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สวนที่ 1 

แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 
ของเทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา  อําเภอวเิศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 

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

สวนที่ 1   
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

1.ดานกายภาพ  
 1.1  ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ตําบลไผดําพัฒนา  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง  ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกของอําเภอวิเศษชัยชาญ  และหางจากอําเภอวิเศษชัยชาญ ประมาณ 12 กิโลเมตร หางจากจังหวัด
ประมาณ  17 กิโลเมตร  ใชระยะเวลาการเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง  

อาณาเขต : 
  ทิศเหนือ จดตําบลหัวตะพาน  อําเภอวิเศษชัยชาญ  และตําบลมหาดไทย  อําเภอเมือง 
  ทิศใต   จดตําบลบานแค  ตําบลโคกชาง  อําเภอผักไห  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ทิศตะวันออก  จดตําบลนรสิงห  ตําบลเอกราช  อําเภอปาโมก  จังหวัดอางทอง 
  ทิศตะวันตก จดตําบลบางจัก  ตําบลสี่รอย  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 
  เนื้อท่ี  

พ้ืนที่ประมาณ 12.06  ตารางกิโลเมตร  หรือ  5,145  ไร 
 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบลุม  มีแมน้ํา  คลองธรรมชาติ  คลองสงน้ําชลประทาน  
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศอยูในเขตโซนรอน  แบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู  โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต 

1.4  ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดิน เปนดินรวนปนทรายเหมาะแกการประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม   

 1.5  ลักษณะของแหลงน้ํา 
  ลักษณะของแหลงน้ํา เปนแมน้ําคลองธรรมชาติ  คลองสงน้ําชลประทานไหลผานหลายสาย 
 1.6  ลักษณะของไมและปาไม 
  ลักษณะของไมและปาไม สวนใหญเปนพื้นที่นาทําเกษตรกรรมและบอทราย 

2.ดานการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
  มีจํานวนหมูบาน   8  หมูบาน 
  หมูที่  1  ชื่อบานลาดมะไฟ  ผูใหญบานชื่อ นายการุญ  ธารีรักษ 
  หมูที่  2  ชื่อบานลาดจินจาน ผูใหญบานชื่อ นางพัชราภรณ  แชมชอย 
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หมูที่  3  ชื่อบานไผดํา  ผูใหญบานชื่อ นายพรชัย  ทัพไทย 

  หมูที่  4  ชื่อบานไผดํา  ผูใหญบานชื่อ นายวันชัย  สันทัด 
  หมูที่  5      ชื่อบานไผดํา  ผูใหญบานชื่อ นายชูเกียรติ  พวงลําเจียก 
  หมูที่  6  ชื่อบานคลองเจาเจ็ด ผูใหญบานชื่อ นายวัชรินทร  รุงแสง 
  หมูที ่ 7  ชื่อบานคลองแพ  ผูใหญบานชื่อ นายวิชาญ  สุขเคหา 
  หมูที่  8  ชื่อบานคลองสุคนธ ผูใหญบานชื่อ นายพลพิพัฒน  มากศรีกนกโชต ิ
 2.2  การเลือกตั้ง 
  การแบงเขตเลือกตั้ง เปน 2 เขต  
  เขต  1  ประกอบไปดวย  หมูที่ 2, หมูที่ 3 , หมูท่ี 4  และหมูที่ 5 
  เขต  2  ประกอบไปดวย  หมูที่ 1, หมูที่ 6 , หมูท่ี 7 และหมูที่ 8 
  1.  คณะผูบริหารเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ประกอบดวย   

  -   นายไพโรจน  พวงศริ ิ       นายกเทศมนตรีตําบลไผดําพัฒนา 
        -   นายวิรัตน  เรียนลึก  รองนายกเทศมนตรี  คนที่  1 

-   นายมนัส  บุญสม  รองนายกเทศมนตรี  คนที่  2 
-   นายทองขาว  สนเทห   เลขานุการนายกเทศมนตรี   
-   นายจรญั  สุขดี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

2.  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล  แบงเขตเลือกตั้งเปน 2 เขต   ประกอบดวย 
  1.  นายวินัย  แกวประสิทธิ ์ ประธานสภาเทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 
  2.  นายเกรียงไกร  พันธุสะ รองประธานสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
  3.  นางจํานงค   พึ่งสมศักดิ์ เลขานุการสภาเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
  4.  นายอนันต  เขียวสวาส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

5.  นายสมหวัง  พุฒวันดี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  6.  นายวิชาญ   กมลฉํ่า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  7.  นายประทีป  ศรีวิเชียร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

8.  นายสมเจต  มีจันทรมาก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
9. นายพวน  อยูอาจินต  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10. นางจุฑามาศ  สมสอน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11. นายสมศักดิ์  กรผลึก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

3.ประชากร 
 3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น                          3,319        คน   
แยกเปนชาย                              1,603        คน   
แยกเปนหญิง                           1,716        คน   
(ขอมูล ณ กันยายน 61) 
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3.2  ชวงอายุและจํานวนประชากร 

  ประชากรเยาวชนอายุต่ํากวา  18 ป หญิง  345  คน    ชาย  362  คน 
  ประชากรอายุ 18-60 ป   หญิง  989  คน           ชาย  973  คน 
  ประชากรผูสูงอายุ อายุมากกวา  60ป หญิง  392  คน  ชาย  274  คน 
4.สภาพสังคม 
 4.1  การศึกษา 
  -  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา  1            แหง  

     1  โรงเรียนวัดวันอุทิศ  (สิริกมลฉ่ําราษฎรบํารุง)   
 ผูอํานวยการโรงเรียน ชื่อ นางสําเริง  ยอดมิ่ง      

เบอรโทรศัพท  035-864303  
  -  ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน  8            แหง 
 4.2  สาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลไผดําพัฒนา      1            แหง 
ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ชื่อ นางศุภราภรณ  ผองพันธุงาม 
เบอรโทรศัพท   035-864264 

