่ม  
   -  กลุ่มชาวนา  21 กลุ่ม  
   -  กลุ่มเย็บผ้า  18 กลุ่ม  
   -  กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 15 กลุ่ม  
 

  6.7  แรงงาน  
   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง  
 

  7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
   7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน  
    - มีจ านวน 21 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้  
 
  - ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของ หมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนที่ หมู่บ้าน/
  ชุมชนเสนอ  
   เกษตรกรต้องการลดต้นทุนการผลิต และเน้นปลอดสารพิษให้ช่วยเหลือในเรื่องของ 
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และตลาด  
   น้ าเป็นปัญหาส าคัญในการท าเกษตร ปัจจุบันแหล่งน้ าตื้นเขินท าให้ฤดูแล้งเกิดการขาด 
  แคลนน้ าในการท าเกษตร โดยมีโครงการที่เสนอในแผนดังนี้  
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 - ปัญหาและความต้องการในการท าการเกษตรของ หมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนที่ หมู่บ้าน/
 ชุมชนเสนอ  
   เกษตรกรต้องการลดต้นทุนการผลิต และเน้นปลอดสารพิษให้ช่วยเหลือในเรื่องของ
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร และตลาด 
   น้ าเป็นปัญหาส าคัญในการท าเกษตร ปัจจุบันแหล่งน้ าตื้นเขินท าให้ฤดูแล้งเกิดการขาด
แคลนน้ าในการท าเกษตร โดยมีโครงการที่เสนอในแผนดังนี้ 
 
 
 
ที ่
 

 
อ าเภอ 

 
 

 
อปท. 

 
ด้าน 

 
โครงการ 

 
เปูาหมาย 

หรือ 
ผลผลิต 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

ผลการด าเนินงาน  
หมายเหต ุแผนพัฒนา 

จังหวัด 
(ปี 61-62) 

 
อื่นๆ 

1 กบินทร์บุร ี เมืองเก่า แหล่งน้ า 
การเกษตร 

โครงการขุด
ลอกบ่อหนอง

โพด 

พื้นที่ 5 ไร ่
หมู่ 6 

3,500,000    

2    โครงการขุด
ลอกคลองวัง
วิทย์กุดน้ าจีน 

หมู่ 13,14  
หมู่ 5 ต.
กบินทร์ 

4,500,000   กว้าง 10 ม. 
ยาว 1,200 

ม. 
3    โครงการขุด

ลอกหนอง
ตะลุ่มและ
คลองกุด

กระด้งค้าง  
พร้อมประตู
บังคับน้ า 

หมู่ 14 2,000,000   กว้าง 10 ม. 
ยาว 1,100 

ม. 

4    โครงการขุด
ลอกคลองกุด

ตาแอ  

หมู่ 14 4,500,000   กว้าง 12 ม. 
ยาว 1,990 

ม. 
5    โครงการขุด

ลอกคลอง
ขโมย 

หมู่ที่ 15 10,000,000   50 ไร่ 

6    โครงการขุด
ลอกหนอง 
หนุมาน 

หมู่ 1,10 20,000,000   73 ไร่ 

7    โครงการขุด
ลอกและขยาย

หนองปลา
กระดี่ 

หมู่ 14 10,000,000   50 ไร่ 
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  7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร  
   ประชาชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 10 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ท าไร่
 มันส าปะหลัง ไร่อ้อย  ไร่ข้าวโพด ท านา ปลูกพริกและปลูกผัก 
 
 8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  8.1  การนับถือศาสนา  
 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้  
 

  1. วัด จ านวน  13  แห่ง ได้แก่ วัดศรีบุญเรือง วัดนครกบินทร์ วัดหลวงบดินทร์เดชา วัด 
  กลางเมืองเก่า วัดอัมพวัน วัดแก้วฟูารังสี วัดบ้านไผ่ วัดท่าข่อย วัดศรีษะเมือง วัดปุาประดู่  
  วัดราษฎร์รังสี วัดมหาชัย วัดโคกหอม  
  2. โบสถ์  -  แห่ง  
  3. ศาลเจ้า  1  แห่ง  
  
  8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  - งานสรงน้ าผู้สูงอายุและสรงน้ าพระ  
  - งานประเพณีบุญบั้งไฟ  
  - งานประเพณีลอยกระทง  
  - งานประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา  
  - งานบวชบรรพชาสามเณร วัดสว่างอารมณ์ 
 
  8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน  
  - ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น คือ  กลุ่มปลูกผักกะเฉดชะลูดน้ า  
   
  8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก  
  กลุ่มอาชีพถักไม้กวาด หมู่ 5 บ้านหนองรี รวมกลุ่มเพื่อผลิตภัณฑ์ไม้กวาด  
  สานตะกร้าพลาสติกและลูกประคบ  
 
 9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  9.1 น้ า  
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ล าห้วย ,ล าน้ า 6  สาย  
  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  บ่อน้ าตื้น       15  แห่ง  
  ระบบประปาหมู่บ้าน   21  แห่ง  
  ระบบประปาส่วนภูมิภาค   21  แห่ง  
 

  9.2 ปุาไม้  
    ในพ้ืนที่ไม่อยู่ในเขตปุาไม้  
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ส่วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 
------------------------------- 

 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
  จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองเก่า หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Electronic Local Administrative Accounting System (e-lass) สรุป การตั้ง
งบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริง ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า รายละเอียด ดังนี้ 
 
 ปีงบประมาณ 2557 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้   37 ,465,000  บาท  
 ประมาณการรายจ่ายไว้   38 ,638,500  บาท  
 รายรับจริง       บาท  
 รายจ่ายจริง       บาท  
 
 ปีงบประมาณ 2558 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้   41 ,600,000  บาท  
 ประมาณการรายจ่ายไว้   41 ,600,000  บาท 
 รายรับจริง    43 ,392,490.33 บาท  
 รายจ่ายจริง    40 ,161,631.67 บาท  
 
 ปีงบประมาณ 2559 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้   41 ,000,000  บาท  
 ประมาณการรายจ่ายไว้   41 ,000,000  บาท  
 รายรับจริง    35 ,887,201.51 บาท  
 รายจ่ายจริง    26 ,473,242.69 บาท  
 
  
 ปีงบประมาณ 2560 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้      บาท  
 ประมาณการรายจ่ายไว้   66 ,473,000  บาท  
 รายรับจริง       บาท  
 รายจ่ายจริง       บาท  
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1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 1.2.1  เชิงปริมาณ  
  1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) โดยสรุปดังนี้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)   เมื่อวันที่ 
 โดยได้ก าหนด โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี รวมโครงการ งบประมาณบาท สามารถ
 จ าแนกตามยุทธศาสตร์  
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 68 0 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 22 1 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมให้
เข้มแข็ง 

60 28 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 9 0 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

80 27 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

13 3 

 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2556 มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 59 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวนเงิน 9,324,138 บาท 
  สรุป  จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี 2557 ก าหนดไว้ 252 โครงการ ปฏิบัติ
ได้จริง 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.41 
 

  2. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) โดยสรุปดังนี้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)   เมื่อวันที่  30 
มิถุนายน 2557  โดยได้ก าหนด โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี รวม  318 โครงการ งบประมาณ  
228,701,900  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 89 24 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 16 0 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมให้
เข้มแข็ง 

83 20 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 24 3 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

80 6 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

23 2 
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  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2557 มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 55 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวนเงิน 23,838,4760 บาท 
 
  สรุป  จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี 2558 ก าหนดไว้ 315  โครงการ ปฏิบัติ
ได้จริง 55 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.46 
 
  3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) โดยสรุปดังนี้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)   เมื่อวันที่  30 
มิถุนายน 2558 
 โดยได้ก าหนด โครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี รวม 108 โครงการ งบประมาณ  
51,027,900 บาท สามารถ จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 78 11 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 0 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมให้เข้มแข็ง 7 20 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 7 2 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 7 6 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 2 

 
 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2558 มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 41 โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ จ านวนเงิน 15,804,726 บาท 
  สรุป  จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี 2559 ก าหนดไว้ 108 โครงการ ปฏิบัติ
ได้จริง 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.93 
 
  1.2.2  เชิงคุณภาพ 
 

  1. ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในปีงบประมาณ 2558 ทางอบต.เมืองเก่า มีการน าโครงการ
บรรจุเข้าไว้ในแผนพัฒนาสามปี  ทั้งหมด 16 โครงการ และปฏิบัติไม่ได้เลยทั้ง 16 โครงการเลย ถือว่าแผนน าไปสู่การ
ปฏิบัติไม่ได้  ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
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  2. การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
   1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 16 โครงการ แต่ไม่ได้ปฏิบัติเลย 
ควรแก้ไขปัญหาโดยทางผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ ก่อนอนุมัติข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี 
  2.  จากการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 
ด้านการบริหารจัดการ ข้อ 2.3 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.
2558-2560) เฉพาะปี 2558 มาด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้คะแนนเต็ม 
5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า อบต.เมืองเก่า น าแผนปี 2558 ไปปฏิบัติได.้... โครงการ จากที่ตั้งไว้ในแผน ....
โครงการ คิดเป็น ร้อยละ..... ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จ านวน... คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้เพิ่มร้อยละการปฏิบัติได้มากข้ึน 
    
  3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
   1. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถ้าเป็นไปได้ควรด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 
เพ่ือประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน 
  2. ควรรณรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในกระบวนการจัดท าและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน 
 
 
2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลท่ีส าคัญ  
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตาม
สมควรแก่สถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.เมืองเก่า เช่น 
 1. การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังพ้ืนที่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตรซึ่งเป็นปัญหาส าคัญ โดยการวางท่อระบายน้ า 
และขุดลอกราง 
 2. ก่อสร้างถนนลาดยาง ซ่อมแซมถนนลาดยาง และการลงหินคลุก กรวด เพื่อซ่อมแซมถนนให้กับประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมา 
 3. การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชน  
 4. การซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะภายในต าบลเพ่ือเพ่ิมความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 5. การส่งเสริมการฝึกอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆให้กับประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  
 2. ผลกระทบ  
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ไม่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณะ
จากอบต.เมืองเก่า 
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 3. สรุปปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
  1. ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจมีโครงการในแผน 16 โครงการ แต่ไม่ได้ปฏิบัติเลย ถือว่าไม่มี
การน าไปสู่การปฏิบัติต้องเร่งแก้ไขส าหรับยุทธศาสตร์นี้ 
  2. การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
  ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน แจ้งต่อผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนาแผนฯ ถึง
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่มีการน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเร่งการปฏิบัติในปีงบประมาณถัดไป เพื่อการ
พัฒนาที่ควบคู่กันอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ 2200    ปีปี  
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า มีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุป
ย่อได้  ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช  อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ  การด ารง
อยู่อย่างม่ันคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้อง
กัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถ
เกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมี

การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศ
ไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งค่ัง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ”หรือคติพจน์ประจาชาติ  “มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมี
ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ  ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป  จะประกอบด้วย  ๖ ยุทธศาสตร์  ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  (๒) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น  
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

 
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ  การรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ  การสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
ด้านอาหาร  การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์  และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของ
ห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ  สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร  โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง  และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ  โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย  มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม  เช่น การท่องเที่ยว  และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
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(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง  และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

 
 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในด้านการขนส่ง  ด้านพลังงาน  ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่

แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม  รู้คุณค่าความเป็นไทย  มีครอบครัวที่มั่นคง  กรอบแนวทางท่ีต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง  ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม  กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจ
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ  เช่น ด้านความมั่นคง  เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม  ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่  ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบใน
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ  ของประเทศ  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย  
โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ภายใต้ระบบประชารัฐ  คือ ความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน  ภาคประชาชนและประชาสังคม  ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับ
บทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๑. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน  มีการก าหนดเปูาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ  ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ  ของหน่วยงานปฏิบัติได้  และมี
การก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒. ระบบและกฎหมาย  มีกฎหมายรองรับ  มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ  รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณา
การ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมีระบบการติดตาม
และประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๓. กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกที่สอดรับ /สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์  การ
น าไปสู่การปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล  รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล  บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
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1.1.22  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ฉบับที ่ 1122  
หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้น้อมน าและประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย
วิสัยทัศน์ของการพัฒนาให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านจากประเทศท่ีมีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีการกระจายรายได้  และการพัฒนาอย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศท่ีดี สังคมอยู่อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน มีแนวทางพัฒนาที่ส าคัญ 10 
ยุทธศาสตร์ 

ทิศทางของแผนพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 
1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  12 
 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    เนื่องจากโครงสร้างประชากรไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ฉบับที่ 12 ในปี 
2564 โดยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น 19.8 % ขณะที่วัยแรงงานเริ่มลดลง ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ จึงให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ มุ่งพัฒนาเชิงคุณภาพในแต่
ละช่วงวัย บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมท่ีเข้มแข็ง เพื่อเตรียมคนไทยให้มีทักษะการด ารงชีวิตโลกศตวรรษท่ี 
21 
 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้กลุ่มประชากร 40 % ที่มีรายได้ต่ าสุด ให้ทุกคนเข้าถึง

บริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้ทั่วถึง จากเดิมมีความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์และการถือครองที่ดินและปัญหาการ
กระจายบริการภาครัฐ ที่คุณภาพยังไม่ทั่วถึง 

 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

คือ ให้ความส าคัญกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาค ให้มีเสถียรภาพ เพิ่มประสิทธิภาพภาคการเงิน
และดูแลวินัยการเงินการคลัง ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขามีเปูาหมายให้เศรษฐกิจ
ขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ โดยขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 5 % มีรายได้ต่อหัวเป็น 8,200 เหรียญสหรัฐในปี 2564 

 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ รักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นธรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและการแก้ไขปัญหา
วิกฤติสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ระยะที่ผ่านมามีการก่อการร้ายที่มากขึ้น แผนฯ ฉบับที่ 12 จึงดูแล
ไม่ให้เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจและสังคม และเป็นแผนฯที่ต้องเตรียมรับมือกับอาชญากรรมข้าม
ชาติด้วย 

 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

มีเปูาหมายและลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐและประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศให้อยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียน รวมทั้งลด
ปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบของประเทศ เพ่ือเพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) ให้อยู่สูงกว่า 50 % 
เมื่อสิ้นสุดแผน ฉบับที่ 12 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ที่ 38 % เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ฉบับที่ 12 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ที่ 
38 % และใน 20 ปี ตั้งเปูาให้การคอร์รัปชั่นหมดไปจากประเทศ 

 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

มีเปูาหมายส าคัญ คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม เช่น เพ่ิม
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางจาก 2 % เป็นไม่น้อยกว่า 4 % และปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าเพ่ิมจาก 15 % 
เป็นไม่น้อยกว่า 19 % ขณะที่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล เช่น ขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ได้ 85 % 
ของหมู่บ้านทั่วประเทศ  และมีผู้ประกอบธุรกิจดิจิตอลรายใหม่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ,000 ราย โดยช่วงแผนฯ 12 
คาดว่าการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ขนาดราง 1 เมตรระยะแรกจะแล้วเสร็จทุกเส้นทาง และเริ่มสร้างโครงข่ายรถไฟ
ทางคู่ระยะที่ 2 ได้ และเริ่มก่อสร้างโครงข่ายรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ได้ และเริ่มก่อสร้างระบบรถไฟฟูาความเร็วสูง เพ่ือ
เป็นเครื่องมือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยท าควบคู่ไปกับการวางแผนพัฒนาพื้นท่ีเมืองบริเวณสถานีรถไฟ และ
เริ่มพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเมืองหลัก และพัฒนาโครงข่ายทางถนน เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
มีเปูาหมายเพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู่ 1.5% ของจีดีพี และสัดส่วน

การลงทุนวิจัยและพัฒนาภาคเอกชนต่อภาครัฐ เป็น 70:30 เพิ่มบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คน/ประชากร 
10,000 คน และเพ่ิมอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดโดย ไอเอ็มดี 
ให้อยู่ในล าดับ 1 ใน 30 

 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 

วางแนวทางพัฒนาที่ส าคัญ คือ พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนก้าวสู่เปูาหมาย “อีสาน พึ่งตนเอง ” พัฒนาภาคกลางให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจชั้นน า เป็นศูนย์อุตสาหกรรมของอาเซียน เป็นฐานการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ พัฒนา
ภาคใต้เป็นฐานสร้างรายได้ที่หลากหลาย เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันของภูมิภาค เป็นแหล่ง
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก หรืออีสเทิร์นซีบอร์ดมีเปูาหมาย
ฟ้ืนฟูและพัฒนาให้ขยายตัวอย่างสมดุล ส่วนพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนจะเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านที่เติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ก าหนดให้พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็น
เมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม 
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10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 

ได้แก่ การเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่ภาคตะวันตกและตะวันออกของเอเชีย 
โดยด าเนินยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเล
ที่ตั้งของไทยเป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
1.1.33    ประเทศไทย 4.0 (ประเทศไทย 4.0 (TTHHAAIILLAANNDD  44..00))    
      พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในประกาศทิศทางการพัฒนาประเทศไทยใน
อนาคต เร่ือง ประเทศไทย 4.0อนาคต เร่ือง ประเทศไทย 4.0  
  (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที ่22 เมษายน 2559) ว่า ....การพัฒนาประเทศภายใต้   (รายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที ่22 เมษายน 2559) ว่า ....การพัฒนาประเทศภายใต้ 
““ประเทศไทย 4.0ประเทศไทย 4.0 ””   จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ทีผ่่านมาเราใช้ประเทศไทย 1.0-2.0-3.0 มา  จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ทีผ่่านมาเราใช้ประเทศไทย 1.0-2.0-3.0 มา 
10 ปี 20 ปี มาจากอดีต10 ปี 20 ปี มาจากอดีต  
  
  ปัจจุบันประเทศไทยติดอยู่ตรง 3.0 วันนี้ประเทศไทยต้องเป็น 4.0 และอยู่ต่อไปอีก 20 ปี   ปัจจุบันประเทศไทยติดอยู่ตรง 3.0 วันนี้ประเทศไทยต้องเป็น 4.0 และอยู่ต่อไปอีก 20 ปี 
สอดคล้องกับความส าคัญยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และก็แผนการขับเคล่ือนและการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจใช้สอดคล้องกับความส าคัญยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และก็แผนการขับเคล่ือนและการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจใช้
แนวทางประชารัฐในการขับเคล่ือน ทีผ่่านมารัฐเป็นผู้ให้ประชาชนจึงไม่ค่อยเข้มแข็ง เพราะเคยชิน กับการช่วยเหลือแนวทางประชารัฐในการขับเคล่ือน ทีผ่่านมารัฐเป็นผู้ให้ประชาชนจึงไม่ค่อยเข้มแข็ง เพราะเคยชิน กับการช่วยเหลือ  
  วันนี้ต้องสร้างให้ประเทศไทยคิดเป็น รัฐบาลต้องอดทน ประชาชนต้องอดทน เพราะว่าประเทศไทย   วันนี้ต้องสร้างให้ประเทศไทยคิดเป็น รัฐบาลต้องอดทน ประชาชนต้องอดทน เพราะว่าประเทศไทย 
ทีม่ีรายได้น้อยประมาณ 40 ล้านคน เท่ากับประชากรทัง้หมดของบางประเทศ ประเทศในอาเซียนทีร่วยทีสุ่ด มีทีม่ีรายได้น้อยประมาณ 40 ล้านคน เท่ากับประชากรทัง้หมดของบางประเทศ ประเทศในอาเซียนทีร่วยทีสุ่ด มี
ประชากร 4-5 ล้านคน ประเทศไทยเกือบ 70 ล้านคน เพราะฉะนั้นต้องขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ต้องปฏิรูปทัง้หมด ทัง้ประชากร 4-5 ล้านคน ประเทศไทยเกือบ 70 ล้านคน เพราะฉะนั้นต้องขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ต้องปฏิรูปทัง้หมด ทัง้
โครงสร้าง ทัง้ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นในภาคธุรกิจเกษตรกร หรืออาชีพอิสระหรือว่าอื่นๆ ทัง้หมด เร่ืองการศึกษา เร่ืองโครงสร้าง ทัง้ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นในภาคธุรกิจเกษตรกร หรืออาชีพอิสระหรือว่าอื่นๆ ทัง้หมด เร่ืองการศึกษา เร่ือง
แรงงาน ต้องเตรียมการให้พร้อมไม่เช่นนั้น 20 ปีข้างหน้า เราเดินไม่ได้...)แรงงาน ต้องเตรียมการให้พร้อมไม่เช่นนั้น 20 ปีข้างหน้า เราเดินไม่ได้...)  
  
      ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามญัจัดท าวิสัยทัศน์และออกแบบดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามญัจัดท าวิสัยทัศน์และออกแบบ
อนาคตประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาต(ิสปช.)อนาคตประเทศไทย สภาปฏิรูปแห่งชาต(ิสปช.)  
  กล่าวว่า ประเทศไทยจะสามารถปรับเปล่ียนการเป็นประเทศในโลก ทีห่นึ่ง เป็นประเทศทีม่ีความมั่ง  กล่าวว่า ประเทศไทยจะสามารถปรับเปล่ียนการเป็นประเทศในโลก ทีห่นึ่ง เป็นประเทศทีม่ีความมั่ง
ค่ัง และยั่งยืน เช่นเดียวกับอารยประเทศอื่นในประชาคมโลกจ าเป็นอย่างยิ่ง ทีจ่ะต้องมี ค่ัง และยั่งยืน เช่นเดียวกับอารยประเทศอื่นในประชาคมโลกจ าเป็นอย่างยิ่ง ทีจ่ะต้องมี ““วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์”” เพือ่ก าหนดทิศ เพือ่ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับประเด็นท้าทายโดยยึด ผลประโยชน์ชาติ เป็นส าคัญ ทางการพัฒนาประเทศให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับประเด็นท้าทายโดยยึด ผลประโยชน์ชาติ เป็นส าคัญ 
นอกจากนี้ยังต้องก าหนด นอกจากนี้ยังต้องก าหนด ““กรอบยุทธศาสตร์ชาติกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ””  เพือ่เป็นแนวทางขับเคล่ือนประเทศเพือ่ไปสู่วิสัยทัศน์ทีก่ าหนดไว้เพือ่เป็นแนวทางขับเคล่ือนประเทศเพือ่ไปสู่วิสัยทัศน์ทีก่ าหนดไว้
ได้ได้  
  ในการเปล่ียนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษที ่21 หลายประเทศไทยด าเนินการ  ในการเปล่ียนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษที ่21 หลายประเทศไทยด าเนินการ
ปฏิรูปขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบ เพือ่รับมือกับชุดของโอกาส ความเส่ียงและภัยคุกคามชุดใหม่ ท าการร้ือปรับปฏิรูปขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบ เพือ่รับมือกับชุดของโอกาส ความเส่ียงและภัยคุกคามชุดใหม่ ท าการร้ือปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพืน้ฐาน ปรับเปล่ียนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการด ารงชีวิต การท างานและการโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพืน้ฐาน ปรับเปล่ียนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการด ารงชีวิต การท างานและการ
เรียนรู้ โดยการยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วนและปรับเปล่ียนให้เป็นประเทศในโลกทีห่นึ่ง ฉะนั้น เปูาหมายหรือเรียนรู้ โดยการยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วนและปรับเปล่ียนให้เป็นประเทศในโลกทีห่นึ่ง ฉะนั้น เปูาหมายหรือ
วิสัยทัศน์ของประเทศไทย คือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลกทีห่นึ่งภายในปี 2575วิสัยทัศน์ของประเทศไทย คือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลกทีห่นึ่งภายในปี 2575  
  การเป็นประเทศในโลกทีห่นึ่ง ในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ 6 ประการด้วยกัน คือ  การเป็นประเทศในโลกทีห่นึ่ง ในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ 6 ประการด้วยกัน คือ   
 1. มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน 1. มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน   
 2. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ 2. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์   
 3. มีสังคมทีม่ีคุณภาพ 3. มีสังคมทีม่ีคุณภาพ   
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 4. มีสภาพแวดล้อมทีน่่าอยู่ 4. มีสภาพแวดล้อมทีน่่าอยู่   
 5. มีโครงสร้างเศรษฐกิจทีเ่ข้มแข็ง 5. มีโครงสร้างเศรษฐกิจทีเ่ข้มแข็ง   
 6. การมีบทบาทส าคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก 6. การมีบทบาทส าคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก   
      
