
ร่าง 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
(พ.ศ. 2559 - 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 
อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 



ค ำน ำ 

 การวางแผนเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการบริหาร  เพราะแผนเป็นสิ่งชี้ให้เห็นถึงเป้าหมาย
และวิธีด าเนินงานที่น าไปสู่ความส าเร็จ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ทุ่งลูกนกจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น   ซึ่งได้ก าหนดทิศทางเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย   
การพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 
ได้จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  พิจารณาถึงสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเป็นส าคัญ  โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเป็นหลัก  ซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติ
หลังจากผ่านการน าเสนอโครงการ   ได้รับความเห็นชอบ  และอนุมัติโครงการตามขั้นตอน 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนกได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี
จากความร่วมมือของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งลูกนก  ประชาคมท้องถิ่นเป็นอย่างดี  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนกจึงขอขอบคุณ
มา  ณ  ที่นี้  
 
 
      คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
             องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 
 

 



สารบัญ 

  หน้า 
ค าน า   
บทที่  1 บทน ำ 1 
 ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 1 
 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 2 
 ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 2 
 ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 

3 

บทที่  2 สภำพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งลูกนก 4 
 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อำณำเขต เขตกำรปกครอง ประชำกร กำรศึกษำ 

สำธำรณสุข ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยำกรธรรมชำติ 
4 

 โครงสร้ำงและกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 13 
 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 

 

20 

บทที่  3 แผนยุทธศำสตร์และกำรวิเครำะห์ศักยภำพพัฒนำท้องถิ่น 22 
 กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 22 
 ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ 34 
 วิสัยทัศน์และพันธกิจกำรพัฒนำท้องถิ่น 56 
 ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ 

อปท. 
57 

 แผนที่ยุทธศำสตร์ 
 

59 

บทที่  4 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งลูกนก 60 
 ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งลูกนก 62 
 รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ (แบบ ยท.04) 

 

68 

บทที่  5 กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 76 
 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 76 
 วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 78 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 79 
 - แบบที่ 1  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่ง 
80 

 - แบบที่ 2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

81 

 - แบบที่ 3  แบบประเมินผลแผนพัฒนำ 84 



   
 



บทท่ี 1 
บทน ำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 16 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา 
และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที ่ ข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งมีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
 
1.1  ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”  หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ 
และแผนชุมชน  ซึ่งมีลักษณะ  ดังนี้ 
 1.  เป็นการก าหนดแนวทางในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็น
เครื่องมือในการน านโยบายการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2.  เป็นรูปแบบที่สามารถน าไปปฏิบัติให้บรรลุถึงเจตนารมณ์ได้จริง  โดยแนวทางการ
ด าเนินการของแผนจะต้องมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  ตั้งอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นจริง  และอยู่
บนหลักเหตุผล ค านึงถึงความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  จึงเปิด
โอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก มีส่วน
ร่วมในการเสนอประเด็นปัญหาและความต้องการ  ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญเพ่ือน ามาประกอบการ
พิจารณาจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 3.  เป็นเครื่องมือในการยึดโยงค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรเข้าด้วยกัน  ผู้ปฏิบัติ งานใน
องค์กรมีความรู้สึกเป็นภารกิจที่จะต้องร่วมกันปฏิบัติ  เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน และเป็น
รูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและสิ่งแวดล้อม  แผนยุทธศาสตร์จะต้องมีความยืดหยุ่นหรือ
ปรับปรุงได้ง่าย  เพ่ือให้ทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  หรือปัจจัยภายนอก  ที่ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์กร 
 4.  เป็นการท างานในเชิงรุกที่มุ่งจะเข้าไปเอาชนะปัญหาและอุปสรรค  รวมทั้งป้องกันมิให้
เกิดปัญหาอุปสรรคซ้ าซ้อนขึ้นมาอีก  โดยการอาศัยข้อมูลในอดีต  สภาวการณ์ในปัจจุบัน  และ
แนวโน้มในอนาคต ตลอดถึงศักยภาพขององค์กร  ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และความจ าเป็นเร่งด่วนมา
ประกอบการพิจารณา 
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 1.  เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายที่ชัดเจน  การบริหารงานเป็นไปอย่างมีระบบ และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
 3.  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 
1.3  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดย
มีข้ันตอนด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการาจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
 2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
 4.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
 

 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
 
1.4  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 1.  เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน  แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดแนวทางเพ่ือบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์กรและเปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้ทางการพัฒนา  ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 
 2.  แผนยุทธศาสตร์เป็นตัวสะท้อนให้เห็นทุกสถานการณ์  ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  
ในภาพของศักยภาพหรือจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร  ตลอดทั้งปัจจัยที่จะสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานขององค์กร 
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 3.  เป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนได้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบลทุ่งลูกนกมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

 
 



บทท่ี 2 
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลกูนก 

2.1   ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

2.1.1 สภาพทั่วไป 

 1)  ที่ตั้ง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนกตั้งอยู่  เลขที่  109  หมู่ที่ 13 บ้านนาแค  ต าบลทุ่งลูกนก  
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม   ห่างจากที่ว่าการอ าเภอก าแพงแสน 13   กิโลเมตร (ถนน
ก าแพงแสน - พระแท่นดงรัง)   แบ่งเขตปกครองท้องที่เป็น  23 หมู่บ้าน 

 
    2)  เนื้อที ่

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก มีเนื้อที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ  73.176  ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณ 45,738 ไร่ 
 

 3)  ภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศโดยรวมจะเป็นที่ดอนและที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลกระตีบ  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัด
นครปฐม  และต าบลบ่อสุพรรณ  อ าเภอสอง
พ่ีน้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลห้วยหมอนทอง  อ าเภอก าแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม และต าบลกรับใหญ่   อ าเภอ
บ้านโป่ง   จังหวัดราชบุร ี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลทุ่งบัวและต าบลรางพิกุล อ าเภอก าแพง 
แสน จังหวัดนครปฐม   

