
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
ของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวดัอ่างทอง 

********************************* 
ส่วนที่ 1   

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
……………………… 

1.ด้านกายภาพ  
 1.1  ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  ต าบลไผ่ด าพัฒนา  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  ต้ังอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของอ าเภอวิเศษชัยชาญ  และห่างจากอ าเภอวิเศษชัยชาญ ประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดประมาณ  
17 กิโลเมตร  ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณครึ่งช่ัวโมง  

อาณาเขต : 
  ทิศเหนือ จดต าบลหัวตะพาน  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  และต าบลมหาดไทย  อ าเภอเมือง 
  ทิศใต้   จดต าบลบ้านแค  ต าบลโคกช้าง  อ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ทิศตะวันออก  จดต าบลนรสิงห์  ต าบลเอกราช  อ าเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 
  ทิศตะวันตก จดต าบลบางจัก  ต าบลส่ีร้อย  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
  เนื้อที่  

พื้นท่ีประมาณ 12.06  ตารางกิโลเมตร  หรือ  5,145  ไร่ 
 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม  มีแม่น้ า  คลองธรรมชาติ  คลองส่งน้ าชลประทาน  
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศอยู่ในเขตโซนร้อน  แบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ 

1.4  ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดิน เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม   

 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  ลักษณะของแหล่งน้ า เป็นแม่น้ าคลองธรรมชาติ  คลองส่งน้ าชลประทานไหลผ่านหลายสาย 
 1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ลักษณะของไม้และป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีนาท าเกษตรกรรมและบ่อทราย 

2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
  มีจ านวนหมู่บ้าน   8  หมู่บ้าน 
  หมู่ท่ี  1  ช่ือบ้านลาดมะไฟ  ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายการุญ  ธารีรักษ์ 
  หมู่ท่ี  2  ช่ือบ้านลาดจินจาน ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นางพัชราภรณ์  แช่มช้อย 
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หมู่ท่ี  3  ช่ือบ้านไผ่ด า  ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายพรชัย  ทัพไทย 

  หมู่ท่ี  4  ช่ือบ้านไผ่ด า  ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายวันชัย  สันทัด 
  หมู่ท่ี  5      ช่ือบ้านไผ่ด า  ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายชูเกียรติ  พวงล าเจียก 
  หมู่ท่ี  6  ช่ือบ้านคลองเจ้าเจ็ด ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นางพรทิพย์พา  พวงล าเจียก 
  หมู่ท่ี  7  ช่ือบ้านคลองแพ  ผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายวิชาญ  สุขเคหา 
  หมู่ท่ี  8  ช่ือบ้านคลองสุคนธ์ ก านันต าบลช่ือ นายพลพิพัฒน์  มากศรีกนกโชติ 
 2.2  การเลือกต้ัง 
  การแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็น 2 เขต  
  เขต  1  ประกอบไปด้วย  หมู่ท่ี 1, หมู่ท่ี 2 ,และหมู่ท่ี 3 
  เขต  2  ประกอบไปด้วย  หมู่ท่ี 4, หมู่ท่ี 5 , หมู่ท่ี 6 , หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 8 
  1.  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา ประกอบด้วย   

  - นายประทิว ภู่ประสงค์             นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา 
        -  นายพูนศักดิ์ ไวยเรืองโรจน์        รองนายกเทศมนตรี  คนท่ี  1 

-  นายทุเรียน  เอี่ยมสุเมธ  รองนายกเทศมนตรี  คนท่ี  2 
-  นางกัลยารัตน์  แพรพงษ์ศรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี   
-  นายวัชรินทร์   รุ่งแสง   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

2.  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต   ประกอบด้วย 
  1. นายจารุภาส  เขียนงาม  ประธานสภาเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
  2. นางจ านงค์  พึ่งสมศักดิ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
  3. นายสุรพงษ์  กรผลึก   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
  4.  นายสมเจต  มีจันทร์มาก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

5. นายวิชาญ  กมลฉ่ า   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  6.  นายเกรียงไกร  พันธุ์สะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
  7.  นายนิพนธ์ พุทธชาติ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  

8.  นายอนันต์  เขียวสวาส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
9. นางสุระจิน  แสงศรี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10. นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11. นายพวน   อยู่อาจินต์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
12. นางสาวพัชรี   นาคหัวเพ็ชร    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

3.ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 

ประชากรท้ังส้ิน                          3,287   คน   
แยกเป็นชาย                              1,589   คน   
แยกเป็นหญิง                           1,698    คน   
(ข้อมูล ณ มีนาคม  64) 
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3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
  ประชากรเยาวชนอายุต่ ากว่า  18 ปี หญิง  345  คน    ชาย  342  คน 
  ประชากรอายุ 18-60 ปี   หญิง  955  คน           ชาย  1,016  คน 
  ประชากรผู้สูงอายุ อายุมากกว่า  60ปี หญิง  398  คน  ชาย  231  คน 
4.สภาพสังคม 
 4.1  การศึกษา 
  -  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  1            แห่ง  

     1  โรงเรียนวัดวันอุทิศ  (สิริกมลฉ่ าราษฎรบ ารุง)   
 ผู้อ านวยการโรงเรียน ช่ือ นางสาวสรัญญา   ภูษาทอง      

เบอร์โทรศัพท์  035-864303,0932707169  
  -  ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  8            แห่ง 
 4.2  สาธารณสุข 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลไผ่ด าพัฒนา      1            แห่ง 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ช่ือ นางศุภราภรณ์  ผ่องพันธุ์งาม 
เบอร์โทรศัพท์   035-631764 

 4.3  อาชญากรรม 
 -  ป้อมยามต ารวจ     1            แห่ง 

 4.4  ยาเสพติด 
  -   ไม่มี 
 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