  กลไกการขับเคล่ือนความมั่งค่ังของประเทศไทย มีการเปล่ียนแปลงโดยตลอดจาก   กลไกการขับเคล่ือนความมั่งค่ังของประเทศไทย มีการเปล่ียนแปลงโดยตลอดจาก ““โมเดลประเทศโมเดลประเทศ
ไทย 1.0” ทีเ่น้นการขับเคล่ือนด้วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ โมเดลประเทศไทย 2.0 ทีเ่น้นอุตสาหกรรมเบา และ ไทย 1.0” ทีเ่น้นการขับเคล่ือนด้วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ โมเดลประเทศไทย 2.0 ทีเ่น้นอุตสาหกรรมเบา และ 
ประเทศไทย 3.0 ทีเ่น้นอุตสาหกรรมหนักตามล าดับ ซ่ึงประเทศไทยในศตวรรษที ่21 จะต้องเปล่ียนผ่านจากโมเดลประเทศไทย 3.0 ทีเ่น้นอุตสาหกรรมหนักตามล าดับ ซ่ึงประเทศไทยในศตวรรษที ่21 จะต้องเปล่ียนผ่านจากโมเดล
ประเทศไทย 3.0 เป็น ประเทศไทย 3.0 เป็น โมเดลประเทศไทย 4.0โมเดลประเทศไทย 4.0   เพือ่พัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกทีห่นึ่ง   เพือ่พัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกทีห่นึ่ง 
ปรับเปล่ียนจากประเทศ รายได้ปานกลาง เป็นประเทศรายได้สูง ปรับเปล่ียนจากเศรษฐกิจทีข่ับเคล่ือนด้วย ปรับเปล่ียนจากประเทศ รายได้ปานกลาง เป็นประเทศรายได้สูง ปรับเปล่ียนจากเศรษฐกิจทีข่ับเคล่ือนด้วย 
ประสิทธิภาพ เป็นเศรษฐกิจทีข่ับเคล่ือนด้วย ประสิทธิภาพ เป็นเศรษฐกิจทีข่ับเคล่ือนด้วย นวัตกรรมนวัตกรรม  
  โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย กลไกการขับเคล่ือน ชุดใหม่ (  โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย กลไกการขับเคล่ือน ชุดใหม่ ( NNeeww  ggrroowwnn  eennjjiinnee))  33  กลไกกลไก
ส าคัญ คือส าคัญ คือ  
 1. กลไกขับเคล่ือนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภัณฑ์ 1. กลไกขับเคล่ือนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภัณฑ์   
 2. กลไกขับเคล่ือนทีค่นส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง 2. กลไกขับเคล่ือนทีค่นส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทัว่ถึง   
 3. กลไกการขับเคล่ือนทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 3. กลไกการขับเคล่ือนทีเ่ป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
  

 ภายใต้ โมเดลประเทศไทย 4.0 จ าเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมทีม่ี ความ ภายใต้ โมเดลประเทศไทย 4.0 จ าเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมทีม่ี ความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ให้มี ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน เพือ่ปรับจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพิม่มูลค่า ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ให้มี ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน เพือ่ปรับจากโครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพิม่มูลค่า 
ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สร้างมูลค่า ซ่ึงประกอบด้วย 5 กลุ่มหลักๆ คือไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สร้างมูลค่า ซ่ึงประกอบด้วย 5 กลุ่มหลักๆ คือ  
 1. กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ 1. กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ   
 2. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 2. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน   
 3. กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ 3. กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ   
 4. กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต 4. กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต   
 5. กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5. กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
 ทัง้ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ต้ังอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง ธรรมชาติ และความได้เปรียบเชิง วัฒนธรรม  ทัง้ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ต้ังอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง ธรรมชาติ และความได้เปรียบเชิง วัฒนธรรม 
ทีป่ระเทศไทยมีอยู่เดิมและต่อยอดด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้ สมัยใหม่ เทคโนโลยี มีเพียงเท่านั้น ทัง้5 กลุ่มทีป่ระเทศไทยมีอยู่เดิมและต่อยอดด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้ สมัยใหม่ เทคโนโลยี มีเพียงเท่านั้น ทัง้5 กลุ่ม
อุตสาหกรรมใหม่นี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปล่ียนแปลงในประชาคมโลกทีก่ าลังค่อยๆเปล่ียนผ่านจากยุคของสังคมที่อุตสาหกรรมใหม่นี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปล่ียนแปลงในประชาคมโลกทีก่ าลังค่อยๆเปล่ียนผ่านจากยุคของสังคมที่
เน้น องค์ความรู้ มาสู่ยุคของสังคมทีเ่น้นการยกระดับ คุณภาพชีวิต มากขึ้นเน้น องค์ความรู้ มาสู่ยุคของสังคมทีเ่น้นการยกระดับ คุณภาพชีวิต มากขึ้น  
 ในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ โดยขาดการพัฒนาในมิติอื่นให้มี ในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ โดยขาดการพัฒนาในมิติอื่นให้มี
ความสอดคล้องกัน โมเดลประเทศไทย 4.0 จึงเน้นการ พัฒนาทีส่มดุล ใน 4 มิติ กล่าวคือ มีความสมดุล ในความมั่งความสอดคล้องกัน โมเดลประเทศไทย 4.0 จึงเน้นการ พัฒนาทีส่มดุล ใน 4 มิติ กล่าวคือ มีความสมดุล ในความมั่ง
ค่ังทางเศรษฐกิจ การรักษ์ส่ิงแวดล้อม การมีสังคมทีอ่ยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ โดยการพัฒนาที่ค่ังทางเศรษฐกิจ การรักษ์ส่ิงแวดล้อม การมีสังคมทีอ่ยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ โดยการพัฒนาที่
สมดุลใน 4 มิติ กล่าวคือ มีความสมดุล ในความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ การรักษ์ส่ิงแวดล้อม การมีสังคมทีอ่ยู่ดีมีสุข และสมดุลใน 4 มิติ กล่าวคือ มีความสมดุล ในความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ การรักษ์ส่ิงแวดล้อม การมีสังคมทีอ่ยู่ดีมีสุข และ
การเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ โดยการพัฒนาทีส่มดุลต้ังอยู่บนฐานคิดของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการส าคัญการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์ โดยการพัฒนาทีส่มดุลต้ังอยู่บนฐานคิดของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการส าคัญ
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ว่า เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม เมื่อพอ ต้องรู้จักคิด เมื่อกิน ต้องรู้จักปัน ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ว่า เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม เมื่อพอ ต้องรู้จักคิด เมื่อกิน ต้องรู้จักปัน 
  
1.3 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาภาค กลางตอนล่างกลางตอนล่าง  
1. ภาคเหนือ 
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หลุดพ้นความยากจนสู่เปูาหมายพึ่งพาตนเอง 
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3. ภาคกลางฐานเศรฐกิจชั้นน า 
4. ภาคใต้ 
ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย   
 
 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด 
1. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น 
 เปูาหมาย : ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น 
 ตัวชี้วัด   : - ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาค 
      - สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาค  
2. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
 เปูาหมาย : เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
 ตัวชี้วัด   : เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 
3. เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน 
 เปูาหมาย : พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัด   : - ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์ 
      มาตรฐาน  
      - ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนที่  
4. เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 เปูาหมาย : เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนร้อยละ 20 
 ตัวชี้วัด    : - มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
      - สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่  
 
 ความท้าทายในการพัฒนาภาคและพื้นที่ 
1. การพัฒนากระจุกตัวในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง 
 - เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค  
 - คนยากจนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ  
 - ปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้  
2. โครงสร้างประชากรทุกภาคเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
 - แรงงานมีข้อจ ากัดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 - สัมฤทธิ์ผลของการศึกษาอยู่ในระดับต่ า  
 - การเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการเจ็บปุวยยังคงเป็นปัญหาส าคัญในทุกภาค  
 - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังคงเป็นปัญหาส าคัญ 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
 - มีการบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้ในทุกภาค  
 - ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินรุนแรงมากข้ึน  
 - มลพิษทางอากาศ ทางน้ า และขยะในเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
 - ภัยแล้งและอุทกภัยเกิดข้ึนบ่อยครั้ง  
4. กลไกการบริหารไม่มีประสิทธิภาพ 
 - การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่สามารถเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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 - ขาดพลังการขับเคลื่อน  
 - ผังเมืองขาดการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 - เมืองที่เติบโตโดยไร้การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
 
แนวทางการพัฒนาเมือง 
 พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 5 แนวทาง 
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม เช่น 
 - พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม  
 - จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีคุณภาพ  
 - จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐาน  
 - เพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน  
 - เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
2. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชา
สังคม ภาคประชาชน เช่น 
 - จัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร  
 - ส่งเสริมการใช้น้ าอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดมลพิษทางน้ า  
 - เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเขตเมือง  
3. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง เช่น  
 - ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทุนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - ส่งเสริมความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกช่วงวัยและผู้พิการ  
 - ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท  
4. รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น เช่น 
 - อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้านและเมืองเก่า  
 - พัฒนาเมืองควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน  
 - สร้างและใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์ของเมือง  
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง เช่น 
 - รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองเพ่ือประสิทธิภาพการบริการ  
 - เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความร่วมมือระหว่างกัน  
 - หน่วยงานส่วนกลางสนับสนุนด้านวิชาการและงบประมาณ  
 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และสมุทรปราการ) 
 วิสัยทัศน์ (พ.ศ.2561-2564) 
  เส้นทางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเกษตรแปรรูป
ระดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สุขภาพและวัฒนธรรม แหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นศูนย์กลางการค้าการ
ลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

24 



 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อ
สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร สุขภาพและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยการผลิต ระบบการตลาด และโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรให้สอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่ เพื่อให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานเชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พลังงานทดแทนและยกระดับมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการลงทุน เพื่อรองรับอุตสาหกรรม New S-cure 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
 กลยุทธ์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเป็นศูนย์กลางการค้าการ
ลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 1. โครงสร้างพื้นฐานทางการค้า การลงทุน  
  1.1 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งตามแนวชายแดนสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  
  1.2 การพัฒนาด้านการค้าและระบบ One Stop Service 
  1.3 การพัฒนาเครือข่ายสื่อสาร ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ 
  1.4 การพัฒนากฎหมาย ข้อตกลงที่เอ้ือต่อการค้า การลงทุน  
  1.5 การวางแผนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรม  
 2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
  2.1 ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน  
  2.2 ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของ
กรอบความร่วมมือ 
  2.3 การใช้ประโยชน์ทางภาษีจากข้อตกลงต่างๆ  
  2.4 การเสริมสร้างโอกาสและจัดหาแหล่งทุนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ  
  2.5 การก าหนดกลไกในการบริหารและก ากับดูแลการพัฒนาด้านการค้าชายแดน  
 3. พัฒนาความพร้อมและสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ  
  3.1 การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจบริการเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ  
  3.2 พัฒนาศูนย์ข้อมูลทางด้านการค้าและการลงทุน  
  3.3 การพัฒนาขีดทักษะความสามารถของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ  
  3.4 การยกระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี  
  3.5 การส่งเสริม พัฒนาการรวมกลุ่มผู้ประกอบการค้าเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ  
  3.6 สร้างและขยายเครือข่ายการค้า การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ  
 4. การบริหารจัดการสินค้า  
  4.1 การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า  
  4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพและระบบการขนส่งและกระจายสินค้า  
  4.3 อัตราการสูญเสียระหว่างขนส่ง  
  4.4 การลดต้นทุนในการบริหารจัดการและเก็บรักษาสินค้าคงคลัง  
  4.5 การจัดการงานด้านศุลกากร(ส่งออก/น าเข้า)  
 5. พัฒนาด้านการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย  
  5.1 การส่งเสริมการน า IT มาเพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย สินค้า/บริการ 
  5.2 การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ  

25 



 

 
 