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลหนองกระทุ่ม   อ าเภอก าแพงแสน   
จังหวัดนครปฐม  และต าบลสนามแย้  อ าเภอ
ท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี   
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แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
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 4)  จ านวนหมู่บ้าน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก มี   23 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งลูกนกทั้งหมด ได้แก่ 
  หมู่ที่ 1   บ้านทุ่งลูกนก   หมู่ที่ 2   บ้านห้วยรางเกตุ 
  หมู่ที่ 3   บ้านหนองกร่าง   หมู่ที่ 4   บ้านคอกสะแกวัลย์ 
  หมู่ที่ 5   บ้านดงมะม่วง   หมู่ที ่6   บ้านทุ่งกระถ่ิน 
  หมู่ที่ 7   บ้านห้วยปลากด  หมู่ที ่8   บ้านใหม่หนองจิก 
  หมู่ที่ 9   บ้านศาลาตึก   หมู่ที่ 10 บ้านหนองจิก 
  หมู่ที่ 11 บ้านดอนตะคร้อหวาน  หมู่ที่ 12 บ้านห้วยผักชี 
  หมู่ที่ 13 บ้านนาแค   หมู่ที่ 14 บ้านอ้อกระทุง 
  หมู่ที่ 15 บ้านไร่แตงทอง   หมู่ที ่16 บ้านหนองหญ้าปล้อง 
  หมู่ที่ 17 บ้านหนองศาลา   หมู่ที ่18 บ้านห้วยปลากดเล็ก 
  หมู่ที่ 19 บ้านกาญจนาภิเษก  หมู่ที่ 20 บ้านรางกระเบา 
  หมู่ที่ 21 บ้านดอนซาก   หมู่ที ่22 บ้านหนองศาลาทอง 
  หมู่ที่ 23 บ้านหนองปากง่าม 
 
 5)  จ านวนประชากรและครัวเรือน 
   

หมู่บ้าน จ านวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งลูกนก 294 270 564 166 
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยรางเกตุ 252 260 512 125 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองกร่าง 307 309 616 157 
หมู่ที่ 4 บ้านคอกสะแกวัลย์ 363 317 680 231 
หมู่ที่ 5 บ้านดงมะม่วง 266 261 527 120 
หมู่ที ่6 บ้านทุ่งกระถ่ิน 264 235 499 125 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปลากด 260 268 528 115 
หมู่ที ่8 บ้านใหม่หนองจิก 215 226 441 128 
หมู่ที่ 9 บ้านศาลาตึก 295 310 605 136 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองจิก 275 324 599 146 
หมู่ที่ 11 บ้านดอนตะคร้อหวาน 388 377 765 202 
หมู่ที่ 12 บ้านห้วยผักชี 275 259 534 148 
หมู่ที่ 13 บ้านนาแค  229 232 461 122 
หมู่ที่ 14 บ้านอ้อกระทุง 397 374 771 162 
หมู่ที่ 15 บ้านไร่แตงทอง 243 285 528 140 
หมู่ที ่16 บ้านหนองหญ้าปล้อง 350 354 704 141 
หมู่ที่ 17 บ้านหนองศาลา 300 308 608 148 
หมู่ที่ 18 บ้านห้วยปลากดเล็ก 329 328 657 162 
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บ้าน 
จ านวนประชา527กร (คน) 

ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
หมู่ที่ 19 บ้านกาญจนาภิเษก  213 219 432 112 
หมู่ที่ 20 บ้านรางกระเบา 287 360 647 159 
หมู่ที่ 21 บ้านดอนซาก 157 157 314 75 
หมู่ที่ 22 บ้านหนองศาลาทอง 266 261 527 144 
หมู่ที่ 23 บ้านหนองปากง่าม 270 302 572 134 
รวม 6,495 6,596 13,091 3,298 

 **หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่  26  มีนาคม  2557 ที่มา ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
  

 
2.1.2  สภาพทางเศรษฐกิจ 

 1)  อาชีพ  
 ส่วนใหญ่ประชากรในต าบลทุ่งลูกนก ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ พืชที่ปลูก
ได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน อ้อย และไม้ประดับ เช่น กุหลาบ ไม้ผล ได้แก่  มะม่วง  ฝรั่ง  ชมพู่   สัตว์ที่เลี้ยง 
ได้แก่ โคนม  สุกร เป็ด และไก่ (ในหมู่ที่ 6 บ้านทุ่งกระถ่ินจะเลี้ยงโคนมกันเกือบทั้งหมู่บ้าน) 
 

 2)  หน่วยธุรกิจ 
  - ปั๊มน้ ามันและก๊าซ  1  แห่ง   ได้แก่  ปั๊มน้ ามันห้วยกระบอกศิริถาวร  หมู่ที่ 9 
  - โรงงานอุตสาหกรรม 12   แห่ง   ได้แก่ 
   (1)  หจก.ลองเทิมเทรดดิ้ง    หมู่ที่ 4 
   (2)  บริษัท ปุ๋ยพรีเมียมคอมปาวด์   หมู่ที่ 4 
   (3)  บริษัท แม๊กซาโก้ จ ากัด   หมู่ที่ 4 
   (4)  บริษัท มิลเลนเนียม จ ากัด   หมู่ที่ 4 
   (5)  บริษัท ก าแพงแสนอโกรเทค จ ากัด  หมู่ที่ 4 
   (6)  บริษัท กระเบื้องพันปี จ ากัด   หมู่ที่ 4 
   (7)  บริษัท ฟ๊อกซ์ฟอร์มูเลท จ ากัด  หมู่ที่ 4  
   (8)  บริษัท เจ.ซี.พี. จ ากดั   หมู่ที่ 5 
   (9)  บริษัท ฟาสต์มิกซ์ จ ากัด   หมู่ที่ 1 
   (10) บริษัท ท.ี ทรอปิโค จ ากัด   หมู่ที่ 13 
   (11) หจก.ไทยวุฒิพงษ์คอนกรีต   หมู่ที่ 1  
   (12) บริษัท สยามเบสท์ เปอร์ทิไลน์ จ ากัด หมู่ที่ 4 
   
 

2.1.3  สภาพทางสังคม 
 1)  การศึกษา 

  - โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  8    แห่ง   ได้แก่ 
   (1)  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง   หมู่ที่ 3 
   (2)  โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ   หมู่ที่ 12 
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   (3)  โรงเรียนบ้านไร่แตงทอง   หมู่ที่ 7 
   (4)  โรงเรียนวัดหนองจิก    หมู่ที่ 8 
   (5)  โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง   หมู่ที่ 14 
   (6)  โรงเรียนวัดหนองศาลา (ขยายโอกาส) หมู่ที่ 22 
   (7)  โรงเรียนวัดห้วยผักชี    หมู่ที่ 23 
   (8)  โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล       หมู่ที่ 16 
  -  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน    1  แห่ง   ได้แก่ 
   (1)  โรงเรียนศาลาตึกวิทยา หมู่ที่ 16 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน      2  แห่ง 
   (1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งลูกนก หมู่ที่   13 
   (2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองหญ้าปล้อง  หมู่ที่    16       
  - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน     จ านวน     5     แห่ง 