 -  องค์กรสาธารณะประโยชน์     1            แห่ง 
    1.  ชมรมผู้สูงอายุและกองทุนช่วยเหลือสวัสดิการสังคมต าบลไผ่ด าพัฒนา 
  ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ  ช่ือ  นายกิตติพงศ์  พวงศิริ 
  เบอร์โทรศัพท์  081-921-7199 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง 
  ในปัจจุบันมี  1 ทาง  คือ   ทางบก 

-  โดยรถยนต์โดยสารประจ าทาง 2 เส้นทาง คือ 
  1.สายไผ่ด าฯ – จังหวัดอ่างทอง 
  2.สายไผ่ด าฯ – อ าเภอวิเศษชัยชาญ 

-  โดยรถยนต์ส่วนตัว/รถยนต์บรรทุก 
สามารถติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียงได้สะดวกมีถนนตัดผ่านทุกท่ี  สามารถเดินทางไปกลับได้ภายใน 
วันเดียว 
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 5.2  การไฟฟ้า 
-  จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้  945 ครัวเรือน ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้า
สาธารณะท่ีเป็นจุดชุมชน  จ านวน  8  หมู่บ้าน 

 5.3 การประปา 
  -  ใช้น้ าประปาบาดาลขนาดใหญ่  จ านวน   7  แห่ง 
  -  ใช้น้ าประปาบาดาลถังลูกบอล   จ านวน  4  แห่ง  
 5.4 โทรศัพท์  
  - ทุกครัวเรือนมีโทรศัพท์ใช้ ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - ไปรษณีย์เอกชนในเขตต าบล  จ านวน  1  แห่ง 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
  - มีอาชีพท านาเป็นส่วนมาก และท าสวน ปลูกพืชผักสวนครัว พืชล้มลุก 
 6.2  การประมง 
  -   ไม่มี 
 6.3  การปศุสัตว์ 
  -  มีฟาร์มเล้ียงสัตว์     2  แห่ง 
  1. บริษัท ไผ่สิงห์ทอง  จ ากัด  มี 2 แห่ง 
  2.  บริษัท เอกราชหมูทอง จ ากัด 
 6.4  การบริการ 
  -  ร้านค้าขายเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ             26       ร้าน 
  -  ร้านค้าอาหารและเครื่องด่ืม    7        ร้าน 

-  ร้านขายปลีกน้ ามัน               8       แห่ง 
-  ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์     2        แห่ง 
-  ร้านตัดผม       3        แห่ง 
-  คลินิก                1        แห่ง 

 6.5  การท่องเที่ยว 
                 - เป็นหมู่บ้านการท่องเท่ียวเชิงเกษตรและอนุรักษ์บ้านทรงไทยท่ีมากท่ีสุดในประเทศ จ านวน 398 หลัง 
 6.6  อุตสาหกรรม 

 - โรงงานอุตสาหกรรม 2   แห่ง  (ธุรกิจบ่อทราย/โรงงานพลาสติก) 
 1.บ่อทรายทรัพย์แปดแก้ว  
 2.หจก.ไผ่ด าพลาสติก 
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 - กลุ่มอาชีพท าขนมไทยตามเทศกาล  จ านวน  4  กลุ่ม 
6.8  แรงงาน 
 - มีการจ้างงานท้ังคนไทยและคนงานต่างด้าว 

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา 

-  นับถือศาสนาพุทธ 
7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
 -  ไม่มี 
7.3  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
 -  ภาษาไทยภาคกลาง 
7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 - ขนมไทย เช่น ขนมกระยาสารท ขนมกาละแม ขนมทองหยอด ขนมเม็ดขนุน ขนมฝอยทองเป็นต้น 

9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1  น้ า 
 -เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติและคลองชลประทานไหลผ่าน 
9.2   ป่าไม้ 
 -ไม่มี 
9.3  ภูเขา 
 -ไม่มี 
9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 -เป็นพื้นท่ีเหมาะแก่การท าเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และเป็นแหล่งธุรกิจบ่อทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค  
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
      โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณา
การกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ 
และการประเมินผล รวมท้ังก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 

  เพื่อให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ รวม 6 คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามรถในการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติต้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และคณะกรรมาการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขท่ีก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของ
รัฐท่ีเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
  สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
  1.บทน า 
  การพัฒนาประเทศไทยนับต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 เป็นต้นมาได้
ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังในด้านเศรษฐกิจท่ีประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของ
กลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุด
พ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านส่ิงแวดล้อมท่ีประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาท่ีส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ท่ี
ร้อย 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมี
สาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกท่ียังไม่ฟื้นตัวได้เต็มท่ีโครง 
สร้างเศรษฐกิจไทยท่ียังไม่สามารถขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิต
ภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหา
เรื่องคุณภาพและสมรรถณะท่ีไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคล่ือนการพัฒนาของประเทศ 
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  นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชาชนไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และ
การคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการท่ีมี
มาตรฐานแตกต่าง กันระหว่างพื้นท่ี ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหล่ือมล้ าใน
หลายมิติ ขณะท่ีปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมี
รายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหล่ือมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้และ
การรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศท่ีผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างส้ินเปลืองและเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

  ท้ังนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยึดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการาและปัญหาของประชาชน 
ขณะท่ีความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นท่ีต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิด
และอุดมการณ์ท่ีมีรากฐานมาจากความเหล่ือมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิด
ความรักและความสามัคคี 

  ในขณะเดียวกัน การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชาชนท่ีมีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กท่ี
ลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเส่ียงส าคัญท่ีจะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มี
ความท้าทายมากขึ้น ท้ังในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุท่ี
เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคล่ือนไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