 4.3  อาชญากรรม 
 -  ปอมยามตํารวจ     1            แหง 

 4.4  ยาเสพติด 
  -  ไมมี 
 4.5  การสังคมสงเคราะห 

 -  องคกรสาธารณะประโยชน     1            แหง 
    1.  ชมรมผูสูงอายุและกองทุนชวยเหลือสวัสดิการสังคมตําบลไผดาํพัฒนา 
  ประธานชมรมผูสูงอายุฯ  ชื่อ  นายกิตติพงศ  พวงศริ ิ
  เบอรโทรศัพท  081-921-7199 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนสง 
  ในปจจุบันมี  1 ทาง  คือ   ทางบก 

-  โดยรถยนตโดยสารประจําทาง 2 เสนทาง คือ 
  1.สายไผดําฯ – จังหวัดอางทอง 
  2.สายไผดําฯ – อําเภอวิเศษชัยชาญ 

-  โดยรถยนตสวนตัว/รถยนตบรรทุก 
สามารถติดตอกับพ้ืนที่ใกลเคียงไดสะดวกมีถนนตัดผานทุกท่ี  สามารถเดินทางไปกลับไดภายใน 
วันเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 5.2  การไฟฟา 

-  จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช  945 ครัวเรือน ทุกหมูบานมีไฟฟาใชทุกครัวเรือนและมีไฟฟา
สาธารณะที่เปนจุดชุมชน  จํานวน  8  หมูบาน 

 5.3 การประปา 
  - ใชน้ําประปาบาดาลขนาดใหญ  จํานวน   7  แหง 
  - ใชน้ําประปาบาดาลถังลูกบอล   จํานวน  4  แหง  
 5.4 โทรศัพท  
  - ทุกครัวเรือนมีโทรศพัทใช สวนใหญใชโทรศพัทเคลื่อนที่ 
 5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
  - ไปรษณียเอกชนในเขตตําบล  จํานวน  1  แหง 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
  - มอีาชีพทํานาเปนสวนมาก และทําสวน ปลูกพืชผักสวนครัว พืชลมลุก 
 6.2  การประมง 
  -  ไมมี 
 6.3  การปศุสัตว 
  - มีฟารมเลี้ยงสัตว 3  แหง 
  1. บริษัท ไผสิงหทอง  จํากัด  มี 2 แหง 
  2.  บริษัท เอกราชหมูทอง จํากัด 
 6.4  การบริการ 
  -  รานคาขายเครื่องอุปโภคบริโภคตาง ๆ             32       ราน 
  -  รานคาอาหารและเครื่องดื่ม   7        ราน 

-  รานขายปลีกน้ํามัน             13       แหง 
-  รานซอมมอเตอรไซด    2        แหง 
-  รานตัดผม     4        แหง 
-  คลินิก                2        แหง 

 6.5  การทองเที่ยว 
                 - เปนหมูบานการทองเที่ยวเชิงเกษตรและอนุรักษบานทรงไทยที่มากที่สุดในประเทศ จํานวน 398 หลัง 
 6.6  อุตสาหกรรม 

 - โรงงานอุตสาหกรรม 3        แหง  (ธุรกิจบอทราย/โรงงานพลาสติก) 
 1.บอทรายทรัพยแปดแกว 
 2.หจก.ทิพยทวีพงศ    
 3.หจก.ไผดําพลาสติก 
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6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
 - กลุมอาชีพทําขนมไทยตามเทศกาล  จํานวน  4  กลุม 
6.8  แรงงาน 
 - มีการจางงานทั้งคนไทยและคนงานตางดาว 

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา 

-  นับถือศาสนาพุทธ 
7.2  ประเพณีและงานประจําป 
 -  ไมมี 
7.3  ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
 -  ภาษาไทยภาคกลาง 
7.4  สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 - ขนมไทย เชน ขนมกระยาสารท ขนมกาละแม ขนมทองหยอด ขนมเม็ดขนุน ขนมฝอยทองเปนตน 

9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1  น้ํา 
 -เปนแหลงน้ําธรรมชาติและคลองชลประทานไหลผาน 
9.2   ปาไม 
 -ไมม ี
9.3  ภูเขา 
 -ไมม ี
9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ
 -เปนพื้นที่เหมาะแกการทําเกษตรกรรม ปศุสัตว และเปนแหลงธุรกิจบอทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนที่ 2 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค  
 1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)  
      โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ ใหสอดคลอง
และบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามที่กําหนดในกฏหมายวา
ดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 มีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรรมการยุทธศาสตรชาติ เพื่อรับผิดชอบใน
การจัดทํารางยุทธศาสตร กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ในการติดตาม 
การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกําหนดมาตรการสงเสรมิและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนดําเนินการ
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

  เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการ
ยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตาง ๆ รวม 6 คณะอันประกอบดวย คณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามรถในการแขงขัน 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติตานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และคณะกรรมาการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงือนไขที่กําหนด ตลอดจนไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของ
รัฐที่เก่ียวของอยางกวางขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามท่ีกฏหมายกําหนดแลว 
  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 
  สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ 
  1.บทนํา 
  การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 เปนตนมาได
สงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปนประเทศในกลุมบนของ
กลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสงัคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสงผลใหประเทศไทยหลุด
พนจากการเปนประเทศยากจน และในดานสิ่งแวดลอมที่ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ 
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2560 
ที่รอย 3.9 ถือวาอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพ เมื่อเทียบกับรอยละ 6.0 ตอปในชวงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผานมา 
โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวไดเต็มที่
โครงสรางเศรษฐกิจไทยที่ยังไมสามารถขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมี
ผลิตภาพการผลิตในระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเขามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมี
ปญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถที่ไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 
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  นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชาชนไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทาทายสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ และ
การคุมครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากข้ึน แตยังคงมีปญหาเรื่องคุณภาพการใหบริการที่มี
มาตรฐานแตกตาง กันระหวางพื้นที่ ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําใหประเทศไทยยังคงมีปญหาความเหลื่อมล้ําใน
หลายมิติ ขณะท่ีปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทาทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศใหประชาชนมี
รายไดสูงขึ้นและแกปญหาความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะยาวในการฟนฟู การใชและ
การรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผานมายังขาดความชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของประเทศยงัมีปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

  ทั้งนี้ ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ
พัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยึดหยุนในการตอบสนองตอความตองการาและปญหาของประชาชน 
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิดความเขมแข็ง ลดความขัดแยงทางความคิด
และอุดมการณที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไมเสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริมคนในชาติใหยึดม่ันสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิด
ความรักและความสามัคค ี

  ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชาชนที่มีสัดสวนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่
ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญที่จะทําใหการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ มี
ความทาทายมากขึ้น ทั้งในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผูสูงอายุที่
เพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซึ่งจะเปนประเด็นทาทายตอการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

  2.ปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 

  แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงท่ีตั้งที่สามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเปนประตู
สูเอเชีย แตการที่อาณาเขตติดตอกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ทําใหปญหาดานเขตแดนกับประเทศเพื่อนบาน
ยังคงเปนความทาทายดานความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองใหความสําคัญกับปญหาดานความ
มั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ท่ีอาจเปนประเดนทาทายตอการสราง
บรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสรางความสามัคคี
ของคนไทยที่จะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุมประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกตางกัน
อยางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอํานาจ ที่อาจกอใหการเปลี่ยนแปลงไปสู
ระบบหลายขั้วอํานาจ หรือเกิดการยายข้ัวอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคต ขณะที่องคกรที่ไมใชรัฐ อาทิ องคการระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนใน
การกําหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธและมาตรฐานสากลตาง ๆ ทั้งในดานความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้ง
การรวมกลุมเศรษฐกิจและการเปดเสรีในภูมิภาคที่นําไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดาน
อาชญากรรมขามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง 

  ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัฒนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่
ไดรับการพฒันาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตใน
ทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรนเทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่ง
ตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดยเหลานี้ คาดวาจะเปนปจจัยสนับสนุนหลักที่ชวยทําให
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน แนวโนมสําคัญที่จําเปนตองการติดตาม
อยางใกลชิด อาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแขงขันที่คาดวาจะ
รุนแรงข้ึนในการเพ่ิมผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและบริการท่ีตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหม ๆ  
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  นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป 2574 จะกอใหเกิด
โอกาสใหม ๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง รวมท้ังการ
คาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีชวงอายุที่
แตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหม ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะสงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การ
เตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของ
ประเทศจะเปนความทักทายสําคัญในระยะตอไป 

  ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรที่เขาสูสังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความตองการแรงงานตางชาติ
เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยี่ลดลง ซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและความกาวหนาของการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถ่ินมีความสะดวกมากข้ึน และเปนปจจัย
สําคัญที่จะทําใหเกิดการเคลื่อนยายประชากรเขาออกประเทศเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุมประชากรที่มีศักยภาพซึ่ง
มีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทํางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การยายถ่ินสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือ
แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเปนไปไดท่ีประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจาก
ประเทศเพื่อนบานขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับ
การพัฒนาที่ดีกวา อาจทําใหการแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึนซึ่งจะยิ่งทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิง
ความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตที่กวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน ระบบโครงสราง
พ้ืนฐานที่จําเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธตอเนื่องกับความมั่นคงดานอาหารและน้ํา ขณะที่ระบบ
นิเวศตาง ๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลงและมีความเปนไปไดคอนขางสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความ
ตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวที่แตละประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน 
ทําใหการเปนสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับ
ความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
รวมถึงการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหารมีแนวโนมที่จะมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นกฏ ระเบียบและ
ขอตกลงดานสิ่งแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดข้ึน  โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตาง ๆ  
ที่สําคัญ เชน เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะไดรับการนําไปปฏิบัติอยางจริงจังมากยิ่งข้ึน 

  แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในสวนของการจาง
งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอื่น 
ๆ ที่ซับซอนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามที่ใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ การเคลื่อนยายอยางเสรี
และรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรูเทคโนโลยีและสินคาและบริการ การปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณไดยากการเกิดข้ึนของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมที่จะสงผลให
การเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากข้ึน อาจนําไปสูปญหาความเหลื่อมล้ําที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นได หากไมมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตาง ๆที่คาดวาจะเกิดข้ึน ซึ่งรวมถึง
การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผลันท่ีจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากการเขาถึงเทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐานและองคความรูสมัยใหมมีระดับความแตกตาง กัน
ระหวางกลุมประชากรตาง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะสงผลกระทบตอทั้งการจาง
และอาขีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีความตองการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากข้ึน หลาย
อาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพท่ีตองการ
ทักษะระดับต่ํา กอใหเกิดความเสี่ยงตอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและ 
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ทักษะทีทันกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตนที่จะทําใหเกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปจจัย
ทั้งหมดดังกลาวจะสงผลใหปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน 

  จากปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ ขางตน 
เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง 
และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยางมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึง
จําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการพัฒนาที่เก่ียวของ มีความรวมมือในลักษณะ
ประชารัฐจากภาคสวนตาง ๆ  ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาที่เปนการดําเนินงานอยางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติ
การพัฒนามีความเก่ียวของซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจําเปนตองมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ มีความรู 
สมรรถนะ และทักษะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ สามารถรูเทาทันและปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตได
อยางมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สรางรายได ทามกลางความเปลี่ยนแปลงกฏเกณฑและกติกาใหมๆ และมาตรฐานที่
สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง ๆ ที่
เก่ียวของไปพรอมกัน ทั้งในสวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝมือที่สอดคลองกันกับการพัฒนา
ของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการสาธารณะโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการใหความสําคัญกับการสงเสริมเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทันโลก จากการตอยอด
การพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด 4.0 สงผลใหเกิดการสรางหวงโซมูลคาทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชนจากการพัฒนา ลดปญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสูการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 

  นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหาร 
การรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจและการพัฒนาและขยายความเปน
เมืองที่เติบโตอยางตอเนื่องที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฏเกณฑที่ทกับ
ลักษณะการใชพ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส กฎหมาย ระบบภีตองมีกลยุทธ
การพัฒนาที่สามารถอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพการแขงขันท่ีสูงขึ้น และสามารถใชจุดแข็ง
ในเรื่องตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศมากข้ึน รวมทั้งใหและ
ความสําคัญของการรวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสราง
สัมพันธไมตรี เสริมสรางความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจําเปนตองสรางความพรอมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกติกา
สากลในดานตาง ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตองเรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการ
บริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมในชิตใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพื่อให
เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแยงภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาตาง ๆ จําเปนตองคํานึงถึง
ความสอดคลองกับโครงสรางและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากขึ้น 