  
 2)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  - วัด/ส านักสงฆ ์   จ านวน 8     แห่ง    ได้แก่ 
   (1)  วัดหนองศาลา   หมู่ที่ 22 
   (2)  วัดไผ่รื่นรมย์   หมู่ที่ 4 
   (3)  วัดหนองกร่าง   หมู่ที่ 3 
   (4)  วัดห้วยผักชี    หมู่ที่ 23 
   (5)  วัดหนองจิก    หมู่ที่ 8 
   (6)  วัดไร่แตงทอง   หมู่ที่ 15 
   (7)  วัดศาลาตึก   หมู่ที่ 9 
   (8)  วัดป่าปฐม โพธิญาณ   หมู่ที่ 18 
  - ศาลเจ้า      2    แห่ง    ได้แก่  
   (1)  ศาลเจ้าเง็กฮ้วงใต้ตี่   
   (2)  เจ้าพ่อเขาคลุกคลี 
  - โบสถ์คริสต์    2     แห่ง ได้แก่ 
   (1)  โบสถ์นักบุญมัธทิว      หมู่ที่ 21 
   (2)  หนองกร่างคริสตจักร      หมู่ที่ 4 
 

 3)  ด้านสาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสิทธิชัยวิศาล  หมู่ที่ 9 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งลูกนก  หมู่ที่ 3 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองจิก  หมู่ที่ 8 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยผักชี  หมู่ที่ 12 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไร่แตงทอง  หมู่ที่ 15 
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน     3     แห่ง 
  - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า    100 % 



    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งลูกนก | 9  
 
 4)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - ที่ท าการต ารวจชุมชนต าบล  1   แห่ง ตั้งอยู่ท่ีบ้านหนองกร่าง  หมู่ที่ 3 
 
 5)  ถนนสาธารณประโยชน์ 
  - ถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน  ๕9 สาย ดังนี้ 

(1) สายจากบ้านนายอาคม – บริเวณบ้านนางปั่น ใจเวทย์     หมู่ที่ ๒ ระยะทาง ๕๗๐ เมตร 
(2) สายเชื่อมจากทางหลวงชนบทบ้านรางกระเบา - บ้าน

หนองกร่าง – บริเวณวัดหนองกร่าง 
หมู่ที ่๓ 
 

ระยะทาง 430 เมตร 

(3) สายแยก ทล 3040 – โรงเรยีนการบินก าแพงแสน หมู่ที่ 4 ระยะทาง 4,091 เมตร 
(4) สายจากบ้านนายผล  สังข์ทุ่งขวาง – บ้านนายเล็ก  น้ าใจ

ตรง 
หมู่ที่ 4 ระยะทาง  

(5) สายเชื่อมถนนลาดยางหนองศาลา – บ้านดงมะม่วงถึง
คลองชลประทาน 

หมู่ที่ 5 ระยะทาง 220 เมตร 

(6) สายบ้านหนองศาลา – บ้านดงมะม่วง หมู่ที่ 5 ระยะทาง 4,650 เมตร 
(7) สายหมู่ 5 คลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ระยะทาง 700 เมตร 
(8) สายต่อจากหมู่ที่ 3 – แยกหมู่ที่ 19 หมู่ที่ 5 ระยะทาง 1,200 เมตร 
(9) สายเลียบคลองทิ้งน้ า – คลองท่าสาร – บางปลา หมู่ที่ 6 ระยะทาง 400 เมตร 
(10) สายเลียบคลองท่าสาร – บางปลาถึงบ้านนายเตย 

สาโรจน ์
หมู่ที่ 6 ระยะทาง 1,000 เมตร 

(11) สายจากเชื่อมหมู่ที่ 23 – บริเวณประตูน้ า หมู่ที่ 6 ระยะทาง 500 เมตร 
(12) สายเลียบคลองทิ้งน้ าท่าสาร – บางปลา หมู่ที่ 6 ระยะทาง 500 เมตร 
(13) สายคันคลองชลประทาน – บ้านนาเตย  สาโรจน์ หมู่ที่ 6 ระยะทาง  
(14) สายจากโรงเรียนบ้านห้วยปลากด – บริเวณในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ระยะทาง 605 เมตร 
(15) สายจากที่ดินนางนกแก้ว – คลองท่าสารบางปลา หมู่ที่ 8 ระยะทาง 400 เมตร 
(16) สายข้างโรงเรียนวัดหนองจิก ถึง บริเวณบ้านนางน้ าค้าง  

พรมแสง 
หมู่ที่ 8 ระยะทาง 500 เมตร 

(17) สายจากบ้านนายเกษม – คลองท่าสาร หมู่ที่ 8 ระยะทาง 300 เมตร 
(18) สายจากที่ดินนางนกแก้ว – คลองท่าสารบางปลา หมู่ที่ 8 ระยะทาง 500 เมตร 
(19) สายจากเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3394 เลียบ

คลองส่งน้ าชลประทานสาย 1ช –5ช- บริเวณท่ีดิน  นาย
ไซร์ ตรีรัตน์ 

หมู่ที่ 9 ระยะทาง 680 เมตร 

(20) สายเลียบคลองฯ – หมู่ที่ 12 ต.ห้วยหมอนทอง หมู่ที่ 9 ระยะทาง 2,000 เมตร 
(21) สายจากบ้านนายเขียน – เขต หมู่ 5 ต.รางพิกุล หมู่ที่ 10 ระยะทาง 400 เมตร 
(22) สายบ้านหนองจิก – รางหมัน หมู่ที่ 10 ระยะทาง 2,393 เมตร 
(23) สายต่อจากเดิม – หมู่ที่ 5 ต.รางพิกุล หมู่ที่ 10 ระยะทาง 300 เมตร 
(24) สายบ้านนายเขียน หมู่ที่ 10 ระยะทาง 1,000 เมตร 
(25) สายบ้านนางบัว – บ่อน้ ามัน 

 
หมู่ที่ 10 ระยะทาง 1,000 เมตร 
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(26) สายจากบ้านนายสุวัฒน์  วันสามง่าม ถึง บ้านนายสมหวัง  
ศรีแป้น 

หมู่ที่ 11 ระยะทาง 530 เมตร 

(27) สายบ้านดอน – โพระดาบ หมู่ที่ 11 ระยะทาง 1,500 เมตร 
(28) สายเลียบคลองชลฯ หมู่ 1,11,10 – ต.รางพิกุล หมู่ที่ 11 ระยะทาง 2,200 เมตร 
(29) สายบ้านนางยุพิน  พะโยธา – บ้านนางระเบียบ นิลธรรม

แสน 
หมู่ที่ 11 ระยะทาง  

(30) สายเลียบคลองชลประทานจากบ้านนางสะอาด     พรม
แสน –บ้านนายพล 

หมู่ที่ 12 ระยะทาง 700 เมตร 

(31) สายข้างโรงเรียนอ้อกระทุง –บริเวณบ้านนางน้ าฝน พังชา หมู่ที่ 14 ระยะทาง 370 เมตร 
(32) ถนนอ้อกระทุง – ต.สนามแย ้ หมู่ที่ 14 ระยะทาง 600 เมตร 
(33) สายเลียบคลองทุ่งน้อย หมู่ที่ 14 ระยะทาง 400 เมตร 
(34) สายหลังวัดห้วยผักชี – หมู่ที่ 4 ต.สนามแย ้ หมู่ที่ 14 ระยะทาง 1,900 เมตร 
(35) สายจากคลองชลประทาน – บริเวณบ้านนายสมบัติ  