  2.ปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

  แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งท่ีต้ังท่ีสามารถเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมโยงในภูมิภาคและเป็นประตู่
สู่เอเชีย แต่การท่ีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
ยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความ
มั่นคงอื่น ๆ ท่ีมีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเช่ือมโยงกันหลายมิติ ท่ีอาจเป็นประเดนท้าทายต่อการสร้าง
บรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคี
ของคนไทยท่ีจะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเช่ือท่ีแตกต่างกัน
อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ท่ีอาจก่อให้การเปล่ียนแปลงไปสู่
ระบบหลายข้ัวอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคต ขณะท่ีองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นใน
การก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ท้ังในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมท้ัง
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคท่ีน าไปสู่ความเช่ือมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเส่ียงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ังปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

  ในทางกลับกัน ความเปล่ียนแปลงจากโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ท่ี
ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตใน
ทุกส่ิง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรนเทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่ง
ตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักท่ีช่วยท าให้
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มท่ีจะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญท่ีจ าเป็นต้องการติดตาม
อย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนท่ีจะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันท่ีคาดว่าจะ
รุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการท่ีตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ  
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  นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574 จะก่อให้เกิด
โอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุท่ี
แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การ
เตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของ
ประเทศจะเป็นความทักทายส าคัญในระยะต่อไป 

  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติ
เพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจ านวนแรงงานไทยี่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคล่ือนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัย
ส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการเคล่ือนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรท่ีมีศักยภาพซึ่ง
มีแนวโน้มในการเคล่ือนย้ายไปเรียนหรือท างานในท่ัวทุกมุมโลกสูงขึ้น ท้ังนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ท่ีประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของ ประชากรจาก
ประเทศเพื่อนบ้านขณะท่ีประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศท่ีมีระดับ
การพัฒนาท่ีดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเส่ียงต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงของบริบทสังคมไทย 

  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นท้ังในเชิง
ความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตท่ีกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีจ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะท่ีระบบ
นิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเส่ือมโทรมลงและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความ
ต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศโลกและความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวท่ีแต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน 
ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับ
ความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมท้ังประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
รวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มท่ีจะมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นกฎ ระเบียบและ
ข้อตกลงด้านส่ิงแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ  
ท่ีส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ท้ังในส่วนของการจ้าง
งานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเส่ียงด้านอื่น 
ๆ ท่ีซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคล่ือนย้ายอย่างเสรี
และรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ท่ีจะส่งผลให้
การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหล่ือมล้ าท่ีทวีความรุนแรง
มากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่าง ๆท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึง
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผลันท่ีจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานและองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่าง กัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อท้ังการจ้าง
และอาขีพท่ีจะมีรูปแบบและลักษณะงานท่ีเปล่ียนแปลงไป มีความต้องการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลาย
อาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพท่ีต้องการ
ทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และ 
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ทักษะทีทันกับยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปกระแสโลกาภิวัฒน์ท่ีจะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตท่ี
เปล่ียนไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ังการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัย
ท้ังหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

  จากปัจจัยและแนวโน้มท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ข้างต้ น 
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง 
และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึง
จ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะ
ประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ  ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีเป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติ
การพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ 
สมรรถนะ และทักษะท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานท่ี
สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ท้ังในสวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือท่ีสอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอด
การพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหล่ือมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจและการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองท่ีเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีทกับ
ลักษณะการใช้พื้นท่ีท่ีชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบดีต้องมีกลยุทธ์
การพัฒนาท่ีสามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันท่ีสูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็ง
ในเรื่องต าแหน่งท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมท้ังให้ และ
ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้าง
สัมพันธ์ไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการท่ีจะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกา
สากลในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการ
บริหารราชการท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมในชิตให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้
เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยท่ีนโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จ าเป้นต้องค านึงถึง
ความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรท่ีอาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 

  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
ส่ิงแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาท่ี
รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพื่อให้เกิด
การปรับตัวซึ่งจะหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคล่ือนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวท่ีต้องบรรลุ พร้อมท้ังแนวยุทธศาสตร์หลักใ น
ด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและ
จุดเด่นของประเทศและปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมาย
ใหญ่ในการขับเคล่ือนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร์  
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ภารกิจและพื้นท่ี ซึ่งรวมถึงพื้นท่ีพิเศษต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้
การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

  3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อัน
ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการ
มีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

  ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ 
ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความ
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนมีระบบการเมืองท่ีมั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อ
พัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข็มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต และมีงานและรายได้ท่ี
มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีท่ีอยู่อาศัยและ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

  ความมั่งค่ัง  หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้า
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะคามยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆท้ังในตลาดโลก และตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ท้ัง
จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการ
พัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้า
อย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเซีย เป็นจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุนและการท าธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้าง
การพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง สังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและส่ิงแวดล้อมมีคุณภาพดี
ขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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  โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
   4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
        (1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
        (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง 
        (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
        (4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐ 

และท่ีมิใช่ภาครัฐ 
        (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
    4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        (1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
        (2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
        (3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว 
        (4) โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
        (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
    4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
         (1) การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
         (2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดจนช่วงชีวิต 
         (3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 
         (4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
         (5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
         (6) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
         (7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
     4.4  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
           (1) การลดความเหล่ือมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ
           (2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
           (3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
           (4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึง่ตนเองและการจัดการ 

ตนเอง 
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     4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
          (1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
          (2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
          (3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
          (4) พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ี 

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
          (5) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
           (6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ 
        4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
           (1) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง 

สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
           (2)ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการ 

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี 
           (3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน 

ร่วมในการพัฒนาประเทศ 
            (4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
            (5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมี 

ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นอาชีพ 
            (6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
            (7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
            (8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)  