 
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร สุขภาพและวัฒนธรรม 
  1. วางยุทธศาสตร์/แผนการท่องเที่ยว 
   1.1 การวางแผนและก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์  
   1.2 การก าหนดนักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมาย  
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่องเที่ยว  
   2.1 การรวบรวม วิจัยและจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว  
   2.2 การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว  
   2.3 สร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   2.4 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  
  3. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร  
   3.1 พัฒนามาตรฐานมัคคุเทศก/์ผู้น าเที่ยว  
   3.2 พัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
   3.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว  
  4. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร  
   4.1 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  
   4.2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง  
   4.3 ยกระดับคุณภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว  
  5. พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว  
   5.1 พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับ
  ความสนใจ  
   5.2 จัดมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว  
  6. พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว  
   6.1 รับรองมาตรฐานที่พักและโรงแรม  
   6.2 พัฒนามาตรฐานธุรกิจบริการที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว อาทิ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ  
   6.3 พัฒนามาตรฐานสินค้าของฝากและของที่ระลึก  
   6.4 พัฒนามาตรฐานธุรกิจน าเที่ยว  
  7. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์  
   7.1 ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์  
   7.2 การตลาดเชิงรุก ผ่านสื่อสมัยใหม่  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยการผลิต ระบบการตลาดและโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรให้สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ เพื่อให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากลเชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 
  1. การวิจัยพัฒนา (R&D) – การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร 
   1.1 การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์  
   1.2 การวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
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   1.3 การวิเคราะห์สินค้าและความต้องการของตลาด ( intelligence) 
   1.4 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเชิงลึกเกษตร 
   1.5 การบริหารจัดการน้ า  
   1.6 การบริหารจัดการการใช้ดิน ( Zoning) 
   1.7 การเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูก ปรับปรุงดิน 
   1.8 การรวมกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์  
   1.9 การสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถให้เกษตรกร  
  2. การเพ่ิมผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน  
   2.1 การผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP) 
   2.2 การเพ่ิมผลผลิตภาพสินค้าเกษตร (กสิกรรม ปศุสัตว์ และประมง) 
   2.3 การรับรองมาตรฐานและตรวจสอบความปลอดภัยสินค้า  
   2.4 การส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน และพืชทางเลือก  
 
  3. การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม  
   3.1 มาตรฐานการผลิตเกษตรอุตสาหกรรม  
   3.2 การท าบรรจุภัณฑ์ 
   3.3 การท าตราสินค้า (braining) และตรารับรองคุณภาพ (Quality Mark) 
  4. การขนส่งและจัดการบริหารสินค้า (logistic) 
   4.1 การขนส่งและกระจายสินค้า  
   4.2 การบริหารจัดการคลังสินค้า 
   4.3 ระบบห้องเย็น  
  5. การพัฒนาระบบการตลาด 
   5.1 การบริหารจัดการสินค้าเกษตร  
   5.2 พัฒนาตลาดกลางสินค้า 
   5.3 พัฒนาระบบการค้าปลีก ค้าส่ง  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พลังงานทดแทน และยกระดับมาตรฐานฝีมือ
แรงงาน สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน เพื่อรองรับอุตสาหกรรม New S-cure 
  1. การวิจัยพัฒนา (R&D) และออกแบบผลิตภัณฑ์ 
   1.1 การวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีในการผลิตสินค้า  
   1.2 การออกแบบผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงนักออกแบบอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม  
  2. การสนับสนุนปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการผลิต  
   2.1 พัฒนาฐานข้อมูลการผลิตและการบริโภค  
   2.2 พัฒนาฐานข้อมูลตลาดและปริมาณการส่งออก  
   2.3 เงินลงทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
   2.4 พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งวัตถุดิบในพื้นท่ี และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
   2.5 พัฒนาฐานข้อมูลสาธารณูปโภค  
   2.6 สร้างความรู้ความเข้าใจต่อภาคประชาชนในทางด้านอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ฯ  
  3. การเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการ  
   3.1 การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ  
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   3.2 การส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม  
   3.3 สร้างและขยายเครือข่ายการผลิต  
   3.4 การสร้างความปลอดภัยในการท างาน  
  4. การเพ่ิมศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงาน  
   4.1 การพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  
   4.2 สร้างมาตรฐานการรับรองฝีมือแรงงาน  
  5. การเพ่ิมผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต  
   5.1 การบริหารจัดการแหล่งวัตถุดิบ  
   5.2 การพัฒนาและควบคุมมาตรฐานกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม  
   5.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ได้แก่ การลดอัตราการสูญเสียในระบบการผลิตการลด
   การใช้พลังงาน  
   5.4 การผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม  
  6. การสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์  
   6.1 การน าผลวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
   และสร้างมูลค่าเพ่ิม  
   6.2 การใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาสร้างมูลค่า  
   6.3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์  
   6.4 การสร้างตราสินค้าและตรารับรองคุณภาพ  
  7. การบริหารจัดการสินค้า  
   7.1 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการขนส่ง  
   7.2 การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า  
   7.3 การพัฒนาประสิทธิภาพและระบบการขนส่งและกระจายสินค้า  
   7.4 การลดต้นทุนในการบริหารจัดการและเก็บรักษาสินค้าคงคลัง  
   7.5 การสร้างองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) ให้กับผู้ประกอบการ 
  8. การพัฒนาระบบการตลาด  
   8.1 การจ าหน่ายสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ (ปริมาณการส่งออก)  
   8.2 การท าการตลาดกับผู้บริโภค ( Consumer Marketing) 
   8.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดโลก เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่ม 
   ภาคกลางตอนกลาง  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน 
  1. ปูองกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและภัยพิบัติ 
   1.1 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ท าลายปุา  
   1.2 ปูองกันการพังทลายของดิน  
   1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันดูแลปุาไม้  
   1.4 พัฒนาแผนงานและรับมือภัยพิบัติ  
  2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
   2.1 ฟ้ืนฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน โดยเฉพาะในพ้ืนที่เกษตรกรรม  
   2.2 ฟ้ืนฟูสภาพปุา/ระบบนิเวศน์  
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   2.3 การฟ้ืนฟูสภาพปุา/ระบบนิเวศน์  
   2.4 ส่งเสริมเกษตรและภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ดิน  
   2.5 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน  
 
 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
   3.1 เผยแพร่องค์ความรู้/สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ชุมชนใน 
  พ้ืนที่  
   3.2 ส่งเสริมให้เกิดการจัดท าแผนการจัดการมลพิษ  
   3.3 ส่งเสริมเกษตรและภาคเครือข่ายในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ดินอนุรักษ์ปุา  
   3.4 สร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลพื้นท่ีสีเขียว จัดท าระบบบริหารจัดการ
  พ้ืนที่สีเขียวในชุมชน  
  4. พัฒนาการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   4.1 พัฒนาระบบโครงสร้างการท างานเชิงบูรณาการของหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง  
   4.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ เพื่อการบริหารจัดการ  
  ทรัพยากรธรรมชาติ  
   4.3 ส่งเสริมให้เกิดการจัดท าแผนงานการบริหารและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  
 
  แผนพัฒนาจังหวัด  
 
  วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดปราจีนบุรี 
 “ ปราจีนเมืองน่าอยู่ คู่แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แพทย์แผนไทย และ
 สมุนไพรสู่สากล ” 
 
  พันธกิจ (Mission)  
 1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติโดยยึดความต้องการ และ
 ความจ าเป็นของประชาชนเป็นหลัก  
 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การเกษตร การด าเนินการด้านสังคมและ
 การศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการคมนาคม เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่  
 3. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่างยั่งยืน  
 4. พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีมาตรฐานสากล  
   
  เป้าประสงค์รวม (Goal) จังหวัดปราจีนบุรี 
 จังหวัดเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นแหล่งอารยธรรม
สมัยทวารวดีและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ ชุมชนสังคมเข้มแข็ง เป็น
ศูนย์กลางการแพทย์แผนไทย และพัฒนาสมุนไพรสู่สากล 
  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มี  
    คุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคม บนฐานแห่ง
    ความพอเพียง  
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านท่องเที่ยว  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อม และโลจิสติกส์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  
 
  กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน าอย่างบูรณาการ  
 1. ส่งเสริมขบวนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรไปสู่การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตร (Zoning) 
 3. น้อมน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา  
 4. เพ่ิมประสิทธิภาพการลดต้นทุนการผลิต  
 5. พัฒนาตลาดทางการเกษตร  
 6. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอในพ้ืนที่เกษตรกรรม  
 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม 
 1. สร้างความสามารถทางการแข่งขันและโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ 
 2. การสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค  
 3. ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ใช้วัตถุดิบภายในพื้นที่จังหวัดเพ่ิมข้ึน  
 4. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและ
 สิ่งแวดล้อม 
 5. พัฒนาเครือข่ายเฝูาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุม  
 6. ส่งเสริมและถ่ายทอดนวัตกรรมทางด้านพลังงาน  
 7. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน  
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐานเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง 
 1. ผลักดันให้องค์กรสวัสดิการสังคมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน 
 2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เครือข่าย อาสาสมัคร และภาคประชาชน  
 3. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชารัฐในการบริการด้านเด็ก เยาวชน คนพิการและ
ผู้สูงอายุ 
 4. จัดท ามาตรฐานกลางในการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัด  
 5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 6. ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาสอดคล้องความต้องการกับตลาดแรงงานในพื้นท่ี  
 7. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย  
 8. จ้างงานแร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านท่องเที่ยว 
 1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ การตลาด ประชาสัมพันธ์ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว 
รวมทั้งสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 
 2. ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านดั่งเดิมท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น  
 3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 4. น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน  
 5. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษาดูงานด้านสุขภาพและแพทย์แผนไทย  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุของจังหวัด 
 2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการเฝูาระวังการเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุของ
จังหวัด 
 3. ก ากับดูแลความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารขนาดใหญ่  
 4. สนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในรูปประชารัฐแบบบูรณาการ  
 5. สนับสนุนการแก้ไขความเสี่ยงจากสาธารณภัย และภัยพิบัติแบบใช้โครงสร้าง และไม่ใช้โครงสร้าง  
 6. สนับสนุนการปลูกฝังวัฒนธรรมลดความเสี่ยงภัยด้วยตนเองแบบมีส่วนร่วม  
 7. สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และภัยพิบัติในรูปประชารัฐแบบบูรณาการ  
 8. ส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลผู้ขับข่ีรถสาธารณะอย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง  
 9. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเฝูาระวังด้านยาเสพติด  
 10. ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  
 11. ส่งเสริมการปลูกปุาในพ้ืนที่สาธารณะและศาสนสถาน  
 12. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ตลอดจนสามารถปูองกันและ
บรรเทาปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้งน้ าเค็มหนุน 
 13. ส่งเสริมให้มีการปูองกันการพังทลายของตลิ่ง 
 14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบการก าจัดน้ าเสีย  
 15. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายเฝูาระวังการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า  
 16. ส่งเสริมให้มีองค์ความรู้บริหารจัดการขยะ  
 17. ส่งเสริมให้ประชาชนได้ก าหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่  
 18. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด  
 19. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายประชาชนเฝูาระวังการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณประโยชน์  
 20. ส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีส่วนร่วม  
 21. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความสะดวกในการเข้าถึงทุกพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกัน  
 22. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดปราจีนบุรี  
 23. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  
 24. ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพดี สามารถใช้งานได้โดยสะดวกปลอดภัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
 1. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร 
 2. สนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางสมุนไพร  
 3. ส่งเสริมขยายช่องทางการใช้ประโยชน์ การเพ่ิมมูลค่าสมุนไพร  
 4. สนับสนุนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยครบวงจร  
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 5. บูรณาการการแพทย์พ้ืนบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน  
 6. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร แทนยาแผนปัจจุบัน  
 7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง  
 8. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 จากการสัมมนาวิชาการเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรอบการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ส านักงานสหกรณ์การเกษตรเมือง
ปราจีนบุรี จ ากัด ต าบลไม้เค็ด อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่ประชุมโดยคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
ทบทวน ปรับปรุงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเห็นก าหนดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2560-2563) ดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน์ ( Vision)  
 “ ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาทุนสังคม ส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาคนสู่
พลเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ”  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชุม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตส านึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
  2. สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเฝูาระวังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
  3. ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาคการเกษตร  
  4. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  5. รณรงค์เฝูาระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของ
  ท้องถิ่น  
  6. ประสานและพัฒนาการจัดท าระบบชลประทานขนาดเล็กเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
  7. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมร่วมระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
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  1. พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
  3. รณรงค์ ปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  4. พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
 

แผนผงัยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดั (พ.ศ. 2561-2564) 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วสิัยทศัน์ ยกระดบัคุณภาพชีวติ รักษส่ิ์งแวดลอ้ม พร้อมพฒันาทุนสังคม ส่งเสริมแหล่ง
เศรษฐกิจชุมชน พฒันาคมสู่พลเมืองใหเ้ขม้แขง็ ดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลย ี

ยทุธศาสตร์การพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ทุนทางสังคม และ 
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและสนับสนุน 
กิจกรรมด้านคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมเศรษฐกิจและ 
การท่องเที่ยวชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาคนให้เป็น