  ดังนั้น ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวางแผนการพัฒนาท่ี
รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิด
การปรับตัวซึ่งจะหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการขับเคลื่อนการพัฒนาใหประเทศ
เจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวที่ตองบรรลุ พรอมท้ังแนวยุทธศาสตรหลักใน
ดานตาง ๆ เพ่ือเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและ
จุดเดนของประเทศและปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง ๆ อยางเปนระบบ โดยยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมาย
ใหญในการขับเคลื่อนประเทศ และถายทอดไปสูแผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร  
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ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษตาง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให
การพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการไดอยางมั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน 

  3. วิสัยทัศนประเทศไทย 
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อัน
ไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการ
มีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติ
ประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

  ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเข
แข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนมีระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหาร
ประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อ
พัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข็มแข็งครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต และมีงานและรายไดที่
มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยูอาศัยและ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

  ความมั่งคั่ง  หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความยั่งยืนจนเขา
สูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการ
สหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะคามยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมี
ความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆทั้งในตลาดโลก และตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายไดทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคา
อยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเซีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต 
การคา การลงทุนและการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสราง
การพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษาและการฟนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดี
ขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุง
ประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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  โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม 
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 

1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาต ิ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
4. ประเด็นยุทธศาสตรชาต ิ
   4.1 ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 
        (1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
        (2) การปองกันและแกไขปญหาทีม่ีผลกระทบตอความมั่นคง 
        (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของ
ชาติ 
        (4) การบูรณาการความรวมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองคกรภาครัฐ
และที่มิใชภาครัฐ 
        (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 
    4.2 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
        (1) การเกษตรสรางมูลคา 
        (2) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
        (3) สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 
        (4) โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
        (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 
    4.3 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
         (1) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
         (2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดจนชวงชีวิต 
         (3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
         (4) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย 
         (5) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
         (6) การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
         (7) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
     4.4  ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
           (1) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
           (2) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี
           (3) การเสริมสรางพลังทางสังคม 
           (4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเอง 
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     4.5 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
          (1) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
          (2) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
          (3) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
          (4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุงเนนความเปนเมืองที่
เติบโตอยางตอเนื่อง 
          (5) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
           (6) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 
        4.6 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
           (1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศนูยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยาง
สะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
           (2)ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
           (3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวน
รวมในการพัฒนาประเทศ 
            (4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
            (5) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกมี
ความสามารถสูง มุงมั่น และเปนอาชีพ 
            (6) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
            (7) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน 
            (8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดจัดทําขึ้นใน
ชวงเวลา 

ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากขึ้น โดยไดนอม
นําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ ตอ เนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9-11 เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูได อยางม่ันคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 

ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งเปนแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสรางประเทศไทยสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนกประเด็นการปฏิรูปประเทศนอกจากนั้น ไดใหความสําคัญกับการ
มีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผน
ฯ อยางกวางขวางตอเนื่อง เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียด
ยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของแผนพัฒนา 
ฉบับท่ี 12 ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรม
ในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกันยังไดกําหนดแนวคิดและกลไก



การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจนเพื่อกํากับใหการพัฒนาไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสู
การพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 
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1. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
1.1 หลักการ 
1.2 จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 
1.3 ประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

2. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ 
2.1 สถานการณและแนวโนมภายนอก 
2.2 สถานการณและแนวโนมภายใน 

3. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
3.1 วัตถุประสงค 
3.2 เปาหมายรวม 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตาม
กรอบ 

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และอีก 4 ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน นี้ 
4.1 ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
4.2 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
4.3 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
4.4 ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4.5 ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และ 

ยั่งยืน 
4.6 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
4.7 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส 
4.8 ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวตักรรม 
4.9 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
4.10ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

     5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สูการปฏิบัติ 
           5.1 หลักการ 
         5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
                            5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12   
  1.3 แผนพฒันาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง 
  (1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ  การลงทุนใหมีความมั่นคงและเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ  เชน สงเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม  สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม  พัฒนาการ
เกษตร  ฟนฟูการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส 



  (2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมใหมีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพ่ือพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น เชน สงเสริมการเรียนการสอน
นอกระบบ  การอาชีวศกึษา  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สงเสริมบทบาท
ของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสรางวัฒนธรรมในการดแูลสุขภาพ 
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  (3) อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมดุลตอระบบนิเวศเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเรงแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล  ปองกันปญหา
สิ่งแวดลอม  ฟนฟูคุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยา  สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาอนุรักษและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  (4) เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน
ทั้งแนวเหนือ-ใต และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพ่ือเปนประตูการคาเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบานและนานาชาต ิ
  (5) บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอยางมีสวนรวมและเก้ือกูลกัน เพ่ือใหมีการจัดระเบียบ
รูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนไดสอดคลองกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและความตองการของชุมชน 
 
  แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

ภาคกลางตอนบน  2   (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุร ีอางทอง) 
วิสัยทัศน   "ฐานการผลิตอาหารปลอดภัยทองเที่ยวเพ่ือการเรียนรู ทรัพยากรน้ําสมดุล 

และยั่งยืน" 
ประเด็นยุทธศาสตร 

   1. ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 
2. สรางมูลคาเพ่ิมทางการทองเที่ยวจากฐานความรูทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่น 
3. บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

  แผนพัฒนาจังหวัดอางทอง 
วิสัยทัศน “อางทองเมืองนาอยู แหลงผลิตอาหารปลอดภัย” 
ประเด็นยุทธศาสตร 

1. พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมเปนสุข 
2. พัฒนาศักยภาพ การผลิต บริโภค และจําหนายอาหารปลอดภัย 
3. ยกระดับมาตรฐานผลติภัณฑสูตลาดโลก 
4. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ถิ่นวีรชนและเกษตร 

  1.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  6  การบริหารจัดการที่ด ี
ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  
 

1.5 ไทยแลนด 4.0 (THAILAND 4.0)  
        การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตองมีความสัมพันธกับไทยแลนด 4.0 โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีกลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ



แพทย กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม กลุมดิจิตอล 
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว กลุม
อุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง  
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       ประเทศไทย 4.0 ถือเปนการพัฒนา เครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม 
(New Enginess of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู 2 ดาน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการเติมเต็ม
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความเชิง
เปรียบเทียบเปน 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมายประกอบดวย 

1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food Agriclture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech) เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน 

2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน 
3. กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส 

ควบคุม (Smart Devices,Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) เปนตน 
4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐ 

และเทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital IOT Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิเทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา(Edtech) อี-มารเก็ตเพลส 
(E-Market place) อี-คอมเมิรซ (E-Commerce) เปนตน 

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative Culture &  
High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟไตล (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การทองเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เปนตน 
2.ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
  2.1  วิสัยทัศน 

  “น้ําไหล    ไฟสวาง    ทางดี     มีงานทํา” 

  2.2  ยุทธศาสตร 
เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวขางตน  เทศบาลตําบลไผดําพัฒนาไดกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาเปน  7  ยุทธศาสตร  ดังนี ้
ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ 
ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานการพัฒนาคนและสังคม 

   ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาดานการสาธารณสุขและอนามัย 
ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาดานการเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี  6  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  7  การพัฒนาดานการบริหารและการจัดการ 

  2.3  เปาประสงค 
1.  เพือ่พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพ้ืนฐาน 
2.  จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใหเพียงพอตองการและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษ 

   3.  เพ่ือสงเสริมและสรางจิตสํานึกในการบํารุงรักษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
   4.  เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรอินทรีย 
   5.  เพ่ือดําเนินการใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 



   6.  เพ่ือใหเกิดการบริหารการจัดการตอบสนองความตองการของประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพและเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
   7.  ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ด ี
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2.4  ตัวชี้วัด 

จุดมุงหมายเพื่อการพฒันา ตัวชี้วัด  (KPIS) 
1.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีเพียงพอและ
ทั่วถึง 

1.รอยละของครัวเรือนที่ มีน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภค
บริโภค 
2.รอยละของครัวเรือนที่มีไฟฟาใช 
3.รอยละของประชาชนที่ มีโทรศัพทสาธารณะใชใน
หมูบาน 

2.ประชาชนมีเสนทางในการคมนาคมขนสงที่สะดวก
สามารถติดตอไดทุกเสนทาง 

1.รอยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมขนสงสามารถ
ติดตอไดทุกเสนทาง 

3.เกษตรกรมีน้ําเพ่ือใชในการเกษตรอยางเพียงพอทั่วถึง 1.รอยละของพ้ืนที่ทางการเกษตรที่มีน้ําเพื่อการเกษตร
อยางเพียงพอและทั่วถึง 

4.ประชาชนมีสุขภาพดีทั่วหนา 1.รอยละของจํานวนครัวเรือนที่ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

5.ประชาชนมีการศกึษาและการเรียนรูอยางกวางขวาง 1.รอยละของนักเรียนที่เรียนตอระดับอุดมศึกษา 
2.รอยละของประชาชนที่สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารที่
ทันสมัย 

6.ทรัพยากรธรรมชาติคงอยูและสามารถเปนการ
ทองเท่ียวพักผอนหยอนใจใหกับประชาชนในทองถ่ิน 

1.รอยละของจํานวนพ้ืนที่ของสถานที่เพื่อการพักผอน
และออกกําลังกาย 

7.เทศบาลตําบลไผดําพัฒนาสามารถเปนที่ พ่ึงของ
ประชาชนในพ้ืนที่ไดมากที่สุด 

1.เทศบาลไดรับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ 

8.เพิ่มพูนการเรียนรูของชุมชน ธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน 

1.รอยละครัวเรือนที่สนใจการจัดงานประเพณีและรัฐพิธี
ที่สําคัญ 

9.เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งยั่งยืนประชาชนพึ่งพาตนเองได
และปญหาความยากจนลดลง 

1.รอยละของจํานวนประชากรที่เขารวมกลุมอาชีพ 

10.ประชาชนเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองและมีสวน
รวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

1.รอยละครัวเรือนที่สนใจการที่เขารวมการจัดประชุม
ประชาคมหมูบาน 

 
2.5  คาเปาหมาย 

  เปนการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งท่ีตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนาภายใน
เวลาที่กําหนด จึงเปนความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดวาจะไดรับเชิงปริมาณตามชวงเวลาตาง ๆ ของกระบวนการ
ดําเนินงาน 
  กําหนดพนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
  1.นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  -จัดหาน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคใหเพียงพอ 
  -บํารุงดูแลรักษาไฟฟาสาธารณะ 

2.นโยบายดานคุณภาพชีวิตการกินดีอยูดี 
  -การดูแลผูสูงอายุที่เขาหลักเกณฑตามกฎหมายใหไดรับเบ้ียยังชีพ 



  -การดูแลผูดอยโอกาส 
  -การดูแลผูพิการที่เขาหลักเกณฑตามกฎหมายใหไดรับเบี้ยยังชีพ 
  -การจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพเพ่ือลดภาระของผูปกครอง 
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  3.นโยบายดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
  -จัดตั้งศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนเพ่ือลดปญหาอาชญากรรม  สิ่งเสพติดและบรรเทา 
สาธารณภัย 
  4.นโยบายดานการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
  -การแกไขปญหาขยะมูลฝอย 
  -การปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม 
  5.นโยบายดานการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
  -สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
  -สงเสริมและสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ิน 
  6.นโยบายดานการลงทุนคาขาย เศรษฐกิจ 
  -สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพทุกประเภท 
  7.นโยบายดานการทองเท่ียว 
  -ปรับปรุงภูมิทัศนสถานที่ ศาสนสถานตาง ๆ ที่เปนมรดกทางวฒันธรรม 
  -สงเสริมและอนุรักษบานเรือนไทยใหเปนหมูบานโฮมสเตยนาอยู 
  8.นโยบายดานการเมืองการปกครอง การบริหาร 
  -สนับสนุนนโยบายของรัฐในการดําเนินงานที่เกิดประโยชนตอประชาชน 
  -ดําเนินการประสานงานใหความรวมมือ รวมพัฒนา รวมวางแผนกับหนวยงานราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง 
  -เสริมสรางความรู และศักยภาพ บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหาร สมาชิก พนักงาน 
พนักงานจาง กํานัน ผูใหญบานและผูนําชุมชนใหมีความรูเพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้น 
  -สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาตาง ๆ การจัดเวทีประชาคม หมูบาน และ
ตําบล 
  -สงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยแลแปลกใหมมาใชในการบริหารจัดการใหกับภาค
ประชาชน 