                          การด าเนินงานขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก่อนท่ีจะมีการประกาศใช้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้อาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนหลักเพื่อเป็น
กรอบในการวางแผนปฏิบัติราชการและแผนในระดับปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงการจัดท าค าขอบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอดีตท่ีผ่านมา จึงมีลักษณะครอบคลุม
ประเด็นการพัฒนาในทุกมิติอย่างรอบด้าน (Comprehensive Plan) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสามารถ
เช่ือมโยงภารกิจและด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณให้เช่ือมโยงสนับสนุนของแผนฯ การ
พัฒนาประเทศภายใต้กรอบแผนพัฒนา ท่ีผ่านมาจึงให้ความส าคัญกับมิติการพัฒนาประเทศทุกด้านอย่างเท่าเทียม
และสมดุลกัน โดยจุดเน้นของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาจะมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายของมิติการพัฒนาแต่ละด้าน
เป็นหลักเพื่อมุ่งหมายให้การบรรลุผลตามเป้าหมายของแผนพัฒนาแต่ละมิติในท้ายท่ีสุดจะบูรณาการผลรวมท่ีเกิดขึ้น
และท าให้ประเทศบรรลุเป้าหมายภายใต้แผนฯท่ีก าหนดขึ้นได้ 
      อย่างไรก็ดี นับต้ังแต่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญราอาณาจักรไทย พ .ศ. 2560 
เป็นต้นมา รูปแบบการจัดท าแผนเพื่อวางกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศให้มีการปรับปรุงเปล่ียนไปอย่างมีนัยส าคัญ 
โดยมาตรา 65 ภายใต้หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐ ได้ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนระดับท่ี 2 และ 3 ตลอดจนการจัดท า
กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ท้ังนี้การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติให้มี
ความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบนั้น ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นแผนระดับท่ี 1 ซึ่งประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา จะท าหน้าท่ีเป็นกรอบทิศทางในภาพใหญ่ท่ีครอบคลุมทิศทางการพัฒนาประเทศในการท่ีจะสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย แผนระดับท่ี 2 เป็น 
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กลไกส าคัญในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคล่ือนประเทศในมิติต่าง ๆ ของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ซึ่ง
ประกอบ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ท าหน้าท่ีก าหนดประเด็นการพัฒนาท่ีมีความบูรณาการและเช่ือมโยง
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านท่ีเกี่ยวข้อง ร่วมกับแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นแผนท่ีมุ่งเน้นการปรับเปล่ียน
แก้ไขปัญหา อุปสรรคเร่งด่วนเชิงโครงสร้าง กลไก หรือกฎระเบียบ เพื่อให้รากฐานการพัฒนามีความเหมาะสมกับ
บริบทประเทศ ในขณะท่ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะท าหน้าท่ีเป็นแผนช่วยระบุทิศทางการพัฒนาท่ี
ประเทศควรให้ความส าคัญและมุ่งด าเนินการในระยะท่ี 5 ปี ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยค านึงถึงพลวัตและเงื่อนไข
การพัฒนาท่ีประเทศเผชิญอยู่ เพื่อเป็นแนวทางให้ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องปรับจุดเน้นการด าเนินงานมุ่งสู่การเสริมสร้าง
ความสามารถของประเทศให้สอดรับ ปรับตัวเข้ากับกับพลวัตและเงื่อนไขเปล่ียนแปลงไป ซึ่งการระบุทิศทางการ
พัฒนาท่ีมีความชัดเจนจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศต้ังแต่ระดับทิศทางโครงสร้าง นโยบาย ตลอดจนการขับเคล่ือน
ไปสู่การปฏิบัติมีความเช่ือมโยงกันในทุกระดับและจะเป็นก าลังในการขับเคล่ือนประเทศสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาว 
และมีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ท าหน้าท่ีเป็นแผนหลักท่ีเป็ นกรอบหรือทิศทางในการ
ด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติท่ีมีความ
ครอบคลุมมิติและประเด็นการพัฒนาของประเทศอย่างรอบด้าน โดยแผนระดับท่ี 2 ท้ัง 4 แผนข้างต้นจะเป็นกลไก
ส าคัญในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคล่ือนประเทศในมิติต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติในแผนระดับท่ี 
3 ซึ่งเป็นแผนเชิงปฏิบัติท่ีมีการระบุการด าเนินงาน/โครงการท่ีความชัดเจนตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ ในการท่ี
จะสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับท่ี 2 และแผนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้และมีความ
สอดคล้องเช่ือมโยงกันในทุกระดับของแผน 
  ดังนั้น เพื่อให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) สามารถระบุ
ทิศทางและประเด็นการพัฒนาท่ีประเทศควรให้ความส าคัญและมุ่งด าเนินการในระยะท่ี 5 ปี ท่ีสองของชาติโดยมีการ
ระบุเป้าหมายของประเด็นการพัฒนาท่ีต้องด าเนินการอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์
ชาติ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมท้ังของประเทศและของโลกตลอดจนเช่ือมโยงและส่งเสริมแผนระดับท่ี 2 อื่น 
ๆ ในระนาบเดียวกัน ให้สามารถท าหน้าท่ีเป็นกลไกส าคัญในการถ่ายทอดแนวทางการขับเคล่ือนประเทศในมิติต่าง ๆ 
ของยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การด าเนินการในทางปฏิบัติภายใต้แผนระดับท่ี 3 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสนับสนุนและ
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงจ าเป็นต้องอาศัยการปรับกระบวนทัศน์ในการวางกรรอบ
เพื่อยกร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) ให้เป็นแผนท่ีมีความชัดเจนในการ
ก าหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาประเทศท่ีต้องการมุ่งเน้นและบรรลุภายในห้วงเวลาของแผน โดยแผนฯ ต้อง
สามารถช้ีชัดถึงเป้าหมายหลักท่ีประเทศไทยต้องด าเนินการให้เกิดผล และเช่ือมโยงไปสู่เป้าหมายย่อยในมิติท่ีเกี่ยวข้อง
แต่ละด้านท่ีต้องเร่งด าเนินการหรือต้องมีการปรับเปล่ียนเพื่อให้เป้าหมายหลักบรรลุผล สามารถท่ีจะสนับสนุน ให้
ประเทศสามารถปรับปรุงจุดอ่อน ลดข้อจ ากัดเดิมท่ีมีและพัฒนาศักยภาพให้สอดรับกับพลวัตและเงื่อนไขใหม่ของโลก 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง ความไม่แน่นอน 
และความซับซ้อนท่ีมากขึ้นของโลกยุกใหม่ 
  ท้ังนี้ กระบวนการยกร่างแผนฯ ให้มีลักษณะเป็นแผนฯ ท่ีมีความชัดเจนในการก าหนดทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศท่ีต้องการมุ่งเน้นดังกล่าว มีกระบวนศึกษาเริ่มต้นจากการสังเคราะห์วิเคราะห์แนวโน้ม
พร้อมท้ังผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังภายในประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพื่อน ามา
ประกอบการประเมินความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทเงื่อนไขข้อก าจัดท่ีประเทศไทยต้อง
เผชิญอันเนื่องมากจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าว โดยพิจารณาองค์ประกอบการของการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ท่ี
มีความเช่ือมโยงหรือเป็นองค์ประกอบของประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีระบุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติอย่างรอบด้าน ก่อนน าไปสู่
การก าหนดจุดเน้นเชิงเป้าหมายท่ีประเทศไทยต้องให้ความส าคัญและมุ่งเน้นด าเนินงานให้บรรลุผลในระยะของแผนฯ 
13 เพื่อให้ประเทศพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้
อย่างสัมฤทธิ์ผล 
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1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
1.1 บทบาท 
1.2 ความส าคัญ 
1.3 สถานะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