พลเมืองที่ดีของสังคม 

กลยทุธ์และแนวทางพฒันา 

1. พัฒนาโครงข่ายโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข 
3. รณรงค์ ปูองกัน แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ วิถีวัฒนธรรม ประเพณี 
และส่งเสริมสังคมแห่งการ
เรียนรู ้
5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัว 
6. น านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมกิจกรรมและการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และพัฒนากลไกการตลาด
ส าหรับสินค้าทางการเกษตร
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่ม
อาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. น านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
กระตุ้นจิตส านึกใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 
2. สนับสนุนเครือข่ายและ
ส่งเสริมกิจกรรมเฝูาระวังแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมการลดใช้สารเคมี
และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพใน
ภาคการเกษตร 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ขยะครัวเรือนและรณรงค์การ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
5. รณรงค์เฝูาระวังปัญหา
สิ่งแวดล้อมและสร้างความ
ตระหนักการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
6. ประสานและพัฒนาการ
จัดท าระบบชลประทานขนาด
เล็กเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว 
และกิจกรรมร่วมระหว่าง
โรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน 
8. น านวัตกรรมและเทคโนโลยี

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าข้อมูลและแผนงานในการ
พัฒนาคน 
2. เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
3. ส่งเสริมภาคพลเมืองและ
ประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผลและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนใน
ทุกระดับ 
4. น านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาใช้ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  
 กลยุทธ์  1. พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  
   2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมกรเข้าถึงบริการสาธารณสุข  
   3. รณรงค์ ปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   4. พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมสังคมแห่งการ 
   เรียนรู้  
   5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  
   6. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตส านึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม  
   2. สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเฝูาระวังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
   3. ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาคการเกษตร  
   4. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อ
   สิ่งแวดล้อม  
   5. รณรงค์เฝูาระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักการบังคับใช้กฎหมาย 
   สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
   6. ประสานและพัฒนาการจัดท าระบบชลประทานขนาดเล็กเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
   7. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมร่วมโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน  
   8. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน 
 กลยุทธ์  1. ส่งเสริมกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  
   2. ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาดส าหรับสินค้าทางการเกษตร 
   และผลิตภัณฑ์ชุมชน  
   3. ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม 
 กลยุทธ์  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดท าข้อมูลและแผนงานในการพัฒนาคน  
   2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการปกครองระบอบประชาธิปไตยตาม  
   หลักธรรมาภิบาล  
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   3. ส่งเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลและ
   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนในทุกระดับ  
   4. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
 
 
 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น 
 

2.1 วิสัยทัศน์ 
“สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและน่าอยู่ วางพ้ืนฐานความรู้และการศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจให้พัฒนา บ ารุงรักษาประเพณี
และวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเกษตรพร้อมให้การสนับสนุนผักกระเฉดชะลูดน้ ามีอยู่เป็นทุน เร่งเพิ่มพูน
เป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” 
 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

2.3 เป้าประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

 1. เพ่ือพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่สะดวกและปลอดภัย 

 2. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 3. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ  

 4. เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค และการเกษตรที่เพียงพอ  

 5. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  

 6. เพ่ือให้มีสภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

2.4 ตัวช้ีวัด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ตัวชี้วัด :  ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 70 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 ตัวชี้วัด  :  ประชาชนมีความพึงพอใจในการส่งเสริมอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ร้อยละ 70 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 

 ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ สืบ 

  ทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นร้อยละ 70  

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

 ตัวชี้วัด :  ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านแหล่งน้ า ร้อยละ 70 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองและองค์กร ร้อยละ 70  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

 สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 70 

2.5 ค่าเป้าหมาย  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

 

1.เพื่อพัฒนาต าบลเมืองเก่าให้เป็นเมืองน่า

อยู่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน

และปลอดภัย 

1.1 ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามแผนด าเนินงานด้าน

โครงสร้างพื้นฐานของอบต.เมืองเก่า 

1.2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อ

โครงสร้างพื้นฐานของ อบต.เมืองเก่าได้รับ

การพัฒนา 

1.1 ร้อยละ 70 

1.2 ร้อยละ 70  

2. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการสร้าง

อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน 

2.1 ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้า

รับการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพ 

2.2 ร้อยละของระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนท่ีได้รับการดูแลและร่วมกิจกรรม

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

 

2.1 ร้อยละ 70 

2.2 ร้อยละ 70 

3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ 3.1 ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับ 3.1 ร้อยละ 70 
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ประชาชนให้ได้รับสิ่งจ าเป็นพื้นฐานท้ังใน

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 

สาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห ์

สิ่งจ าเป็นพื้นฐานด้านคุณภาพชีวิต ด้าน

การศึกษา และด้านอื่นๆดีขึ้น 

 

 

 

 

 

4. เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้ า อุปโภค-

บริโภค และท าการเกษตรให้เพียงพอกับ

ความต้องการของประชาชน 

4.1 ร้อยละของความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งน้ าของอบต.

เมืองเก่า 

4.1 ร้อยละ 70 

5. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีใน

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า โดย

หลักธรรมาภิบาล 

5.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรใน

องค์กร 

5.2 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนท่ี

ได้รับบริการ 

5.1 ร้อยละ 70 

5.2 ร้อยละ 70 

6. ประชาชนให้ความสนใจในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก

ขึ้น 

6.1 ร้อยละของกิจกรรมการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพิ่มขึ้น 

 

6.1 ร้อยละ 70 

 

2.6 กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนาเส้นทางคมนาคม  และสะพาน 
 1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบระบายน้ า  ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า 
 1.3 ปรับปรุง ซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟูาให้แสงสว่างตามถนน  ขยายเขตไฟฟูา 
 1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการติดตั้ง สร้าง ซ่อมแซมปรับปรุง หอกระจายข่าว เสียงตามสาย และเสียงไร้สาย  
 1.5 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมศาลาสาธารณประโยชน์ ที่ดินสาธารณประโยชน์  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 2.1 สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริมรายได้ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
 2.2 สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการท าการเกษตรตามหลักวิชาการ  
 2.3 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนและกลุ่มออมทรัพย์  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
 3.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ส่งเสริมการเล่นกีฬา การแข่งกีฬา 
 3.2 ส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน และรณรงค์ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 3.3 ส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
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 3.4 ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม แก่เด็กนักเรียนและประชาชน  
 3.5 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส ผู้ปุวยเอดส์  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 4.1 พัฒนาด้านแหล่งน้ า ประปา คู คลอง หนอง บึง เพ่ือการอุปโภคและท าการเกษตร  
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 5.1 ส่งเสริม รณรงค์การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยทุกระดับ ให้ประชาชนมีความเข้าใจด้านการเมือง
 การปกครองตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม  
  5.2 พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมข้ึน  
 5.3 ปรับปรุงระบบจัดเก็บรายได้ และงานบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ  
 5.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  5.4.1 ด้านการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
  5.4.2 ด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ อาคารส านักงานให้เหมาะสม  
 
 
6. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.1 การสร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.2 การแก้ไขปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอย  
 6.3 การพัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ 
 
 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

 ด้วยสภาพของต าบลเมืองเก่า เป็นต าบลใหญ่ มีหมู่บ้านที่ต้องดูแลถึง 21 หมู่บ้าน ประกอบกับบริบทที่

เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และปัจจัยต่างๆ จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่
จ าเป็น เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

๒)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ และระบบการศึกษาของประชาชน 
๓)  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๔)  ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๕)  ก าจัดขยะมูลฝอย  และส่งเสริมการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม  
๖)  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (พ.ศ.25612564) 

 เพ่ือขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ให้มีทิศทางสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัด

ปราจีนบุรี วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวิสัยทัศน์ประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

ไทย 4.0  คือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ประเทศ 
มัน่คง มัน่คัง่ ย ัง่ยนื 

วสัิยทัศน์ จ.ปราจีนบุรี 
ปราจีนบุรี เมืองน่าอยู ่คู่แหล่งท่องเท่ียว
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตร

ปลอดภยั แพทยแ์ผนไทย และสมุนไพรสู่
สากล 

วสัิยทัศน์ อปท. 
ยกระดบัคุณภาพชีวิต รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

พร้อมพฒันาทุนสงัคม 

วสัิยทัศน์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
สร้างชุมชนให้เขม้แขง็ วางพ้ืนฐานความรู้และ

การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจให้พฒันา บ ารุงรักษา
ประเพณีและวฒันธรรม ร่วมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
ก.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ต าบลเมืองเก่า เป็นพ้ืนที่ส าคัญในการคมนาคมไปสู่อีสาน ภาคตะวันออก และเส้นทางสู่ประชาคมอาเซียน  
ในปัจจุบันผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของต าบลเพื่อรองรับ
เส้นทางสู่ทิศทางต่างๆ และเพ่ิมความสะดวก ปลอดภัยของประชาชนใช้สัญจร 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย 
 1. เส้นทางคมนาคม ความสมบูรณ์ของเส้นทางยังต้องซ่อมแซมอยู่ และเส้นทางของอบจ.บางเส้นก็ยังมีปัญหา
ต้องได้รับการซ่อมแซม เนื่องจากมีรถใหญ่วิ่งผ่านทุกวัน รอการปรับซ่อมต่อไป 
 2. ถนนหลายเส้นในต าบลไม่มีรางระบายน้ า มักจะประสบปัญหาในหน้าฝน ระบายไม่ทัน เรามีงบประมาณ
จะด าเนินการก่อสร้างรางก็ติดปัญหาพื้นที่ไม่พอที่จะท าปัญหาจากการไม่ได้กันพ้ืนที่ก่อสร้างรางระบายน้ าในอดีต 
ส่งผลให้ต าบลเราประสบปัญหานี้มาก 
 3. ไฟฟูาและแสงสว่าง บางหลังคาเรือนต้องต่อพ่วงระบบไฟฟูา เพราะอยู่ห่างจากชุมชนมาก เนื่องจากพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ลักษณะของการอยู่ร่วมกันยังไม่หนาแน่น เป็นบริเวณกลางทุ่งนา 
 4. ระบบประปาหมู่บ้าน ยังมีบางหมู่บ้านก่อสร้างมานานหลายปี มีปัญหาประปาเป็นสนิม ผุพัง ต้องซ่อมแซม
บ่อยครั้ง งบบริหารขาดดุล และไม่เพียงพอ 
 5. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ าธรรมชาติในฤดูฝนท านา บางปีขาดแคลนน้ า  
 6. ระบบการสื่อสารและการโทรคมนาคม มีระบบอินเตอร์เน็ตฟรีที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  
 
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่
เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการของบสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 ความต้องการของประชาชน 
 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมให้สะดวกทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  
 2. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  
 3. ขยายเขตไฟฟูาให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 4. พัฒนาแก้มลิงที่มีอยู่เป็นจ านวนมากของต าบล ให้เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญและปูองกันปัญหาน้ าหลาก  
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ข. ด้านเศรษฐกิจ 
 ในภาพรวมแล้วด้านเศรษฐกิจถือเป็นด้านที่เป็นจุดอ่อนที่สุดในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เก่า พ้ืนที่ต าบลเมืองเก่าเป็นที่ราบลุ่ม เป็นพ้ืนที่ๆเหมาะสมในการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก  แต่ก็
ยังคงเป็นปัญหาส าคัญท่ีต้องคิดต่อว่าจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นได้อย่างไร เพ่ือเป็น
ตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุน 
 ศักยภาพในปัจจุบัน เรามีตลาดรองรับผลิตผลจากชุมชน มีการก่อสร้างตลาดชุมชนขึ้นที่หมู่ 3 บ้านเหนือ เป็น
ทางผ่านขึ้นสู่อีสานเป็นจุดขายที่น่าสนใจอย่างมากในการส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
 
 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย 
 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า มีอาชีพหลัก คือการท านารองลงมาเป็นอาชีพ
รับจากขอบเขตและปริมาณปัญหา หรือกลุ่มเปูาหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ต้องมีการจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจในทุกด้านแก่พ่ีน้องเกษตรกร 
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 งบประมาณ การจัดท าโครงการ/กิจกรรมเน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์
การเกษตร  
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการความรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสถานที่จ าหน่ายสินค้า การลดต้นทุนการ
ผลิต  
 