อาจปักษา 
หมู่ที่ 15 ระยะทาง 72 เมตร 

(36) สายจากบ้านนายประเสริฐ – หมู่ที่ 6 ต.สนามแย ้ หมู่ที่ 15   ระยะทาง 1,500 เมตร 
(37) สายจากคลองชลประทาน – บ้านนายสมบัติ   อาจปักษา หมู่ที่ 15 ระยะทาง 1,000 เมตร 
(38) สายจากบ้านนายวิชัย  มั่นคง ถึงบ้านนางล ายอง เหมือน

ละม้าย 
หมู่ที่ 15 ระยะทาง  

(39) สายต่อจากถนนลาดยางเดิม ซอยพิกุลทอง – เขตคลอง
ส่งน้ าชลประทาน 

หมู่ที่ 16 ระยะทาง 715 เมตร 

(40) สายซอยพิกุลทอง หมู่ที่ 16 ระยะทาง 700 เมตร 
(41) บ้านนายวสันต์ – คุณอ าไพ  ศรีเรือง หมู่ที่ 16 ระยะทาง 1,500 เมตร 
(42) สายเลียบคลองชลประทาน –บ้านนายประสิทธิ์ จันดอน หมู่ที่ 17 ระยะทาง 500 เมตร 
(43) สายจากบ้านนายเวียง  ปู่ยวน ถึง บ้านนายสว่าง ปู่ยวน หมู่ที่ 17 ระยะทาง  
(44) สายต่อจากลาดยางเดิม หมู่ 18 ต.ทุ่งลูกนก – เขตหมู่ 8 

ต.หนองกระทุ่ม 
หมู่ที่ 18 ระยะทาง 85 เมตร 

(45) สายจากบ้านนายสุชาติ ทองแพง –บ้านนายวิชัย อ่ าเฉลิม หมู่ที่ 18 ระยะทาง 200 เมตร 
(46) สายจากบ้านนายเมธา – บ้านนางน้ าค้าง  ชูดี หมู่ที่ 19 ระยะทาง 200 เมตร 
(47) สายบ้านรางกระเบา – บ้านนาแค หมู่ที่ 20 ระยะทาง 400 เมตร 
(48) สายเลียบคลองชลประทานหมู่ที่ 19 ถึงบ้านหนองไม้งาม 

ต.ทุ่งบัว 
หมู่ที่ 20 ระยะทาง 1,500 เมตร 

(49) สายรางกระเบา ถึง หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 20 ระยะทาง 400 เมตร 
(50) สายจากอู่จเด็จ- คลองชลประทาน หมู่ที่ 21 ระยะทาง 170 เมตร 
(51) สายข้างวัดหนองศาลา หมู่ที่ 22 ระยะทาง 250 เมตร 
(52) สายจากแยกดอนเฉลา – หมู่ที่ 3 ต.หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 22 ระยะทาง 600 เมตร 
(53) สายเลียบคลองชลประทาน – หมู่ที่ 3 ต.หนองกระทุ่ม หมู่ที่ 22 ระยะทาง 600 เมตร 
(54) สายข้างวัดหนองศาลา หมู่ที่ 22 ระยะทาง  
(55) สายบ้านนายแพน เจิมเกิด – หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 23 ระยะทาง 300 เมตร 
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(56) สายจากสามแยกหนองปากง่าม หมู่ที่ 23 ระยะทาง 142 เมตร 
(57) สายข้างวัดห้วยผักชี – บริเวณสามแยกถนนลาดยางบ้าน

หนองปากง่าม 
หมู่ที่ 23 ระยะทาง 1,150 เมตร 

(58) สายบริเวณบ้านนายเกียรติพงษ์ ถึง บ้านนายประเมิน หมู่ที่ 18 ระยะทาง  
(59) สายจากบ้านนายมนัส  มั่นใจ ถึง บ้านนายวิเชียร อ่ า

หลวม 
หมู่ที่ 18 ระยะทาง  

 
  - มี ถนน คสล. จ านวน  ๑๘  สาย  ดังนี้ 

(1) ม.1 ทางเข้าบ้านน้าหล่น หมู่ที่ 1 ระยะทาง 180 เมตร 
(2) ม.2 บ้าน อบต. ฉลอง หมู่ที่ 2 ระยะทาง 260 เมตร 
(3) สายเชื่อมสถนลาดยาง หมู่ที่ 3 – บริเวณท่ีดิน 

 
หมู่ที่ 3 ระยะทาง 600 เมตร 

(4) สายจากบ้านนางล าเจียก  วิเศษสิงห์ – บ้านนายไพโรจน์  
เล้าอรุณ 

หมู่ที่ 5 ระยะทาง 200 เมตร 

(5) สายจากถนนลาดยางทุ่งลูกนก – ศาลาตึก ถึงบริเวณท่ีดิน
ของนายธวัช จิ๊วหนองโพธิ์ 

หมู่ที่ 8 ระยะทาง 120 เมตร 

(6) สายจากบ้านนางเรียม  เชียงกา – บ้านนายหยาด บุญพวง หมู่ที่ 9 ระยะทาง 170 เมตร 
(7) สายบ้านนายชัย  ทรงพิมพ์ไทย – บ้านนางราตรี  จันทอง หมู่ที่ 9 ระยะทาง 300 เมตร 
(8) สายจากถนนลาดยางทุ่งลูกนก – ศาลาตึก ถึงบริเวณท่ีดิน

ของนายอเนก  คงหมวก 
หมู่ที่ 10 ระยะทาง 100 เมตร 

(9) ม. 10 บ้านพี่มดแดง หมู่ที่ 10 ระยะทาง 1,000 เมตร 
(10) ม.11 ทางบ้านทรงไทยก่อนบ้าน ผญ.ไอซ์ หมู่ที่ 11 ระยะทาง 530 เมตร 
(11) ม.15 บ้านพี่ทูล หมู่ที่ 15 ระยะทาง 200 เมตร 
(12) ม.16 หลัง ร.ร.ศาลาตึก หมู่ที่ 16 ระยะทาง 250 เมตร 
(13) ม.18 บ้าน ผญ.สุรสีห์ หมู่ที่ 18 ระยะทาง 1,000 เมตร 
(14) สายจากบ้านน.ส.อารมณ์ ใจบุญ–บ้านนายโกศล สูงสุดยอด หมู่ที่ 20 ระยะทาง 260 เมตร 
(15) สายต่อจากถนนคอนกรีตเดิม – หมู่บ้านดอนเฉลา หมู่ที่ 22 ระยะทาง 490 เมตร 
(16) สายจากถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน – บริเวณท่ีดินนายโชติ  