2. บริบทการพัฒนาประเทศ 
2.1 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงระดับโลก (Global Megatrends) 
2.2 ผลกระทบและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 
2.3 สถานะของประเทศและผลจากแนวโน้มการเปล่ียนแปลงระดับโลก 

3. กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 
3.1 โอกาสและความเส่ียงของประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
3.2 แนวคิดของกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 

3.2.1. พลิกโฉมประเทศ สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน 
(Transformation to Hi-Value and Sustainable Thailand) 
3.2.2 องค์ประกอบหลักของการขับเคล่ือนประเทศสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่าสังคมเดินหน้า
อย่างยั่งยืน” (Hi-Value and Sustainable Thailand) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 มีท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน นี้ 
4.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
4.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยนื 
4.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และ 

ยั่งยืน 
4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ 
4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
4.10ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

     5. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 สู่การปฏิบัติ 
           5.1 หลักการ 
         5.2 แนวทางขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 
                            5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13   
  1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
(1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพการ 

พัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ  การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม   
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ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  พัฒนาการเกษตร  ฟื้นฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว  พัฒนา
ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
  (2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพื่อพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมการเรียนการสอน
นอกระบบ  การอาชีวศึกษา  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งเสริมบทบาท
ของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
  (3) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝ่ังทะเล  ป้องกันปัญหา
ส่ิงแวดล้อม  ฟื้นฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  (4) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นท่ีชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านท้ัง
แนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพื่อเป็นประตูการค้าเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ 
  (5) บริหารจัดการพัฒนาพื้นท่ีเมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพื่อให้มีการจัดระเบียบ
รูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการของชุมชน 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ภาคกลางตอนบน  2   (ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) 
วิสัยทัศน์   "ฐานการผลิตอาหารปลอดภัยท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรน้ าสมดุล 

และยั่งยืน" 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

   1. ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย 
2. สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเท่ียวจากฐานความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 

  แผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง 
วิสัยทัศน์ “อ่างทองเมืองน่าอยู ่แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาเมืองน่าอยู ่สู่สังคมเป็นสุข 
2. พัฒนาศักยภาพ การผลิต บริโภค และจ าหน่ายอาหารปลอดภัย 
3. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก 
4. ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ถิ่นวีรชนและเกษตร 

  1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการท่ีดี 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
 
 

 



16 
 

1.5 ไทยแลนด์ 4.0 (THAILAND 4.0)  
        การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ 4.0 โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิตอล 
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง  
       ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคล่ือนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ 
(New Enginess of Growth) ด้วยการเปล่ียนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู่ 2 ด้าน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความเชิง
เปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายประกอบด้วย 

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

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 
3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ควบคุม (Smart Devices,Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์ 

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital IOT Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิเทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา(Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส 
(E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative Culture &  
High Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์ไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การท่องเท่ียว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
2.ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
  2.1  วิสัยทัศน์ 
  “น้ าไหล    ไฟสว่าง    ทางดี     มีงานท า” 
  2.2  ยุทธศาสตร์ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ข้างต้น  เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น  7  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 

   ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและอนามัย 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 

  2.3  เป้าประสงค์ 
1.  เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐาน 
2.  จัดสรรทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ให้เพียงพอต้องการและส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษ 

   3.  เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตส านึกในการบ ารุงรักษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
   4.  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรอินทรีย์ 
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   5.  เพื่อด าเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน 
   6.  เพื่อให้เกิดการบริหารการจัดการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   7.  ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2.4  ตัวชี้วัด 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ตัวชี้วัด  (KPIS) 

1.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีเพียงพอและ
ท่ัวถึง 

1.ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภค
บริโภค 
2.ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ 
3.ร้อยละของประชาชนท่ีมีโทรศัพท์สาธารณะใช้ใน
หมู่บ้าน 

2.ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก
สามารถติดต่อได้ทุกเส้นทาง 

1.ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีการคมนาคมขนส่งสามารถ
ติดต่อได้ทุกเส้นทาง 

3.เกษตรกรมีน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอท่ัวถึง 1.ร้อยละของพื้นท่ีทางการเกษตรท่ีมีน้ าเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