ค.ด้านสังคม 
 สังคมยังเป็นสังคมชนบทกรรมวิธีทางด้านการเกษตรยังอาศัยแรงงานคนยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์แม้จะมี
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากข้ึน แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้การบริหาร
เป็นไปตามเจตนารมของรัฐธรรมนูญและปูองกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
 ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบ ดังนี้  
 1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน  
 2. ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปุวยเอดส์  
 3. ปัญหาฝนแล้งและแหล่งเก็บน้ าตื้นเขิน  
 4. ปัญหาศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยถูกละเลยจากเยาวชน  
 5. ปัญหาน้ าท่วมพืชผลทางการเกษตร  
 6. ขาดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ  
 ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมา จะต้องหาแนวทางแก้ไขและปูองกันในอนาคต  
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย 
 1. เนื่องจากสังคมของต าบลเมืองเก่า ก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่ยังไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 
สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่ให้เพลิดเพลินเกิดประโยชน์สูงสุด 
 2. ในเขตพ้ืนที่ของต าบลเมืองเก่า มีอากาศร้อนชื้น เหมาะแก่การเกิดโรคไข้เลือดออก แผนการปูองกันโรค
ไข้เลือดออกต้องเข้มแข็ง 
 3. ขาดการปลูกจิตส านึกรักบ้านเกิดในเขตต าบลเมืองเก่า ในเด็กและเยาวชน  
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 4. ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาระดับชาติ และไม่ได้ลดน้อยลงเลย การปกปิดปัญหาหรือไม่ให้ข้อมูลแท้จริง 
จึงยากแก่กานแก้ไข ควรก าหนดมาตรการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนี้ 
 5. จัดหาพื้นที่ออกก าลังกาย เล่นกีฬา ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือลดกลุ่มเสี่ยงติดสารเสพติด  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข ปลูกจิตส านึกที่ดีท้ังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก
และเยาวชนให้เค้าเล็กเห็นความส าคัญในถิ่นที่อยู่บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม  
 ความต้องการของประชาชน  
 คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง มีสถานที่เล่นกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และใช้
พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ง. ด้านการเมือง-การบริหาร 
 ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้นถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่นโดยเฉพาะปัญหา 
ซื้อเสียง ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้งซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายในอนาคตปัญหาด้าน
การเมืองการบริหารสามารถแยกเป็นข้อๆ ดังนี้ 
 1. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร   
 2. ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่ามีความเชื่องช้า  
 3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารอย่างจริงจัง  
 4. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานยังต้องปรับปรุงให้เพียงพอกับความต้องการและทันสมัย  
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการที่
จะร่วมกิจกรรมทางการเมืองการบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือการให้ความรู้ใน
เรื่องต่างๆ สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ช่วงระหว่างระยะเวลาในการท านา คือ 
บางส่วนต้องรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ท าให้ไม่ทราบความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง ในด้านการปฏิบัติงานหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ยังขาด
ความกระตือรือร้น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและขาดประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมที่ดี 
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่างๆของ
หน่วยงาน จัดอบรมแกนน าในหมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่ม
ตัวแทนหมู่บ้านในด้านต่างๆ ส่วนบุคลากรขององค์กร จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการท างาน โดยการอบรมอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงานท าให้มีขวัญและก าลังใจใน
การท างาน ให้ทุกคนยึดถือปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆและการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ  การปรับปรุงด้านแผนที่
ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่วถึงยุติธรรมและครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา อีกท้ังออกข้อบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการ
ด าเนินการ 
 ความต้องการของประชาชน 
 1. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญ ของการมีส่วนร่วมในด้านการเมือง การบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า และสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น 
 2. ผู้บริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ได้รับการพัฒนา สามารถปฏิบัติงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 

42 



 

 
จ. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ถือว่าไม่แตกต่างจากสภาพ
ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศสภาพพ้ืนที่แหล่งน้ าถือว่ามีความใกล้เคียงกันมากด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ถือเป็นปัญหาส าคัญ เช่น ปัญหาการจัดการขยะในชุมชน ประกอบกับพ้ืนที่ใน
ต าบลต้องรองรับจ านวนประชากรแฝงเป็นจ านวนมิใช่น้อยในปัจจุบัน และต้องเตรียมการถึงอนาคตตอนเปิดประชาคม
อาเซียน ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อนเพื่อเป็นสถานที่ออกก าลังกายและเพ่ือเป็นปอดชุมชน  ซึ่ง
ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ถือว่าไม่รุนแรงมากนักเพราะสภาพความเจริญเติบโต 
 
 
ทางด้านเศรษฐกิจเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและการขยายตัวของชุมชนไม่มากท าให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ไม่รุนแรง
ปริมาณขยะในแต่ละวันก็ไม่มากนัก เป็นปัญหาขยะของครัวเรือน ดังนั้นปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็นการปรับปรุง 
สวนสุขภาพเท่าที่มีอยู่ให้เป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นปอดอย่างแท้จริงภายในชุมชนส าคัญๆของเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองเก่า ในอนาคต 
 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
 เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า มีพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก การดูแล
ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ยังคงพึงพาสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือท าลายศัตรูพืช จนท าให้ระบบนิเวศน์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกท าลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ ปูองกันและดูแล
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า จัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
เพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พื้นท่ีว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้
ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ปูองกัน และดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และท าให้
ประชาชนหวงแหน และจ าเป็นต้องรีบแก้ไขปัญหาขยะชุมชนโดยด่วนที่สุด 
 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และมี
เครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ สร้างจิตส านึก
และมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ปูองกัน ดูแล และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ผลการวิเคราะห์ผังเมือง 
 ต าบลเมืองเก่ามีเส้นทางคมนาคมท่ีติดต่อกับภูมิภาคอ่ืนได้สะดวก เหมาะแก่การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
ผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม ท าการเกษตรกรรมมีพืชเศรษฐกิจ ที่ส าคัญหลายชนิด เช่น ข้าว ผักกระเฉด
ชะลูดน้ าที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายในเขตต าบลเมืองเก่าและพืชผักต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกผักและพืชไร่ที่ส าคัญแห่ง
หนึ่งของอ าเภอกบินทร์บุรี 
 
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

43 



 

จุดแข็ง Strengths 
1. พ้ืนที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืชหลากหลายชนิด 
2. มีกลุ่มอาชีพหลากหลาย 
3. เส้นทางคมนาคม ได้รับการพัฒนาและดูแลอย่างต่อเนื่อง 
4. มีแก้มลิงส าหรับกักเก็บน้ า และมีแควหนุมาน เป็นแหล่งล าน้ าสายหลักของต าบล และล าน้ าสาขากระจายในพ้ืนที่ 
5. มีหนองน้ าปลาแขยงซึ่งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 
 
 
จุดอ่อน Weaknesses 
1. ขาดการประสานงานของเจ้าหน้าที่ 
2. ขาดการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
3. ปัญหาการรุกพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง 
5. ปัญหาการบริหารจัดการขยะ 
6. ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
 
โอกาส Opportunities 
1. จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่มีโอกาสพัฒนาเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในระดับอาเซียน 
2. การพัฒนาเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว (การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง) 
3. นโยบายตลาดประชารัฐ เสริมความเข้มแข็งในชุมชน 
4. ผู้บังคับบัญชาระดับอ าเภอ ผู้น าในชุมชนท้องถิ่นติดตามช่วยเหลือเป็นอย่างดี 
 
อุปสรรค Threats 
1. ประชากรแฝงในพื้นท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป ี
2. การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
3. การสืบทอดอาชีพเกษตรมีแนวโน้มลดลง 
4. ระบบคุณค่าที่ดีของสังคมไทยเสื่อมถอยลง 
 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1 การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
 - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร  
 - แนวโน้มการยกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศ  
 - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว  
 - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรงบประมาณให้อปท.  
3.2.2 การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
 AEC หรือ ASEAN Economic Community คือ การรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 
พม่า ลาว เวียตนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆกับคู่ค้าได้มากขึ้น 
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และการน าเข้า ส่งออกของชาติไทยในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษี
น าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
 Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 
 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน  
 2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรการเข้ากับเศรษฐกิจโลก  
 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6 ยุทธศาสตร์  
ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระบบภูมิภาค หรือการเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองเก่า ในยุทธศาสตร์ต่างๆดังนี้ 
 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหลเข้ามา
ของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น เป็นต้น 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า มีแผนงานการส่งเสริมอาชีพ เนื่องจากท่ีผ่านมาการขับเคลื่อนใน
ยุทธศาสตร์นี้ยังขาดการบูรณาการและดึงงบประมาณออกมาใช้ และเพ่ือรองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)   
 
ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับหลายภาคส่วน เพ่ือร่วมกันพัฒนาตามแนวนโยบายของประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด 
และด้วยต าบลเมืองเก่า พื้นที่เหมาะแก่การท าเกษตรกรรม อุดมพร้อมด้วยดินและน้ า การส่งเสริมการเกษตรจึงเป็นอีก
สิ่งหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน พร้อมทั้งให้เกษตรกรเน้นเกษตรอินทรีย์ ตามแนวพระราชด าริ
แห่งองค์พระบาทส าเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 
 3. การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากขึ้น ปัญหาอาชญากรรมจะ
รุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากกลุ่มคนที่มีปัญหา เนื่องจากการแพร่กระจายของยาเสพติด 
คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย การศึกษา ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญใน
การสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า จึงต้องวางแผน หาแนวทาง 
เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติเข้ามาสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการ
สนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน การพัฒนาด้านสาธารณสุข โรคติดต่อที่ส าคัญ ยังเป็นปัญหาที่พ้ืนที่เราต้องเตรียมมือ
รองรับการย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์ และการท่องเที่ยว ปัญหาส าคัญทางด้านสังคม ไม่ว่าในเรื่อง
ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ซึ่งต้องให้ความส าคัญในการยกระดับให้เคียงคู่ไปกับด้านเศรษฐกิจ เพ่ือให้ชีวิต
ความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  
 พื้นที่ต าบลเมืองเก่า ยังมีการขาดแคลนน้ ากินน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งต้องมีการพัฒนาในเรื่องของแหล่งน้ าใน
พ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นระบบประปาหมู่บ้านหรือประปาส่วนภูมิภาค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่ยังตื้นเขิน ซึ่งในปัจจุบัน
ทางต าบลได้มีหลายๆหน่วยงานให้งบประมาณเพ่ือขุดลอกแก้มลิงให้กันน้ าแล้ง และน้ าหลากได้ดี 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร  
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 การบริหารภาครัฐต้องเร่งพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริการในด้านการอนุญาต 
อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่ง
เกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าเป็นต้องพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 การบุกรุกพ้ืนที่ปุาและพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ยังมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ที่สาธารณะ มีการปลูกต้นไม้ และปลูกหญ้าแฝก แต่ยังคงต้องเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวพร้อมสร้างจิตส านึกช่วยกันอนุรักษ์
ต่อไป 
 



 

 
3.3 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า พ.ศ.2561-2564 
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ยทุธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

ยทุธศาสตร์ดา้น
ความมัน่คง 

ยทุธศาสตร์ดา้น
ความสามารถในการแข่งขนั 

ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันา
และเสริมสร้างศกัยภาพคน 

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
ปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหาร

จดัการภาครัฐ 

ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกนัของสงัคม 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจ  
ฉบบัท่ี 12 

ยทุธศาสตร์
ดา้นความ
มัน่คง 

ยทุธศาสตร์
ดา้นการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ
เพื่อนบา้น
และภูมิภาค 

ยทุธศาสตร์การสร้าง
ความเขม้แขง็ทาง

เศรษฐกิจและแข่งขนั
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ภาคเมือง
และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์การ
เสริมสร้างและ
พฒันาศกัยภาพ
ทุนมนุษย ์

ยทุธศาสตร์การ
สร้างความเป็น
ธรรมลดความ
เหล่ือมล ้าใน

สงัคม 

ยทุธศาสตร์ดา้น
การเติบโตท่ีเป็น

มิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือ
การพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์
ดา้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ในภาครัฐ 

ยทุธศาสตร์
ดา้น

วิทยาศาสตร์ 
การวิจยัและ
นวตักรรม 

ยทุธศาสตร์ดา้นการ
พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ 

โลจิสติกส์ 

แผนยทุธศาสตร์
กลุ่มจงัหวดั 

ยกระดบัให้บริการดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
และแพทยแ์ผนไทยสู่มาตรฐานโลก 

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งและศูนยร์วมและกระจายสินคา้ (logistic) 
ให้เก้ือหนุนและเช่ือมโยงเกษตรกรรมและ 

อุตสาหกรรมสู่ตลาดโลก 

จดัเตรียมพ้ืนท่ีและระบบโครงสร้างบริการพ้ืน
ฐานรองรับการขยายตวัของเมืองหลวงและ

สนามบินสุวรรณภูมิ 

ยท 01 



 

 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า พ.ศ.2561-2564 (ต่อ) 
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แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
พฒันาดา้น

เกษตรกรรมและ
บริหารจดัการน ้า
อยา่งบูรณาการ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
พฒันาดา้นการคา้
และอุตสาหกรรม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
ยกระดบัการบริหาร
จดัการงานดา้น

สงัคม การศึกษาให้
มีคุณภาพ มี

มาตรฐาน เพื่อสร้าง
ภูมิคุม้กนัและ

ส่งเสริมให้โอกาส
ทางสงัคมบนฐาน
แห่งความพอเพียง 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 
พฒันาดา้น

การแพทยแ์ผนไทย
และสมุนไพร 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 
พฒันาเมืองน่าอยู ่
ส่ิงแวดลอ้ม 

 และโลจิสติกส์ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
พฒันาดา้นการ
ท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การ
พฒันาของ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
พฒันาคนให้เป็น
พลเมืองท่ีดีของ

สงัคม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ทุนทางสงัคมและ
ชุมชนให้เขม้แขง็ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมและ

สนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
ส่งเสริมเศรษฐกิจ 
และการท่องเท่ียว

ชุมชน 

ยท 01 



 

 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัด กับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.เมืองเก่า พ.ศ.2561-2564 (ต่อ)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 

ยุทธศาสตร์การ
พฒันาของ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
ส่งเสริมและ

สนบัสนุนกิจกรรม
ดา้นคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
พฒันาคุณภาพชีวิต 
ทุนทางสงัคมและ
ชุมชนให้เขม้แขง็ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
ส่งเสริมเศรษฐกิจ 
และการท่องเท่ียว

ชุมชน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
พฒันาคนให้เป็น
พลเมืองท่ีดีของ

สงัคม 

ยุทธศาสตร์การ
พฒันาของ อบต.