2.6  กลยุทธ 
1.  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณปูการและโครงสรางพ้ืนฐาน 

   2.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   3.  สรางจิตสํานึกในการบํารุงรักษาและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
   4.  สงเสริมการเกษตรอินทรียและชีวภาพ 
   5.  สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน 
   6.  เสริมสรางการบริหารการจัดการที่ดีโดยใหประชาชนมีสวนรวม และสนับสนุนการศกึษา 
   7.  สงเสริมกิจกรรมรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน 
  2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 

 เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา  ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาเปน 18 แนวทาง โดยแยกเปนแนวทาง
ตามยุทธศาสตร  ทั้ง  7  ดังนี ้

ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 



แนวทางที่ 1 กอสรางปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ําและขยายเขตไฟฟา                    
ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปและวัฒนธรรม 
แนวทางที่ 1 สงเสริมการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยการศึกษาข้ันพื้นฐานและการจัดการศึกษา          

                           ตามอธัยาศัย 
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แนวทางที่  2 สนับสนุนและสงเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา 
                 ทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาดานการพัฒนาคนและสังคม 
แนวทางที่  1 สงเสริมดานการกีฬา  นันทนาการและกิจกรรมเด็ก  และเยาวชน   
แนวทางที่  2 การฝกอบรมและการเพิ่มชองทางการรับขอมูลขาวสารแกประชาชนรวมถึงการ   

                            สงเสรมิ  สรางความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางที่  3 การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห 
แนวทางที่  4 การรักษาความสงบเรียบรอยภายใน 
ยุทธศาสตรที่  4 การพัฒนาดานการสาธารณสุขและอนามัย 
แนวทางที่  1 สงเสริมดานสุขภาพอนามัย  การปองกันและการควบคุมโรคตดิตอตลอดจน 
                 แกไขปญหายาเสพติดใหโทษ 
ยุทธศาสตรที่  5  การพัฒนาดานการเศรษฐกิจ 
แนวทางที่  1   สงเสริมอาชีพและการเพ่ิมรายไดแกประชาชน 
แนวทางที่  2   สงเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมและปศุสัตว 
ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางที่  1   พัฒนาแหลงน้ํากินน้ําใช 
แนวทางที่  2   การสรางจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางที่  3   การดูแลและการปองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่  7  การพัฒนาดานการบริหารและการจัดการ 
แนวทางที่  1   สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
แนวทางที่  2   การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
แนวทางที่  3   การปรับปรุงและพัฒนารายไดของเทศบาล 
แนวทางที่  4   การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 
แนวทางที่  5   การปรับปรุงดานอาคารสถานที่ 

  2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนด

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน กลยุทธ จุดมุงหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน 

      การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เปนกรอบใน
การกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมุงไปสูภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตองกําหนดถึงสภาพการณที่ตองการ
จะบรรลุและแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น 



      การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ตั้งอยูบนพื้นฐานของการรวบรวมและการ
วิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้เพ่ือใหไดแผนการพัฒนาที่สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและ
สนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง 
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 3.การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น 
  3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จากการประมวลปจจัยภายในที่ไดจากการระดมความคิดเห็นและขอมูลพ้ืนฐานรวมท้ังปจจัย
ภายนอกที่พิจารณาจากแนวทางที่กําหนดไวในแผนและยุทธศาสตรที่ เกี่ยวของ  ไดแก  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาตําบล  และยุทธศาสตรการกระจายอํานาจไดแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ที่กําหนดบทบาทและหนาที่
ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดขอสรุปประเด็นที่เปนจุดแข็ง  (Strength)  จุดออน  (Weakness)  
โอกาส  (Opportunity)  และขอจํากัด  (Threat)  เพ่ือนํามาสูการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาตําบลไผดําพัฒนาดังนี ้

จุดแขง็  (Strength) จุดออน (Weakness) 
1.   ผูบริหารใหการสนับสนุนงบประมาณเปนอยางด ี
2.   ผูบริหารใหการสนับสนุนดานขวัญและกําลังใจแกเจาหนาที ่
3.   ผูบริหารเห็นความสาํคัญ อนมุัติใหทําโครงการตาง ๆไดดีมี

งบประมาณเพียงพอในการจัดทําโครงการ   
4.    ผู บ ริ ห า ร เห็ นความสํ าคัญของประชาชนในด าน 
การบริการเปนอยางดี 

1.การมีสวนรวมของประชาชนไมคอยมีสวนรวมเทาที่ควร 
2.ประชาชนขาดความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ  ในการ 
ประกอบอาชีพ 
3.น้ําทวมพ้ืนที่การเกษตรเปนประจําทุกป 
4.สาธารณูปการไมครอบคลุม ไมเพียงพอกับความ

ตองการ 
5.ประชาชนรับรูขอมูลขาวสารบานเมืองนอย 
6.งบประมาณของเทศบาลมีนอย ไมเพียงพอในการ

พัฒนา 
โอกาส (Opportunity) ขอจํากัด (Threat) 

1. นโยบายของรัฐบาลในการสงเสรมิและสนบัสนุนการแกไข
ปญหาและพัฒนาในดานตาง ๆ  

2.  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดมีความชัดเจน  
3.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
4.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เปดโอกาส

ใหประชาชนรับรูขอมลูขาวสาร  
5.  พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ฉบับที่ 

2 พ.ศ. 2551 ทําใหทองถ่ินไดรับการกระจายอํานาจมาก
ขึ้น  

6.  นโยบายการปฏิรปูทางการเมืองของรัฐบาล ทําใหการมสีวน
รวมของประชาชนในกิจการของรฐัไดรับการยอมรับมากขึ้น 
ทําใหเกิดกระบวนการบริหารจดัการบานเมืองที่ด ี 

7. การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม ทําใหมีการกระจาย
ความเจริญมาสูทองถ่ินมากขึ้น 

1.  งบประมาณมีไมเพียงพอตอการใชจายในการพัฒนา 
2.  ขาดความตอเนื่องในการดําเนินการตามแผน 
3.  ขาดความรวมมือจากประชาชน 
4.  การจัดสรรงบประมาณของสวนกลางไมตรงกับความ

ตองการในการแกไขปญหา หรือการพัฒนาของทองถิ่น 
5.  ปญหายาเสพติด แหลงอบายมุขเปนการมอมเมา

เยาวชนกอใหเกิดปญหาสังคม  
6.  การรับวัฒนธรรมทางตะวันตกท่ีไมเหมาะสมของ
เยาวชน 

 
  3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
                      ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ทองถิ่น 

1.ปญหาโครงสรางพ้ืนฐาน ( ปญหาดานคมนาคม , น้ํา , ไฟฟา ฯลฯ) 



1.การคมนาคมระหวางหมูบานบางเสนบางชวงและภายในชุมชนยังไมสะดวก 
2.แหลงน้ําสะอาดสําหรับอุปโภค -บริโภค ประปามีไมเพียงพอ 
3.การสื่อสารดานโทรศพัทสาธารณะในหมูบาน ไมเพียงพอ  
4.ไฟฟาสาธารณะในหมูบานตามตรอก ซอย ยังไมทั่วถึง 
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  2.ปญหาความรูเพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิต/การศึกษา 
   1.ผูปกครองบางครัวเรือนไมมีทุนและไมใหความสําคัญตอการศึกษาของบุตร 
   2.บุคลากรทางการศึกษามีไมเพียงพอ 
   3.การจัดสรรงบประมาณการใหความรูดานคณุภาพชีวิตแกประชาชนมีไมเพียงพอ 
   4.การขาดการสงเสริมรณรงคการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีมาแตดั้งเดิม 
   5.ขาดมาตรการรักษาความสงบภายใน และมาตรการทางการจราจรชุมชนที่ ชัดเจน 
   6.การปองกันบรรเทาสาธารณะภัยตาง ๆ ขาดการใหความสนใจและความรวมมือ 
 

  3.ปญหาสาธารณสุขและการอนามัย 
   1.ศูนยสาธารณสุขขาดความเขมแข็งไมมีแหลงเผยแพรความรูแกราษฎรในหมูบาน 
   2.ราษฎรใหความสนใจสุขภาพตนเองนอย ขาดความรูดานสุขอนามัยที่ด ี
   3.การจัดงบประมาณดานสาธารณสุข การอนามัยยังจํากัด 
   4.สถานท่ีออกกําลังกายของชุมชน มีจํากัดไมทั่วถึง  
 
    4.ปญหาการผลิต  การตลาด  รายได  และการมีงานทํา  
   1.แนวโนมราคาพืชผลตกต่ํา  ตองการการประกันราคา 
   3.การปลูกพืชผลการเกษตร ไมไดผลเพราะขาดแหลงน้ํา ทําใหรายไดไมเพียงพอ 
   6.การจัดการดานการบริหารภายในกลุม และการจัดการตลาดไมทั่วถึงทุกกลุมและไมมีการจัดเก็บ
ขอมูลเพ่ือเปนฐานขอมูลวางแผนการพัฒนา 
 
    5. ปญหาน้ํากินน้ําใชเพ่ือการเกษตร 

   1.ขาดแหลงน้ําใหมและการปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ําเดิมในพ้ืนที่ทางการเกษตร 
   2.ขาดแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค และการเกษตร 
 
    6.ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1.แหลงน้ําธรรมชาติตื้นเขิน ขาดการบํารุงรักษา ทั้งหนวยงานภาครัฐและชุมชน 
2.ปญหาการจัดเก็บขยะและแหลงท้ิงขยะในหมูบาน ไมถูกสุขลักษณะ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3  
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัต ิ

 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณปูการ 

ดานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองชาง เทศบาลตําบล 
ไผดําพัฒนา 

2 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ดานบริหาร
ทั่วไปเก่ียวกับ
การศกึษา 

แผนงาน
การศกึษา 

กองการศึกษา เทศบาลตําบล 
ไผดําพัฒนา 

3 การพัฒนาดานการพัฒนาคนและ
สังคม 

ดานบริการ
ชุมชนและสังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

สํานักปลัด และ
กองสาธารณสุข 

เทศบาลตําบล 
ไผดําพัฒนา 

4 การพัฒนาดานสาธารณสุขและ
อนามัย 

ดานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข 

แผนงาน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข เทศบาลตําบล 
ไผดําพัฒนา 

5 การพัฒนาดานการเศรษฐกิจ ดานเศรษฐกิจ แผนงานเคหะ
และชุมชน 
แผนงาน
สาธารณสุข 
แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

กองชาง 
กองสาธารณสุข 

เทศบาลตําบล 
ไผดําพัฒนา 

6 การพัฒนาดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ดานเศรษฐกิจ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองชาง เทศบาลตําบล 
ไผดําพัฒนา 

ดานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับ
สาธารณสุข 

แผนงาน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข 

7 การพัฒนาดานการบริหารและ
การจัดการ 

ดานบริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

สํานักปลัดและ
กองคลัง 

เทศบาลตําบล 
ไผดําพัฒนา 

ดานบริหาร
เก่ียวกับ
การศกึษา 

แผนงาน
การศกึษา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ดานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียว

แผนงาน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 



สาธารณสุข 
ดานบริหารงาน
ทั่วไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน 

แผนงานเคหะ
ชุมชน 

กองชาง 

 
 

 
   

สวนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิน่ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 
2.การวิเคราะหสภาวะการณและศักยภาพ 20 
3.ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65 
  3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10) 
  3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
  3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
  3.4 วิสัยทัศน (5) 
  3.5 กลยุทธ (5) 
  3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
  3.8 แผนงาน (5) 
  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1.ขอมูลสภาพทั่วไป
และขอมูลพ้ืนฐานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

1.ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของ
หมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภมูิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ํา 
ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

 2.ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากรและชวงอายุและ
จํานวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

 3.ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศกึษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห ฯลฯ 

(2)  