4.ประชาชนมีสุขภาพดีท่ัวหน้า 1.ร้อยละของจ านวนครัวเรือนท่ีประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

5.ประชาชนมีการศึกษาและการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 1.ร้อยละของนักเรียนท่ีเรียนต่อระดับอุดมศึกษา 
2.ร้อยละของประชาชนท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ี
ทันสมัย 

6.ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่และสามารถเป็นการ
ท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

1.ร้อยละของจ านวนพื้นท่ีของสถานท่ีเพื่อการพักผ่อน
และออกก าลังกาย 

7.เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาสามารถเป็น ท่ีพึ่ งของ
ประชาชนในพื้นท่ีได้มากท่ีสุด 

1.เทศบาลได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ 

8.เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.ร้อยละครัวเรือนท่ีสนใจการจัดงานประเพณีและรัฐพิธีท่ี
ส าคัญ 

9.เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนประชาชนพึ่งพาตนเองได้
และปัญหาความยากจนลดลง 

1.ร้อยละของจ านวนประชากรท่ีเข้าร่วมกลุ่มอาชีพ 

10.ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

1.ร้อยละครัวเรือนท่ีสนใจการท่ีเข้าร่วมการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 

 
2.5  ค่าเป้าหมาย 

  เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนส่ิงท่ีต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนาภายใน
เวลาท่ีก าหนด จึงเป็นความเฉพาะเจาะจงในผลท่ีคาดว่าจะได้รับเชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่าง ๆ ของกระบวนการ
ด าเนินงาน 
  ก าหนดพนโยบายในการบริหารงานเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
  1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  - จัดหาน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้เพียงพอ 
  - บ ารุงดูแลรักษาไฟฟ้าสาธารณะ 
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2.นโยบายด้านคุณภาพชีวิตการกินดีอยู่ดี 

  - การดูแลผู้สูงอายุท่ีเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายให้ได้รับเบี้ยยังชีพ 
  - การดูแลผู้ด้อยโอกาส 
  - การดูแลผู้พิการที่เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายให้ได้รับเบี้ยยังชีพ 
  - การจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดภาระของผู้ปกครอง 
  3.นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
  - จัดต้ังศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพื่อลดปัญหาอาชญากรรม  ส่ิงเสพติดและบรรเทา  
สาธารณภัย 
  4.นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
  - การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 
  - การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
  5.นโยบายด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6.นโยบายด้านการลงทุนค้าขาย เศรษฐกิจ 
  - ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพทุกประเภท 
  7.นโยบายด้านการท่องเท่ียว 
  - ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานท่ี ศาสนสถานต่าง ๆ ท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
  - ส่งเสริมและอนุรักษ์บ้านเรือนไทยให้เป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์น่าอยู่ 
  8.นโยบายด้านการเมืองการปกครอง การบริหาร 
  - สนับสนุนนโยบายของรัฐในการด าเนินงานท่ีเกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
  - ด าเนินการประสานงานให้ความร่วมมือ ร่วมพัฒนา ร่วมวางแผนกับหน่วยงานราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
  - เสริมสร้างความรู้ และศักยภาพ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน 
พนักงานจ้าง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้น าชุมชนให้มีความรู้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น 
  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การจัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน และ
ต าบล 
  - ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยแลแปลกใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการให้กับภาค
ประชาชน 

2.6  กลยุทธ์ 
1.  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

   2.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   3.  สร้างจิตส านึกในการบ ารุงรักษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
   4.  ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และชีวภาพ 
   5.  ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 
   6.  เสริมสร้างการบริหารการจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม และสนับสนุนการศึกษา 
   7.  ส่งเสริมกิจกรรมรักษาสุขภาพและอนามัยของประชาชน 
  2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาเป็น 18 แนวทาง โดยแยกเป็นแนวทาง
ตามยุทธศาสตร์  ท้ัง  7  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
แนวทางที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ าและขยายเขตไฟฟ้า    
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปและวัฒนธรรม 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการศึกษา    

ตามอัธยาศัย 
แนวทางที่  2 สนับสนุนและส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 
                 ท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคม 
แนวทางที่  1 ส่งเสริมด้านการกีฬา  นันทนาการและกิจกรรมเด็ก  และเยาวชน   
แนวทางที่  2 การฝึกอบรมและการเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนรวมถึงการ   

                            ส่งเสริม  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางที่  3 การจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ 
แนวทางที่  4 การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและอนามัย 
แนวทางที่  1 ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย  การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อตลอดจน 
                 แก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
แนวทางที่  1   ส่งเสริมอาชีพและการเพิ่มรายได้แก่ประชาชน 
แนวทางที่  2   ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมและปศุสัตว์ 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางที่  1   พัฒนาแหล่งน้ ากินน้ าใช้ 
แนวทางที่  2   การสร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางที่  3   การดูแลและการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ 
แนวทางที่  1   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางที่  2   การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
แนวทางที่  3   การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล 
แนวทางที่  4   การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
แนวทางที่  5   การปรับปรุงด้านอาคารสถานท่ี 

  2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน 

      การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ท้ังนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาท่ีมุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบใน
การก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่ภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับ
การเปล่ียนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ท่ีต้องการ
จะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

      การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา ต้ังอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ท้ังนี้เพื่อให้ได้แผนการพัฒนาท่ีสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
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 3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
  3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

จากการประมวลปัจจัยภายในท่ีได้จากการระดมความคิดเห็นและข้อมูลพื้นฐานรวมท้ังปัจจัย
ภายนอกท่ีพิจารณาจากแนวทางท่ีก าหนดไว้ในแผนและยุทธศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาต าบล  และยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท่ีก าหนดบทบาทและหน้าท่ี
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ข้อสรุปประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง  (Strength)  จุดอ่อน  (Weakness)  
โอกาส  (Opportunity)  และข้อจ ากัด  (Threat)  เพื่อน ามาสู่การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลไผ่ด าพัฒนาดังนี้ 