เมืองเก่า 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 
การพฒันาดา้น

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 
การพฒันาดา้น

เศรษฐกิจ และนอ้ม
น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบติั 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 
การพฒันาคนและ
สงัคมให้เขม้แขง็ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 
การพฒันาดา้น

แหล่งน ้า 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 
การพฒันาดา้น
การเมืองและการ

บริหาร 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 
การพฒันาดา้น

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

เป้าประสงค์ ระบบการพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐานมี
ประสิทธิภาพ และ
เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของ
ประชาชน 

เศรษฐกิจชุมชนมี
ความเขม้แขง็ มี

ศกัยภาพในการพฒันา
อาชีพประชาชนมี
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

การจดัการดา้นสวสัดิการ
สงัคม การศึกษา กีฬา 

นนัทนาการ สาธารณสุข มี
ประสิทธิภาพประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น 

แหล่งน ้าท่ี
เพียงพอต่อการ
อุปโภคและ
บริโภคของ
ประชาชนใน

พ้ืนท่ี 

การบริหารงานและการ
ปฏิบติังานของอบต.มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริม

กระบวนการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนในการพฒันา 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม

ไดรั้บการดูแลรักษา 

ยท 01 



 

 ยท 01 

กลยุทธ์ 

แผนงาน 

พฒันาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

การสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชน

และสร้างรายไดใ้ห้แก่
ประชาชน 

การพฒันาคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยูแ่ละการท านุ

บ ารุงรักษา ศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

การพฒันาแหล่ง
น ้าให้เพียงพอ 

การบริหาร
จดัการท่ีดีและ
ส่งสริมสนบั 
สนุนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

1.งานเคหะและ
ชุมชน 

1.งานบริหารงาน
ทัว่ไป 

1. งานเคหะ
และชุมชน 

1 .งานบริหารงานทัว่ไป 
2. งานรักษาความสงบ
ภายใน 
3. งานการศึกษา 
4. งานสร้างความเขม้แขง็
ชุมชน 

1.งานเคหะและ
ชุมชน 
2. งานบริหารงาน
ทัว่ไป 

1 .งานบริหารงานทัว่ไป 
2. งานรักษาความสงบ
ภายใน 
3. งานการศึกษา 
4. งานเคหะและชุมชน 
5. งานบริหารงานคลงั 

ผลผลติ/โครงการ โครงการดา้น
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 169 
โครงการ 
 

โครงการดา้น
สร้างความ
เขม้แขง็ของ
ชุมชนดา้น
รายได ้12 
โครงการ 
 

โครงการดา้น
บริหารงาน
ทัว่ไป 30 
โครงการ 
 

โครงการดา้น
การศึกษา 
สาธารณสุข 
ดา้นสงัคม
สงเคราะห์ 
ดา้นศาสนา
และ
วฒันธรรม 25 
โครงการ 
 

โครงการ
พฒันาดา้น
แหล่งน ้า 27 
โครงการ 
 

โครงการ
พฒันาดา้น
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
14 โครงการ 
 

49 



 

 
 
3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
ยท 02 

 

วิสัยทัศน์ 
“สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและน่าอยู่ วางพื้นฐานความรู้และการศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจให้พัฒนาบ ารุงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเกษตรพร้อมให้การสนับสนุนผักกระเฉดชะลูดน้ ามีอยู่เป็นทุน เร่งเพิ่มพูนเป็นสินค้า
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ”์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และน้อมน า

ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 

การพัฒนาคนและ
สังคมให้เข้มแข็ง 

 

การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ า 

 

การพัฒนา
ด้านการเมือง

และการ
บริหาร 

 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 

เปูาประสงค์ 
ระบบการพฒันาดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐานมี
ประสิทธิภาพ และ
เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของ
ประชาชน 

เศรษฐกิจชุมชนมี
ความเขม้แขง็ มี

ศกัยภาพในการพฒันา
อาชีพประชาชนมี
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

การจดัการดา้นสวสัดิการ
สงัคม การศึกษา กีฬา 

นนัทนาการ สาธารณสุข มี
ประสิทธิภาพประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น 

แหล่งน ้าท่ี
เพียงพอต่อการ
อุปโภคและ
บริโภคของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 

การบริหารงาน
และการ

ปฏิบติังานของ
อบต.มี

ประสิทธิภาพ 
ส่งเสริม

กระบวนการมี
ส่วนร่วมทุกภาค
ส่วนในการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม

ไดรั้บการดูแลรักษา 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าเปูาหมาย 
1.ร้อยละความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ดา้นคมนาคม ร้อยละ 

80 ข้ึนไป/ปี 
2. ร้อยละความพึง
พอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้า 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป/ปี 
3. ร้อยละความพึง
พอใจของผูฟั้งเสียง
ตามสาย หอกระจาย
ข่าว ร้อยละ 80 ข้ึน

ไป/ปี 
4. ร้อยละความพึง
พอใจของผูใ้ชศ้าลา 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป/ปี 

 

1.ร้อยละความพึง
พอใจของครัวเรือนท่ี
ไดรั้บประโยชน์จาก
การพฒันาแหล่งน ้า
ร้อยละ 80 ข้ึนไป/ปี 

 

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
อนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี ร้อยละ 80 
ข้ึนไป/ปี 
2. ประชาชน เด็ก บุคลากร
ในสังกดั อบต.เมืองเก่า ได้
ออกก าลงักายและเล่นกีฬา
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี 
3. ร้อยละความพึงพอใจ
ดา้นสาธารณสุขมูลฐาน 
ร้อยละ 80 ข้ึนไป/ปี 
4.ร้อยละ 80 ข้ึนไปความ
พึงพอใจของผูป้กครองน า
เด็กมาเรียนท่ีศพด. 
5. ร้อยละ 80 ข้ึนไปของ
ประชาชนท่ีประสบเหตุ 
ดา้นการบรรเทาสาธารณ
ภยัมีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบติังานของอบต. 

1. ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ในการส่งเสริมอาชีพ
เพ่ือน าไปสู่เศรษฐกิจ
ชุมชนร้อยละ 60 ข้ึน
ไปของแต่ละหมู่บา้น 

1. อบต.เมืองเก่ามีผล
การประเมินการ

ปฏิบติังาน ผา่นเกณฑ์
มาตรฐาน LPA ดา้น
บุคลากร ร้อยละ 80

ต่อปี 
2. ความพึงพอใจของ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

ดา้นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติัราชการอยูใ่น
ระดบัดี ร้อยละ 80 ข้ึน

ไป/ปี 
 
 

1. ร้อยละความพึง
พอใจของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการดา้นการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและ
บริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ร้อย
ละ 80 ข้ึนไป/ปี 

 

กลยุทธ์ พฒันาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

การสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชน

และสร้างรายไดใ้ห้แก่
ประชาชน 

การพฒันาคุณภาพชีวติ ความ
เป็นอยูแ่ละการท านุบ ารุงรักษา 
ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

การพฒันาแหล่ง
น ้าให้เพียงพอ 

การบริหาร
จดัการท่ีดีและ
ส่งสริมสนบั 

สนุนการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

แผนงาน 1.งานเคหะและ
ชุมชน 

1.งานบริหารงาน
ทัว่ไป 

1 .งานบริหารงานทัว่ไป 
2. งานรักษาความสงบภายใน 
3. งานการศึกษา 
4. งานสร้างความเขม้แขง็
ชุมชน 

1. งานเคหะ
และชุมชน 1 .งานบริหารงานทัว่ไป 

2. งานรักษาความสงบภายใน 
3. งานการศึกษา 
4. งานเคหะและชุมชน 
5. งานบริหารงานคลงั 

1.งานเคหะและชุมชน 
2. งานบริหารงาน
ทัว่ไป 
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3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 
ความเช่ือมโยง ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดัผลผลิต/ ความกา้ว กลยทุธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

กบัยทุธศาสตร์ อปท.ใน อปท. โครงการ 61 62 63 64 หนา้ของ โครงการ ท่ีรับผิดชอบ สนบัสนุน

จงัหวดั เขตจงัหวดั เป้าหมาย หลกั
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ยทุธศาสตร์ท่ี 1 1. เส้นทางคมนาคม 1. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ปีละ พฒันาระบบ จ านวน กองช่าง อบจ.

การพฒันาดา้น และจราจรไดม้าตรฐาน ดา้นการคมนาคมและการจราจรอยูใ่น 80 80 80 80 ร้อยละ โครงสร้างพ้ืนฐาน 93

โครงสร้างพ้ืนฐาน ระดบัดี ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป 80 ข้ึนไป ระบบสาธารณูปโภค โครงการ

และสาธารณูปการ

2. ไฟฟ้าส่องสวา่งทัว่ถึง 2. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ชไ้ฟฟ้า ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ปีละ " จ านวน กองช่าง

80 80 80 80 ร้อยละ 24

ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป 80 ข้ึนไป โครงการ

3. ระบบเสียงตามสายและ3. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ปีละ " จ านวน กองช่าง

หอกระจายข่าว เสียงตามสายและหอกระจายข่าว 80 80 80 80 ร้อยละ 7

มีประสิทธิภาพ ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป 80 ข้ึนไป โครงการ

4. หมู่บา้นมีศาลาสาธารณ4. ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ปีละ " จ านวน กองช่าง

ประโยชน์ใชท้ัว่ถึง ศาลาสาธารณะประโยชน์ 80 80 80 80 ร้อยละ 6

ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป 80 ข้ึนไป โครงการ

ค่าเป้าหมาย

 
 

แบบ  ยท. 03 
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ความเช่ือมโยง ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดัผลผลิต/ ความกา้ว กลยทุธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

กบัยทุธศาสตร์ อปท.ใน เขต อปท. โครงการ 61 62 63 64 หนา้ของ โครงการ ท่ีรับผิดชอบ สนบัสนุน

จงัหวดั จงัหวดั เป้าหมาย หลกั

5. รางระบายน ้า ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ปีละ พฒันาระบบโครงสร้าง จ านวน 38 กองช่าง

และการวางท่ออยา่งมี ของผูใ้ชบ้ริการวางท่อ 80 80 80 80 ร้อยละ 80 ข้ึนไป พ้ืนฐานทั้งระบบ โครงการ

ประสิทธิภาพ ระบายน ้า ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ยทุธศาสตร์อปท.ท่ี 3 ยทุธศาสตร์ท่ี 2 1.เศรษฐกิจชุมชนมี ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ปีละ พฒันาระบบ จ านวน 12 ส านกัปลดั

การพฒันาดา้น ความเขม้แขง็ มีศกัยภาพ ของพอใจของประชาชน 60 60 60 60 ร้อยละ 60 ข้ึนไป ความเขม้แขง็ โครงการ

เศรษฐกิจ นอ้มน า ในการพฒันาอาชีพ ในการส่งเสริมอาชีพ ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป ของชุมชน

ปรัชญาเศรษฐกิจ ประชาชนมีความเป็นอยู่ ร้อยละ 60 ข้ึนไปของ

พอเพียงสู่การ ท่ีดีข้ึน แต่ละหมู่บา้น

ปฏิบติั

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์อปท.ท่ี 2 ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การจดัการ 1.ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ปีละ การพฒันาคุณภาพชีวิต จ านวน