 4.ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การ
คมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา โทรศพัท ฯลฯ 

(2)  

 5.ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน 
การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจํา ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(2)  

 6.ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน 
การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจําป ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ  

(2)  

 7.ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 8.การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

 9.การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วธิีการ และ
การดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใช
กระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวม
ตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหา
สําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3)  
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ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได 

2.การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

1.การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

 2.การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใชผลของการบังคบัใช สภาพการณที่เกิดข้ึนตอการพัฒนา
ทองถิ่น 

(3)  

 3.การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

(3)  

 4.การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุมตาง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(3)  

 5.การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3)  

 6.ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) 
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เตม็ 

คะแนนที่ได 

3.ยุทธศาสตร 
3.1ยุทธศาสตร
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและThailand 4.0 
 

60 
(10) 

 

3.2ยุทธศาสตร
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และThailand 4.0 
 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 
4.0 

(10)  

3.4วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลอง
กับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให
บรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5)  

3.6เปาประสงค
ของแตประเด็นกล
ยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ
สนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหชัดเจน 

(5)  

3.7จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(Positioning) 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

(5)  

3.8แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน 
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถ่ินที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและ
แผนยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 
2.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นหาปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นหาปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 
5.โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 
  5.1ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
  5.2กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
  5.3เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) 
  5.4โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) 
  5.5เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีคามสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (5) 
  5.6โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) 
  5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) 
  5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ 

(5) 

  5.9งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
  5.10มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
  5.11มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ (5) 
  5.12ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1.การสรุปสถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางนอยตอง
ประกอบดวยวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10  

2.ประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1.การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตาง ๆ เพ่ือนํามาใช
วัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไป
ตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการ
จริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายได
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 
2.วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระบท (lmpact)  
โครงการที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1.การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิตาง ๆ มาใชเพ่ือวัดวา
ภารกิจโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ที่ดําเนินการใน
พ้ืนที่นั้น ๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การ
ดําเนินการตาง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน
ถาวรสามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่ง
เปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณ
มาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวน
ราชการหรือหนวยงาน 
2.วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ(Qualitative) 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
4.แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1.วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตาง ๆ มี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในมิติตาง ๆ จนนําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)Glbal 
Demand/Trend หรือนําหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มี
พ้ืนที่ติดตอกัน 
2.วิเคราะหแผนงาน งานที่เกิดจากดานตาง ๆ ที่
สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) (Local Sufficiency 
Economy Plan:LSEP) 

10  
 

5.โครงการพัฒนา 
5.1ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไว
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการ
ตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมา
ของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตอง
ไปใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวน
เทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร 
กลุมเปาหมาย พ้ืนที่ดําเนินงาน และระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน 
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมี
หลายกลุม ใหบอกชัดชงไปวาใครคือกลุมเปาหมาย
หลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
5.4โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การ
สรางความสามารถในการแขงขัน(3) การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน(4) การสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐเพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12โดย(1)ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง(2)ยึดคนเปนศูนยกลางการ
พัฒนา(3)ยึดวสิัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป
(4)ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5)ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์
อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปน
เปาหมายระยะยาวภายใตแนวทางการพัฒนา (1) 
การพัฒนา (1) การยกระดับศกัยภาพการแขงขัน
และการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
2.การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคณุภาพ (3) การ
ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม(4)การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม(6)การบริหารราชการแผนดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5)  
 
 
 
 
 
 
 

5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value-Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอยได
มาก เชน (1)เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม(2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการ
ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรม(3)เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา 
ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่เติม
เต็มดวยวิทยากร ความคิดสรางสรรคนวัตกรรม
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแลว
ตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดาน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 
 

(5)  
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5.7 โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสมารถแยกสวนใด
สวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ทองถิ่นแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ 
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัด
ที่ไดกําหนดข้ึนเปนปจจุบัน 
 

(5)  

5.8โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใตหลัก
ประชารัฐ 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดําเนินการเองหรือรวม
ดําเนินการเปนโครงการตอยอดและขยายไดเปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 
ซึ่งมีลักษณะที่จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9งบประมาณ มี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงหลักสําคัญ 
5 ประการในการจัดทําโครงการไดแก(1)ความ
ประหยัด(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4)ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปรงใส(Transparency) 

(5)  

5.10มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองให
สอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทาง
ชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง
ประจักษ 

(5)  

5.11มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Preformance 
Indicator:KPI)ที่สามารถวัดได (measurable)ใช
บอกประสิทธิผล(effectiveness)ใชบอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ไดเชน การกําหนดความ
พึงพอใจการกําหนดรอยละและการกําหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ(การ
คาดการณคาดวาจะไดรับ) 

(5)  
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5.12 ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดขึ้นที่ไดจริงจากการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงค
ที่ตั้งไวการไดผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงคควรคํานึงถึง(1)มีความเปนไปไดและมี
ความเฉพาะเจาะจงในการดําเนินงานตามโครงการ
(2)วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได
(3)ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได 
(4)เปนเหตุเปนผลสอดคลองกับความเปนจริง
(5)สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.สรุปผลการพฒันาทองถ่ินในภาพรวม 
   3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ขอ 30 (5) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25559 กําหนดวา ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน 
และคณะพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศ
โดยปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป และขอ 29 (3) กําหนดวาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบ
วัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
        โดยใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
 1.แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
 2.แบบบัตรคะแนน (Scorecard Mode) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan&Norton 
 3.แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
 4.แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
 5.แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) ระบบการ
วัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
 6.แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem Solving Method 
 7.แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods) 
 8.แบบประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation) 
 9.แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
 10.แบบการประเมินตนเอง (Solf-assessment Model) และ 
 11.แบบอื่น ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบตามขอ (1)-(10)  
     3.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจริง ๆ คืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา (Time) เปนไป
ตามที่กําหนดไวหรือไม 
     3.3 ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
     3.4 วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicators) : KPls) 
     3.5 ผลกระทบ (Impact) 
4.ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
    4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตนไป) 
    4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสําคัญของขอมูลเพ่ือนําไปสูขอเสนอแนะ เปน
ตน)     
 
 
 
 
 
 
 



 