จุดแข็ง  (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1.   ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นอย่างดี 
2.   ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านขวัญและก าลังใจแก่เจ้าหน้าท่ี 
3.   ผู้บริหารเห็นความส าคัญ อนุมัติให้ท าโครงการต่าง ๆได้ดีมี

งบประมาณเพียงพอในการจัดท าโครงการ   
4.    ผู้ บริ ห า ร เห็นค วามส า คัญของประช าชนใน ด้ าน 
การบริการเป็นอย่างดี 

1.การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าท่ีควร 
2.ประชาชนขาดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ในการ 
ประกอบอาชีพ 
3.น้ าท่วมพื้นท่ีการเกษตรเป็นประจ าทุกปี 
4.สาธารณูปการไม่ครอบคลุม ไม่เพียงพอกับความ

ต้องการ 
5.ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองน้อย 
6.งบประมาณของเทศบาลมีน้อย ไม่เพียงพอในการพัฒนา 

โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด (Threat) 
1. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
2.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดมีความชัดเจน  
3.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  
4.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เปิดโอกาส

ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
5.  พ.ร.บ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ ฉบับที่ 

2 พ.ศ. 2549 ท าให้ท้องถ่ินได้รับการกระจายอ านาจมากข้ึน  
6.  นโยบายการปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาล ท าให้การมีส่วน

ร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐได้รับการยอมรับมากข้ึน 
ท าให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

7. การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม ท าให้มีการกระจาย
ความเจริญมาสู่ท้องถ่ินมากข้ึน 

1.  งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการพัฒนา 
2.  ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการตามแผน 
3.  ขาดความร่วมมือจากประชาชน 
4.  การจัดสรรงบประมาณของส่วนกลางไม่ตรงกับความ

ต้องการในการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาของท้องถิ่น 
5.  ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมา

เยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม  
6.  การรับวัฒนธรรมทางตะวันตกท่ีไม่เหมาะสมของ
เยาวชน 

 
  3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
                      ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถ่ิน 
    1.ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ( ปัญหาด้านคมนาคม , น้ า , ไฟฟ้า ฯลฯ) 

1.การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านบางเส้นบางช่วงและภายในชุมชนยังไม่สะดวก 
2.แหล่งน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค -บริโภค ประปามีไม่เพียงพอ 
3.การส่ือสารด้านโทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้าน ไม่เพียงพอ  
4.ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านตามตรอก ซอย ยังไม่ท่ัวถึง 
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  2.ปัญหาความรู้เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิต/การศึกษา 
   1.ผู้ปกครองบางครัวเรือนไม่มีทุนและไม่ให้ความส าคัญต่อการศึกษาของบุตร 
   2.บุคลากรทางการศึกษามีไม่เพียงพอ 
   3.การจัดสรรงบประมาณการให้ความรู้ด้านคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนมีไม่เพียงพอ 
   4.การขาดการส่งเสริมรณรงค์การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีมีมาแต่ด้ังเดิม 
   5.ขาดมาตรการรักษาความสงบภายใน และมาตรการทางการจราจรชุมชนท่ี ชัดเจน 
   6.การป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยต่าง ๆ ขาดการให้ความสนใจและความร่วมมือ 
 

  3.ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย 
   1.ศูนย์สาธารณสุขขาดความเข้มแข็งไม่มีแหล่งเผยแพร่ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บ้าน 
   2.ราษฎรให้ความสนใจสุขภาพตนเองน้อย ขาดความรู้ด้านสุขอนามัยท่ีดี 
   3.การจัดงบประมาณด้านสาธารณสุข การอนามัยยังจ ากัด 
   4.สถานท่ีออกก าลังกายของชุมชน มีจ ากัดไม่ท่ัวถึง  
 
    4.ปัญหาการผลิต  การตลาด  รายได้  และการมีงานท า  
   1.แนวโน้มราคาพืชผลตกต่ า  ต้องการการประกันราคา 
   2.การปลูกพืชผลการเกษตร ไม่ได้ผลเพราะขาดแหล่งน้ า ท าให้รายได้ไม่เพียงพอ 
   3.การจัดการด้านการบริหารภายในกลุ่ม และการจัดการตลาดไม่ท่ัวถึงทุกกลุ่มและไม่มีการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลวางแผนการพัฒนา 
 
    5. ปัญหาน้ ากินน้ าใช้เพื่อการเกษตร 

   1.ขาดแหล่งน้ าใหม่และการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ าเดิมในพื้นท่ีทางการเกษตร 
   2.ขาดแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค และการเกษตร 
 
    6.ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.แหล่งน้ าธรรมชาติต้ืนเขิน ขาดการบ ารุงรักษา ท้ังหน่วยงานภาครัฐและชุมชน 
2.ปัญหาการจัดเก็บขยะและแหล่งท้ิงขยะในหมู่บ้าน ไม่ถูกสุขลักษณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

ด้านบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 
 

กองช่าง เทศบาลต าบล 
ไผ่ด าพัฒนา 

2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ด้านบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

แผนงาน
การศึกษา 

กองการศึกษา เทศบาลต าบล 
ไผ่ด าพัฒนา 

3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและ
สังคม 

ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักปลัด และ
กองสาธารณสุข 

เทศบาลต าบล 
ไผ่ด าพัฒนา 

4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ
อนามัย 

ด้านบริหารงาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

แผนงาน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข เทศบาลต าบล 
ไผ่ด าพัฒนา 

5 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ ด้านเศรษฐกิจ แผนงานเคหะ
และชุมชน 
แผนงาน
สาธารณสุข 
แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
แผนงาน
อุตสหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 
กองสาธารณสุข 