ทองดอนเหมือน 
หมู่ที่ 22 ระยะทาง 600 เมตร 

(17) ต่อจากสายเดิม – บ้านนายศิริ  อาจปักษา หมู่ที่ 22 ระยะทาง 450 เมตร 
(18) บริเวณท่ีดินนางโฉมยงค์  ทองดอนเหมือน–หน้าสถานพินิจ หมู่ที่ 22 ระยะทาง 500 เมตร 

 
  - มีถนนลูกรัง   จ านวน ๑๕ สาย  ดังนี้ 

(1) สายเลียบคลองชลประทาน – หมู่ 17 หมู่ที่ 1 ระยะทาง 700 เมตร 
(2) สายถนนทุ่งลูกนก – ศาลาตึก ถึง หมู่ 21 หมู่ที่ 1 ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร  
(3) บ้านนายสมเดช – บ้านนายฉลอง หมู่ที่ 2 ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 
(4) สายหน้า ร.ร.หนองกร่าง – บ้านสุริยะ  แก้วมานะประเสริฐ หมู่ที่ 3 ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
(5) สายจาก ซ.๓ – บ้านนายนุช  ใจตรง หมู่ที่ 4 ระยะทาง ๙,๐๐๐ เมตร 
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(6) สายจากวัดไผ่รื่นรมย์ – ต.ทุ่งบัว หมู่ที่ 4 ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
(7) สายจาก กม.9 – บ้านพักเรืออากาศตรีสุพจน์ หมู่ที่ 4 ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร 
(8) สายจากบ้านนางชั้น   เฟ่ืองนคร หมู่ที่ 4 ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 
(9) สายจากฟาร์มไก่ทักษิณ – หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ 5 ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร 
(10) สายบ้านนางก่ า – บ้านนายรัตน์ หมู่ที่ ๗ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 
(11) บ้านนางรัตนา – บ้านนางประนอม หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 
(12) สายต่อจากบ้านนายสมจิตร แตงอ่อน-ข้างโรงเรียนศาลาตึก หมู่ที่ ๑๖ ระยะทาง ๑๕๐ เมตร 
(13) สายจากปากทาง – บ้านนายณรงค์  วงษ์เพ็ง หมู่ที่ ๑๗ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 
(14) สายเลียบคลองชลประทาน – ม.5 ต.รางพิกุล หมู่ที่ ๒๑ ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร 
(15) สายบ้านนายนุภาพ – นางสาวสุกัญญา หมู่ที่ ๒๑ ระยะทาง ๕๖๐ เมตร 

 
2.1.4  การบริหารขั้นพื้นฐาน 
 1)  การโทรคมนาคม 
  โทรศัพท์สาธารณะ  25   แห่ง 
 
 2)  การไฟฟ้า 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน 
  
2.1.5  แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
 1)  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

หมู่ที ่ ชื่อแหล่งน้ า ระยะทาง 
1 คลองบ้านทุ่งลูกนก 500 เมตร 
 คลองบ้านหนองศาลา 750 เมตร 

2 คลองห้วยรางเกตุ 2,000 เมตร 

 คลองห้วยรางเกตุ 1,500 เมตร 

5 คลองบ้านดงมะม่วง 2,500 เมตร 

6 คลองทุ่งกระถิน 1,500 เมตร 
 คลองทุ่งกระถิน 500 เมตร 

7 คลองห้วยปรากด 4,500 เมตร 

8 คลองบ้านใหม่หนองจิก 800 เมตร 

9 คลองศาลาตึก 2,500 เมตร 

14 คลองอ้อกระทุง 3,500 เมตร 
 คลองอ้อกระทุง 2,500 เมตร 

15 คลองบ้านไร่แตงทอง 6,000 เมตร 

 คลองบ้านไร่แตงทอง 2,000 เมตร 

16 คลองบ้านหนองหญ้าปล้อง 1,500 เมตร 

18 คลองห้วยปลากด 4,000 เมตร 



    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งลูกนก | 13  
 

หมู่ที ่ ชื่อแหล่งน้ า ระยะทาง 
 คลองห้วยปลากดเล็ก 1,000 เมตร 

20 คลองรางกระเบา 2,000 เมตร 

 คลองรางกระเบา 500 เมตร 

    * คลองทุกเส้นไหลลงคลองท่าสารบางปลา 
  
 2)  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  - บ่อโยก    1     แห่ง  คลองชลประทาน     3    แห่ง 
  - บ่อน้ าบาดาล มีทุกหมู่บ้าน ,    ระบบประปาหมู่บ้าน 95   แห่ง 
 3)  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
  - บ่อทราย มีในหมู่ท่ี 1,4,5,11,17  
  - บ่อน้ ามันดิบ มีในหมู่ท่ี 2,4,19 
 
 
2.2  ข้อมูลศักยภาพของท้องถิ่น 
 ต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 
 

       2.2.1  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  มีสมาชิกสภาฯ   จ านวน   45  คน  ได้แก่ 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายเอกทัศน์ วัฒนกิจรุ่งโรจน์ ประธานสภาฯ 
2 นายสมชาย สร้อยทอง รองประธานสภาฯ 
3 นางสุทิศา จักขุจันทร์ เลขานุการสภาฯ 
4 นายวิชาญ กู้นาม สมาชิกสภาฯ ม.1 
5 นายศิริชัย ลิ้มสมบูรณ์ สมาชิกสภาฯ ม. 1 
6 นายภัทราวุธ แก้วหนองโพธิ์ สมาชิกสภาฯ ม. 2 
7 นายไพศาล ชยานันท์กุล สมาชิกสภาฯ ม. 2 
8 นายธนกฤต รุ่งกาญจนพันธ์ สมาชิกสภาฯ ม. 3 
9 ว่าง  สมาชิกสภาฯ ม. 3 