การพฒันาคนและ ดา้นสวสัดิการ สังคม ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 80 80 80 80 ร้อยละ 80 ข้ึนไป ความเป็นอยูแ่ละการ 2 กองการศึกษา

สงัคมให้เขม้แขง็ การศึกษา กีฬา อนุรักษ ์ศิลปวฒันธรรม ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป ท านุบ ารุงรักษา ศาสนา โครงการ

นนัทนาการ สาธารณสุข จารีต ประเพณี ร้อยละ ศิลปวฒันธรรม จารีต

มีประสิทธิภาพประชาชนมี 80 ข้ึนไป/ปี ประเพณี ภูมิปัญญา

ความปลอดภยัในชีวิต ทอ้งถ่ิน

และทรัพยสิ์น

2. ประชาชน เด็ก บุคลากรร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ปีละ จ านวน ส านกัปลดั

ในสงักดัอบต.เมืองเก่า 5 5 5 5 ร้อยละ 5 5 กองการศึกษา

ไดอ้อกก าลงักายและเล่น ข้ึนไป โครงการ

กีฬาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี

ค่าเป้าหมาย
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ความเช่ือมโยง ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดัผลผลิต/ ความกา้ว กลยทุธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

กบัยทุธศาสตร์ อปท.ใน เขต อปท. โครงการ 61 62 63 64 หนา้ของ โครงการ ท่ีรับผิดชอบ สนบัสนุน

จงัหวดั จงัหวดั เป้าหมาย หลกั

การจดัการดา้นสวสัดิการ 3. ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ปีละ การพฒันาคุณภาพ จ านวน ส่วนการศึกษา

สังคม การศึกษา กีฬา ดา้นสาธารณสุขมูลฐาน 80 80 80 80 ร้อยละ 80 ข้ึนไป ชีวิตความเป็นอยู่ 9 ส านกัปลดั

นนัทนาการ และการพฒันาคุณภาพชีวิต ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป และการท านุบ ารุง โครงการ

สาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 ข้ึนไป/ปี  ศาสนา ศิลปวฒันธรรม

ประชาชนมีความปลอดภยั จารีต ประเพณี และ

ในชีวิตและทรัพยสิ์น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

4. ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ปีละ จ านวน ส่วนการศึกษา

ของผูป้กครองน าเด็กมา 80 80 80 80 ร้อยละ 80 ข้ึนไป 2

เรียนท่ีศพด. ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป โครงการ

ร้อยละ 80 ข้ึนไป/ปี

5. ร้อยละ 80 ข้ึนไป ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ปีละ จ านวน ส านกัปลดั

ของประชาชนท่ี 80 80 80 80 ร้อยละ 80 ข้ึนไป 7

ประสบเหตุดา้นการ ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป โครงการ

บรรเทาสาธารณภยั

มีความพึงพอใจต่อการ

ปฏิบติังานของศพด.

ค่าเป้าหมาย
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ความเช่ือมโยง ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตวัช้ีวดัผลผลิต/ ความกา้ว กลยทุธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย

กบัยทุธศาสตร์ อปท.ใน เขต อปท. โครงการ 61 62 63 64 หนา้ของ โครงการ ท่ีรับผิดชอบ สนบัสนุน

จงัหวดั จงัหวดั เป้าหมาย หลกั

ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์การพฒันา ยทุธศาสตร์ท่ี 4 แหล่งน ้าท่ีเพียงพอ ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ปีละ การพฒันาแหล่งน ้าใช้ จ านวน กองช่าง

จงัหวดัท่ี 1 อปท. ท่ี 2 การพฒันาดา้น ต่อการอุปโภคและ ของครัวเรือนท่ีไดรั้บ 80 80 80 80 ร้อยละ 80 ท่ีเพียงพอ 12

แหล่งน ้า บริโภคของประชาชนประโยชน์จากการพฒันาข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป โครงการ

ในพ้ืนท่ี แหล่งน ้าร้อยละ 80 ข้ึน

ไปต่อปี

ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์การพฒันา ยทุธศาสตร์ท่ี 4 แหล่งน ้าท่ีเพียงพอ ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ปีละ การพฒันาแหล่งน ้า จ  านวน กองช่าง

จงัหวดัท่ี 5 อปท. ท่ี 2 การพฒันาดา้น ต่อการอุปโภคและ ของครัวเรือนท่ีไดรั้บ 80 80 80 80 ร้อยละ 80 เพ่ือการเกษตร 15

แหล่งน ้า บริโภคของประชาชนประโยชน์จากการพฒันาข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป โครงการ

ในพ้ืนท่ี แหล่งน ้าร้อยละ 80 ข้ึน

ไปต่อปี

ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์การ ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารงานและ ความพึงพอใจของ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ปีละ การพฒันา จ านวน ส านกัปลดั

จงัหวดัท่ี 3 พฒันาอปท.ท่ี 2 การพฒันาดา้น การปฏิบติังานของ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 80 80 80 80 ร้อยละ 80 การบริหารจดัการ 30 กองช่าง

การเมืองการบริหาร อบต.มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป บา้นเมืองท่ีดีและ โครงการ กองคลงั

ส่งเสริม กระบวนการมี ข้ึนไป/ปี ส่งเสริมประชาชน กองการศึกษา

ส่วนร่วมทุกภาคส่วน เขา้มามีส่วนร่วม

ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารจดัการ ความพึงพอใจของ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ปีละ การพฒันาดา้นทรัพยากร จ านวน ส านกัปลดั

การพฒันาดา้น ทรัพยากรธรรมชาติ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 80 80 80 80 ร้อยละ 80 ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 14 กองช่าง

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 80 ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป ข้ึนไป โครงการ

และส่ิงแวดลอ้ม ข้ึนไป/ปี

ค่าเป้าหมาย
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ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานสนับสนุน 
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  
2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และน้อมน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
ส านักปลัด  

3 การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
แผนงานสาธารณสุข 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

กองช่าง 

 

4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า ด้านบริหารทั่วไป แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  
5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการบริหารงานคลัง 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

กองคลัง 
กองช่าง 

 

6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

กองช่าง 
ส านักปลัด 

 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 5.1.1 การติดตาม (Monitoring)  
 การติดตามจะท าให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีถึง
ระยะใดแล้ว ท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มีการด าเนินงานในช่วงใดตรง
ตามก าหนดเวลาที่ได้วางแผนไว้หรือไม่ 
  1) การติดตามผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการด าเนินงานจริงของโครงการในด้านระยะเวลาและงบประมาณ โดย
เปรียบเทียบกับมาตรฐานโครงการและรายงานข้อมูลซึ่งเกิดจากการติดตามและควบคุมโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และปัญหาอุปสรรคท่ีพบโดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 1 ชุด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 
 5.1.2 การประเมินผล (Evaluation) 
 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน ( Standard Criteria) และตัวชี้วัด ( Indicator) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินผลเพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบ 
  1) การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
เพ่ือเป็นการประเมินผลการด าเนินโครงการว่าล้มเหลวหรือประสบผลส าเร็จหรือไม่เพียงใดโดยประเมินผลจากผลผลิต
ผลลัพธ์และผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดและพิจารณาจากปริมาณเวลางบประมาณคุณภาพและ
ความพึงพอใจของประชาชนว่าเกิดประโยชน์ของโครงการโดยส่วนรวมมากน้อยเพียงใด 
 
5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  
 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  
 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยที่คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของ
คณะกรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้และตามข้อ 29 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 

ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

๑๑๔ 
- 



 

 
 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีเดือนกรกฎาคมหลังประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแนวทางและวิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาก าหนดไว้ 
 3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๕ 
- 



 

 
 
5.3 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 5.3.1 แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ 
 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

 1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 

 2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

 3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

 4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 

 5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 

         5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 

         5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 

         5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับโครงการ 3 

         5.4 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนไปสู่
การ 
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

5 

               5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง 
ต่อเนื่อง  กับระยะเวลาปี (3 ปี) 

3 

               5.6 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิต
ของ     โครงการ 

4 

               5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

5 

               5.8 มีงบประมาณที่ผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็น
จริง 

3 

               5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี 
ทุกโครงการ 

5 

               5.10 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 

               5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท า
โครงการ  

4 

               5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ 5 
               5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 
               5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท.
03 และแบบ ยท.04 

3 

รวม 100 

๑๑๖ 
- 



 

 
 
 5.3.2 รายละเอียดแบบประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีและหลักเกณฑ์การให้คะแนนการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1. สรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนา
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
ค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ประเด็นที่
ต้องการมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-strength (จุดแข็ง) W-weakness (จุดอ่อน)  O-
opportunity (โอกาส) และ T-threat (อุปสรรค) หลักการส าคัญก็คือการวิเคราะห์
โดยการส ารวจจาก สภาพการณ์ 2 ด้าน คือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์
ภายนอก เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการ
สาธารณะ 

10  

2. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
สามปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficienty) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

10  

3. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
สามปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆมา
ใช้เพื่อวัดว่า ภารกิจ โครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล ( Effecttiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10  

4. แนว
ทางการ
พัฒนาและ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ Swot 
Analysis และหลักการบูรณาการ (integration) 

10  

 
 
 
 
 
 
 

๑๑๗ 
- 



 

 
 
 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้
ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
5 

 

5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

5.3 จ านวน
วัตถุประสงค์มีความ
เหมาะสมกับโครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง(1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความส าเร็จได้(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติ
ได(้4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับ 
ความเป็นจริง(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5  

5.4 เปูาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
ประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
ให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไหร่ 
กลุ่มเปูาหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินการ และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใคร
คือกลุ่มเปูาหมายรอง 

5  

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้อง ต่อเนื่องกับ
ระยะเวลาปี (3 ปี) 

การก าหนดเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการ
ต่อเนื่องสามปีเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ
(Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา (Time) 

3  

5.6 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 
5 ประการ ในการจัดหาโครงการได้แก่ 1.ความ
ประหยัด (Eonomy) 2. ความมีประสิทธิภาพ  
(Efficiency) 3. ความมีประสิทธิผล ( Effectiveness) 
4. ความยุติธรรม (Equity)  

4  

๑๑๘ 
- 



 

5. ความโปร่งใส (Tranparency) 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5.7 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

5  

5.8 มีงบประมาณที่
ผ่านมา 3 ปี ย้อนหลัง 
ตามความเป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา 3 ปีย้อนกลัง
ตามหลักความเป็นจริง กรณีมี 2 ปี ก็ให้แสดง 2 ปี 
กรณีมี 1 ปีก็ให้แสดง 1 ปี โครงการดังกล่าวเป็น
โครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อการพัฒนาใน
อนาคตที่ก าหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี 

3  

5.9 โครงการแต่ละ
โครงการครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี ทุก
โครงการ 

โครงการพัฒนาที่ได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและ
ครอบคลุมทั้ง 3 ปี ทุกโครงการ 

5  

5.10 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด ( KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน 
(Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ  (Efficiency) 
ได้ 

5  

5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดท าโครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) ที่ก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่า
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อย
ละ จ านวน เป็นต้น 

4  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
โครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดข้ึนจากวัตถุประสงค์ที่ตอบ
ผลว่าด าเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของ
โครงการที่ได้ตั้งไว้ 
 

4  

5.13 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ 

4  

5.14 หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สอดคล้องกับ แบบ ยท.
03 และแบบ ยท.04 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักในแบบ ยท.03 แบบ ยท.
04 และแบบ ผ.01 จะต้องถูกต้อง ตรงกันทุก
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3  

 รวมคะแนน 100  
 
 
 
 

๑๑๙ 



 

 
5.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

   

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

   

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

   

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

   

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

   

 
5.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ ................................................... 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

   

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

   

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

   

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

   

8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

   

 

๑๒๐ 



 

 
 
5.3.5 ระบบ E-PLAN (การรายงานผลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 
 

 
 
ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาต าบล
เมืองเก่าในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและ
บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนี้ 
 1. พัฒนาและปรับปรุงทางด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
 2. พัฒนาเสริมสร้างอาชีพ และเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  
 3. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชน  
 4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม  
 5. เฝูาระวังปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 6. สร้างอาชีพรายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาสในต าบล  
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญของสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน โดยมีการรับฟังความคิดเห็น การร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์ ผ่านช่องทางรับความคิดเห็นทาง Website ,
การประชาคมเมือง สายตรงนายก ซึ่งท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนได้อย่าง
รวดเร็วและช่วยเร่งแก้ปัญหา น ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชน ซึ่งการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
เก่า ต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป  
 
 
 
 

๑๒๑ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