เทศบาลต าบล 
ไผ่ด าพัฒนา 

6 การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานเคหะ
และชุมชน 

กองช่าง เทศบาลต าบล 
ไผ่ด าพัฒนา 

ด้านบริหารงาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

แผนงาน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข 

7 การพัฒนาด้านการบริหารและ
การจัดการ 

ด้านบริหารงาน
ท่ัวไป 

แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ส านักปลัดและ
กองคลัง 

เทศบาลต าบล 
ไผ่ด าพัฒนา 

ด้านบริหาร
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

แผนงาน
การศึกษา 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ด้านบริหารงาน
ท่ัวไปเกี่ยว
สาธารณสุข 

แผนงาน
สาธารณสุข 

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

ด้านบริหารงาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน 

แผนงานเคหะ
ชุมชน 

กองช่าง 

 



  ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

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

รวมคะแนน 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
1.ข้อมูลสภาพท่ัวไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

 2.ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรและช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

 3.ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

 4.ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

 5.ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจ า ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของท่ี
ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(2)  

 6.ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของท่ี
ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ  

(2)  

 7.ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

 8.การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

 9.การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการรว่มคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได้ 

2.การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

1.การวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

 2.การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

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

(3)  

 4.การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

 5.การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

 6.ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนท่ีได้ 

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพฒันาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและThailand 4.0 
 

60 
(10) 

 

3.2ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และThailand 4.0 
 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 
4.0 

(10)  

3.4วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ีต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

3.6เป้าประสงค์
ของแต่ประเด็นกล
ยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดให้ชัดเจน 

(5)  

3.7จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

3.8แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี 
โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ี
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
แผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
  5.1ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
  5.2ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
  5.3เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
  5.4โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
  5.5เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีคามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 
  5.6โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
  5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
  5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

(5) 

  5.9งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
  5.10มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
  5.11มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (5) 
  5.12ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ประเด็
นการ

พิจารณ
า 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแ
นน
เต็ม 

คะแ
นน
ท่ีได้ 

1.การ
สรุป
สถานก
ารณ์
การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์เปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

10  

2.
ประเมิ
นผล
การน า
แผนพั
ฒนา
ท้องถิ่น
ส่ีปีไป
ปฏิบัติ
ในเชิง
ปริมาณ 

1.การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ 
2.วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระบท (lmpact)  
โครงการท่ีด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.การ
ประเมิ
นผล
การน า
แผนพั
ฒนา
ท้องถิ่น
ส่ีปีไป
ปฏิบัติ
ในเชิง
คุณภา
พ 
 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิต่าง ๆ มาใช้เพื่อ
วัดว่าภารกิจโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีนัน้ ๆ ตรงต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ ส่ิงของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวรสามารถใช้การ
ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2.วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิงคุณภาพ
(Qualitative) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ประเด็
นการ

พิจารณ

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแ
นน
เต็ม 

คะแ
นน
ท่ีได้ 



า 
4.
แผนงา
นและ
ยุทธศา
สตร์
การ
พัฒนา 

1.วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)Glbal Demand/Trend หรือน าหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นท่ีติดต่อกัน 
2.วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan:LSEP) 
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5.
โครงกา
รพัฒนา 
5.1
ความ
ชัดเจน
ของช่ือ
โครงกา
ร 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่ีก าหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

5.2 
ก าหนด
วัตถุปร
ะสงค์
สอดคล้
องกับ
โครงกา
ร 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3
เป้าหม
าย
(ผลผลิ
ตของ
โครงกา
ร) มี
ความ
ชัดเจน
น าไปสู่
การตั้ง
งบประ
มาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถ
ระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีด าเนินงาน 
และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก
ชัดชงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
5.4โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน(3) การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน(4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

5.5เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12โดย(1)ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง(2)ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา(3)ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(4)ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 
(5)ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2.การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การ
ลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม(4)การรองรับการ
เช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม(6)การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(5)  
 
 
 
 
 
 
 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy 
หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม ท าน้อยได้
มาก เช่น (1)เปล่ียนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม(2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่ือนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
(3)เปล่ียนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากข้ึนรวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วย
วิทยากร ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร

(5)  



เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 
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5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้ก าหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สมารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพฒันา
ท้องถิ่นแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพฒันาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ 
เช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัด
ท่ีได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 
 

(5)  

5.8โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
ค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
ซึ่งมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านงึหลักส าคัญ 
5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่(1)ความ
ประหยัด(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Effciency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4)ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร่งใส(Transparency) 

(5)  

5.10มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ 

(5)  

5.11มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน(Key Preformance 
Indicator:KPI)ท่ีสามารถวัดได้ (measurable)ใช้
บอกประสิทธิผล(effectiveness)ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้เช่น การก าหนดความ
พึงพอใจการก าหนดร้อยละและการก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิงท่ีได้รับ(การ
คาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  
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5.12 ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นที่ได้จริงจากการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ท่ีต้ังไว้การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง(1)มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ
(2)วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้
(3)ระบุส่ิงท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้ (4)เป็น
เหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง(5)ส่งผลต่อ
การบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3.สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
   3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ข้อ 30 (5) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 25559 ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
โดยปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี และข้อ 29 (3) ก าหนดว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
        โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 1.แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
 2.แบบบัตรคะแนน (Scorecard Mode) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan&Norton 
 3.แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
 4.แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
 5.แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) ระบบการวัด
กระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
 6.แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นหรือ Problem Solving Method 
 7.แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
 8.แบบประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation) 
 9.แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) 
 10.แบบการประเมินตนเอง (Solf-assessment Model) และ 
 11.แบบอื่น ๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10)  
     3.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
     3.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
     3.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators) : KPls) 
     3.5 ผลกระทบ (Impact) 
4.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
    4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้นไป) 
    4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็น
ต้น)     
 