10 นายจินดา ตุ้มเปาะ สมาชิกสภาฯ ม. 4 
11 นายพูล โพธิ์ส้ม สมาชิกสภาฯ ม. 5 
12 น.ส.ล ายงค ์ ทองดอนเหมือน สมาชิกสภาฯ ม. 5 
13 น.ส.มะปราง พระพรม สมาชิกสภาฯ ม. 6 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
14 นางเจริญ อ่ าหนองโพธิ์ สมาชิกสภาฯ ม. 6 
15 นายไวพจน์ สุขเข สมาชิกสภาฯ ม. 7 
16 นายยอดชาย ปัญญามากไพบูลย์ สมาชิกสภาฯ ม. 7 
17 นายพิสิฎฐ พะโยธา สมาชิกสภาฯ ม. 8 
18 นายสุนทร ชวนชื่น สมาชิกสภาฯ ม. 8 
19 นายสมหวัง เชียงกา สมาชิกสภาฯ ม. 9 
20 นายยุทธชัย พิทักษ์ศิษย์เจริญ สมาชิกสภาฯ ม. 9 
21 นายสิงห์ เวียงชัย สมาชิกสภาฯ ม. 10 
22 นายวิชาญ บู้ชวน สมาชิกสภาฯ ม. 10 
23 นายสุชาติ ยี่ชวน สมาชิกสภาฯ ม. 11 
24 นายเกษม บุญมี สมาชิกสภาฯ ม. 11 
25 นายอ านวย จ าเล สมาชิกสภาฯ ม. 12 
26 นายมนต์ไพร ภักด ี สมาชิกสภาฯ ม. 12 
27 นางนาถฤดี ยศเครือ สมาชิกสภาฯ ม. 13 
28 นายหัสดง บุญเทียน สมาชิกสภาฯ ม. 13 
29 ว่าที่ร.ต.วัยวัฒน ์ อินทร์ณงค์ สมาชิกสภาฯ ม. 14 
30 นายนวม พูลเดช สมาชิกสภาฯ ม. 14 
31 นายสุรชาติ      อินทรหัส สมาชิกสภาฯ ม. 15 
32 นายสุชิน         เชียงกา สมาชิกสภาฯ ม. 16 
33 นายสุวัฒน์       เจนลาภวัฒนกุล สมาชิกสภาฯ ม. 16 
34 น.ส.อมรรัตน์    สุขศรี สมาชิกสภาฯ ม. 17 
35 นายแกะ         วงษ์เพ็ง สมาชิกสภาฯ ม. 17 
36 นายพรศักดิ์      ผิวขาว สมาชิกสภาฯ ม. 18 
37 นายชม           ปัญญามากไพบูลย์ สมาชิกสภาฯ ม. 18 
38 นายองอาจ       พิชัยวัฒนพร สมาชิกสภาฯ ม. 19 
39 น.ส.วันวิสา       พิชัยวัฒนพร สมาชิกสภาฯ ม. 19 
40 นางน้ าหวาน      โพธิ์ทอง สมาชิกสภาฯ ม. 20 
41 นายยอด           เมฆถี สมาชิกสภาฯ ม. 21 
42 นายสุวิทย์         โต๊ะน้อย สมาชิกสภาฯ ม. 21 
43 นายสุนันท์ ลิสอน สมาชิกสภาฯ ม. 22 
44 นายอินทร์         แย้มบุญไทร สมาชิกสภาฯ ม. 22 
45 นายศราวุธ        กิ่งทัพหลวง สมาชิกสภาฯ ม. 23 
46 นายบุญสงค์      สาโรจน ์ สมาชิกสภาฯ ม. 23 
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2)  คณะผู้บริหาร 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  นายอรุณ         เล้าอรุณ 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายสมศักดิ ์     เล้าอรุณ 
  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายอิทธิศักดิ ์   อธิรัฐธนศิริ 
  เลขานุการคณะผู้บริหาร    นายโกศล         สูงสุดยอด 
 

3)  ฝ่ายปกครองท้องท่ีต าบลทุ่งลูกนก 
  ฝ่ายปกครองท้องที่ต าบลทุ่งลูกนก มีหมู่บ้านทั้งหมด 23 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายสุเชาว์ ลิ้มสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
2 นายค านนท์ ไกรเวช ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
3 นายสุริยะ แก้วมานะประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 
4 นายทวี เถียรประภากุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
5 นายประสงค์ จันทร์ทองม่วง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
6 นายรุ่ง ดวงพรหม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
7 นายพนม ไทรพวงโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
8 นายประเชิญ วงษ์ปา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
9 นายวีรยุทธ ศิริทองเกษตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 

10 น.ส.วันนา คันซอย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 
11 นายสันติ ยี่ชวน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 
12 นายวิชัย จ าเล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 
13 นายจีรภัทร ทองอุ่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 
14 นายช านาญ หลวงศักดา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 
15 นายสมบัติ อาจปักษา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 
16 นายส ารวย นิลบัว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 
17 นายสมหมาย      สุขศร ี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 
18 นายสุรสีห์ ผิวขาว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 
19 นายอุทัย พิชัยวัฒนพร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 19 
20 นายบุญชัย บุญยไพศาลเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 20 
21 นายประจักษ์      สังข์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 21 
22 นายอารมย ์ บัวประชา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 22 
23 นายนัยฤทธิ์ จ าเล ก านันต าบลทุ่งลูกนก 
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โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4)  อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก มีบุคลากรทั้งหมด  57   คน  ได้แก่ 
  (1)  พนักงานต าบล  21  คน  ประกอบด้วย 
   - ส านักปลัด        12     คน 
   -  กองคลัง            6      คน 
   -  กองช่าง            3      คน 
  (2)  พนักงานจ้างตามภารกิจ    7      คน 
  (3)  พนักงานจ้างทั่วไป    29     คน  

  *ข้อมูล ณ  วันที่ 1  พฤษภาคม  2558 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 พนักงานส่วนต าบล 

-  นายสุชาติ บัวงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
-  นายกิตติพงษ์ ศรีแวงเขต หัวหน้าส านักปลัด 
-  นางปรามาศ ศิริสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
-  นางสาววนิดา อภิธรรม บุคลากร 
-  นางรัตนา เรืองโรจน์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
-  นายตรีรัตน์ พู่ทรงชัย นักวิชาการศึกษา 
-  นางสาวนงนุช วงษ์จ๊ดซี่ นักพัฒนาชุมชน 
-  นางสาวณัฐนันท์ เรือนงาม นักพัฒนาชุมชน 
-  นายภูวนาท แก้ววิเชียร เจ้าพนักงานธุรการ 
-  นายพงษ์พันธ์ สูงสุดยอด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

ผู้บริหาร 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักปลัด กองช่าง กองคลัง 
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-  นายอดุล หอมเย็นใจ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  นางสาวธวัลรัตน์ พุกพบสุข ครูผู้ดูแลเด็ก 
-  นางสาวจันทรา สังข์ทอง ครูผู้ดูแลเด็ก 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
-  นางสาวมินตรา ทองดอนเหมือน ครูผู้ดูแลเด็ก 
-  นางสาวชนิดาภา    อ่อนน้อย ครูผู้ดูแลเด็ก 
-  นางสาววาสนา ยางหลวง ครูผู้ดูแลเด็ก 
-  นางสาวนิตยา        กันทา ครูผู้ดูแลเด็ก 
-  นางสาวรัศมี          ศรีส าราญ ครูผู้ดูแลเด็ก 
-  นางสาวจีระวดี       มากอ่ิม ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
-  นางสาวหนึ่งฤทัย     เล็กมาบแค     ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 พนักงานจ้าง 
-  นายณรงค์ โต๊ะน้อย ยาม 
-  นายสงกรานต์ กู้นาม พนักงานขับรถยนต์ 
-  นายธวัชชัย ภู่ระหงษ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ 
-  นายนิคม ปานมณี พนักงานขับรถยนต์ 
-  นายสมศักดิ์ ชื่นจิตรชม พนักงานขับรถยนต์ 
-  นายชาตรี เรืองไหรัญ คนงานประจ ารถขยะ 
-  นายทวี เสนสาร คนงานประจ ารถขยะ 
-  นายมานูญ สูงสุดยอด คนงานประจ ารถขยะ 
-  นายปฐมชัย ลิ้มสมบูรณ์ คนงานประจ ารถขยะ 
-  นางน้ าอ้อย โต๊ะน้อย นักการภารโรง 
-  นางนวลจันทร์ บัวประชา คนงาน 
-  นางศิริพร คงหมวก ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
-  นางสาวพิไลพร กล่อมพุ่ม คนงาน 
-  นางสาวชลธิชา แพทองค า คนงาน 
-  นายเพี้ยน ลี้กิมฮุย พนักงานดับเพลิง 
-  นายน้อย อ่ าหลิม พนักงานดับเพลิง 
-  นายติณณภพ เบี้ยวปลื้ม พนักงานดับเพลิง 
-  นายวุฒินันท์ สังข์ทอง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
-  นายนิกร แย้มภักดี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
-  นายสุทธิพงษ์ ปิ่นเที่ยง คนงาน 
-  นายสันติ เล้าอรุณ คนงาน 
-  นายประสิทธิชัย เชิดฉาย คนงาน 

   
กองคลัง 
 พนักงานส่วนต าบล 

-  นางพรทิพย์ ลิ้มสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
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-  นางจินตนา เที่ยงธรรม หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
-  นางสาวศุภิสรา รูปเล็ก นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
-  นายสิทธิชัย เพชรประเสริฐพร นักวิชาการพัสดุ 
-  นางจินดา ภมรพล นักวิชาการการเงินและบัญชี 
-  นางสาวสายไหม หยุนแดง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
-  นางสาวณัฐนันท์ เลาศรีรัตนชัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 พนักงานจ้าง 
-  นางสาววลัยพร ลิ้มสมบูรณ์ คนงาน 
-  นางสาวรัตติยา ทรัพย์เทศ คนงาน 
-  นายนัทพล เล้าอรุณ พนักงานขับรถยนต์ 

 
กองช่าง 
 พนักงานส่วนต าบล 

-  นายวิจิตร จันทร์ไพจิตร ผู้อ านวยการกองช่าง 
-  นายสิงห์ขะ อ้นเยี่ย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
-  นายเสกสรร เล้าอรุณ วิศวกรโยธา 

 พนักงานจ้าง 
-  นายยุทธโยทิน ชาโชต ิ ผู้ช่วยช่างโยธา 
-  นางสาววนิดา ชื่นใจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
-  นายธวัชชัย คุ้มพ้นภัย คนงาน 
-  นายธนาวุฒิ ค าดี คนงาน 

 
 5)  เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
  คอมพิวเตอร์   21 เครื่อง 
  รถบรรทุกขยะ    3 คัน 
  รถยนต์      7 คัน 
  รถมอเตอร์ไซน์     1 คัน 
  รถยนต์ขนาด 12 ที่นั่ง   1 คัน 
  รถบรรทุกน้ า     1 คัน 
   เครื่องถ่ายเอกสาร   3 เครื่อง 
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2.2.2  สภาพทางการคลัง 
 ฐานะการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ย้อนหลัง  3  ปี งบประมาณ (พ.ศ.
2555 - 2557) 
 รายได้รวมทั้งปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555      48,005,995.27 บาท แยกเป็น 

-  หมวดภาษีอากร 374,081.62 บาท 
-  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 503,785.00 บาท 
-  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 622,575.69 บาท 
-  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท 
-  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 107,504.00 บาท 
-  หมวดภาษีจัดสรร 29,307,132.96 บาท 
-  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 17,090,916.00 บาท 
 
 

  

 รายได้รวมทั้งปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556    48,957,006.77 บาท แยกเป็น 
-  หมวดภาษีอากร 604,965.45 บาท 
-  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 770,248.20 บาท 
-  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 836,980.56 บาท 
-  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท 
-  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 106,252.00 บาท 
-  หมวดภาษีจัดสรร 32,449,576.56 บาท 
-  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 14,188,984.00 บาท 

 
 รายได้รวมทั้งปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557    48,541,314.50 บาท แยกเป็น 

-  หมวดภาษีอากร 684,216.61 บาท 
-  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 697,069.20 บาท 
-  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,006,590.92 บาท 
-  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - บาท 
-  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 102,700.00 บาท 
-  หมวดภาษีจัดสรร 29,768,657.77 บาท 
-  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,282,080.00 บาท 

 
 

2.2.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
 

 ในรอบปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ได้ด าเนินการจัดท าโครงการต่างๆ ซึ่ง
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  โดยเฉพาะปัญหาด้านการคมนาคมซึ่งถือได้ว่าเป็น
ปัญหาที่จ าเป็นที่สุดของประชาชน  เนื่องจากพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก เป็นพ้ืนที่ ที่มี
ขนาดใหญ่ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์  ถนนหนทางจึงเป็นสิ่งส าคัญ
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ในการล าเลียงพืชผลทางการเกษตร จากปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  ได้จัดท า
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางประกอบกับโครงการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง  เพ่ือขอสนับสนุน
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ตลอดจนโครงการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
เศรษฐกิจ  การศึกษา  สาธารณสุข  สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ลูกนกได้ด าเนินการจัดท าโครงการตามแผนพัฒนาต าบลให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง  ซึ่งในการพัฒนาที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งพอสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 
 รายจ่ายจ าแนกตามหมวดที่จ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2556 – วันที่ 30 กันยายน 2557 

-  งบกลาง 1,107,933.00 บาท 
-  เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 4,959,000.00 บาท 

-  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,548,996.00 บาท 

-  ค่าตอบแทน 586,989.25 บาท 

-  ค่าใช้สอย 3,207,928.57 บาท 

-  ค่าวัสดุ 3,662,372.91 บาท 

-  ค่าสาธารณูปโภค 497,561.75 บาท 

-  เงินอุดหนุน 4,841,936.30 บาท 

-  รายจ่ายอื่น 25,000.00 บาท 

-  ค่าครุภัณฑ์ 5,404,417.78 บาท 

-  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 5,284,500.00 บาท 

 
 
2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิต
และการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีจุดเด่น และจุดแข็ง ดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  มีการคมนาคมขนส่งที่เป็นเส้นทางขนส่งที่ส าคัญ
สามารถเดินทางเชื่อมโยงไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกเนื่องจากมีพ้ืนที่ติดต่อ 3 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ถือเป็นเส้นทางหลักในการติดต่อค้าขายขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร  การขนส่งสินค้าสะดวก 

2. มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถขยายการ
ให้บริการเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในอนาคตได้ 

3. มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตรับผิดชอบ 12 แห่ง สามารถสร้างงานและรายได้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นได้จ านวนหนึ่ง 
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4. มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถ
รองรับด้านการศึกษาได้ 

5. ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพหลัก ทางด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ โดยเฉพาะ     
โคนม ถือว่ามีผู้ประกอบการมากที่สุดในอ าเภอก าแพงแสน 

6. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก เป็น อบต.ขนาดกลางที่มีความพร้อมทางด้านการ
บริการและขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

 ฉะนั้น ด้วยสภาพพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนกที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เ อ้ือต่างๆ จึง เหมาะแก่การท าการเกษตร จึงก าหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) ของต าบลทุ่งลูกนก คือ  
 “เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  ร่วมแรงผลักดันการศึกษา  มุ่งพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า” 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



บทที่  3 
แผนยุทธศาสตร ์

 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1  กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)  ได้จัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมา  ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 10 
สังคมไทยได้อัญเชิญหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในทุกระดับ 
ซึ่งได้มีส่วนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงท่ามกลาง
กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้อง
ร่วมกันน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ  มีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร 
และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม  การสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศ  พัฒนาสู่ความ
สมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม  เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งและมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 
พันธกิจ 
 1. สร้างสังคมเป็นธรรมและมีคุณภาพ  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 
 2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะ และการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
 3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการ
บริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
 2. เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกายใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
 3. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงานการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 4. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
 
เป้าหมายหลัก 
 1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น  ความเหลื่อมล้ าในสังคม/
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง  และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 
 2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีสุขภาวะดีขึ้น  มีคุณธรรม  จริยธรรม และสถาบัน
ทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
 3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการ
เพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 40 
 4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (เฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น) 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 1.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  ให้ความส าคัญกับ 
  1) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กับการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง ส่งเสริมการจัดสรร
ทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม 
  2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งพัฒนา
ระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
  3) การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วน  สามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม 
และมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  เพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาด้วยตนเอง  สนับสนุนกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม ส่งเสริมบทบาท
สตรีทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
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  4) การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญ 
  1) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพ
คนไทยทุกช่วงวัย  พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต สร้างจิตส านึกให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน 
  2) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  เสริมสร้างสุขภาวะ
คนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง  พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง  สร้างการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ 
  3) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่
ของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  พัฒนาบทบาทของสถาบัน
หลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน  สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย ยอมรับความ
แตกต่างที่หลากหลายของวัฒนธรรม และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้
ความส าคัญกับ 
  1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นรากฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน  สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในท่ีดิน  ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
  2) การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  สนับสนุนการผลิตทาง
การเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  ปรับปรุงบริการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตให้ทั่วถึง พัฒนา/
เสริมสร้างองค์ความรู้ที่เหมาะสมทางการเกษตร  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมแก่เกษตรอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 
  3) การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ตลอดห่วงโซ่การผลิต  สนับสนุนการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร ส่งเสริมภาคเอกชน/องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ระบบสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ  
โลจิสติกส์ของภาคเกษตร 
  4) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  ยกระดับคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่
อาชีพเกษตรกรรม สนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร 
  5) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือน
และชุมชน  ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้/ป่าไม้ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้าน
อาหาร  ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหาร
แก่เกษตรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 
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  6) การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ความเข้มแข็งภาคเกษตร  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพ และปลูกจิตส านึกใน
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
  7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน  สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้มีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร  ภาครัฐมีการประสานความร่วมมือ
และบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง 
 4.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน   
ให้ความส าคัญกับ 
  1) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  เน้นการน าความคิด
สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพย์สินทางปัญญา ไปพัฒนา ต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้
ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน 
  2) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็น
ธรรม  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ 
  3) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดสรรและการบริหารงบประมาณ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจสังคม  ให้ความส าคัญกับ 
  1) การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น  เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 6.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ให้ความส าคัญ 
  1) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณน้ าต้นทุน  ส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
  2) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ด้วยการจัดท าแผนที่
และจัดล าดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีการ
เตรียมความพร้อมและจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 
  3) การควบคุมและลดมลพิษ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียชุมชน 
พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย พัฒนาระบบเตือนภัย และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัย
ด้านมลพิษ 
  4) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ  โดยพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
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การบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) สู่
การปฏิบัติ 
 แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ : มุ่งสร้างความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนัก 
ยอมรับ และบูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันเพ่ือก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการระดับต่างๆ พัฒนาวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติที่
เหมาะสม  ส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนา  สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน/ท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดท าระบบการติดตามประเมินผลและสร้างตัวชี้วัดเพ่ือการพัฒนา ที่สามารถ
น าไปใช้ก ากับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้หลักการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทางสายกลาง 
 
 
 
 
 
 

 
 

เงื่อนไขความรู้ 
(รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) 

 

เงื่อนไขคุณธรรม 
(ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน สติปัญญา แบ่งปัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

นโยบายรัฐบาล 
 นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) ที่แถลงต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ประกอบด้วยนโยบาย 11 ด้าน ดังนี้ 
 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 

พอประมาณ 

 

   มีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี 

 

          มีเหตุผล 

น าสู ่

ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม 

สมดุล / ม่ันคง / เป็นธรรม / ยั่งยืน 



    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งลูกนก | 27 
 

  1) ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียนในกิจการ  5 ด้าน ประกอบด้วย 
   - การบริหารจัดการชายแดน 
   - การสร้างความมั่นคงทางทะเล 
   - การแก้ไขปัญหาอาชญาข้ามชาติ 
   - การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   - การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน 
  2) เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางแบบสันติวิธี 
  3) พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้
ทันสมัย ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ 
  4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ โดยน ากลไกทางการทูตแบบ
บูรณาการมาใช้ 
 3. การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
  1) ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่ม่ันคงแก่ผู้ที่เข้า
สู่ตลาดแรงงาน 
  2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน 
  3) ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบ
สวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ 
คุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการ ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี 
และเด็ก 
  4) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  5) เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย 
  6) จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
  7) แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกร การรุกล้ าเขตป่าสงวน 
 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  1) จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาใน
ระบบและการศึกษาทางเลือก 
  2) ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา
ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
  3) ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและ
การเรียนรู้ 
  4) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน 
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  5) ทะนุบ ารุง อุปถัมภ์ทุกศาสนา สนับสนุนองค์กรทางศาสนาให้มีบทบาทส าคัญใน
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
  1) วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพมีความครอบคลุมประชากรทุกภาพส่วน
อย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ 
  2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรค สร้างกลไกจัดการสุขภาพใน
ระดับเขตแทนการกระจุกตัวที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากร และทรัพยากร
ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
  3) เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด  โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และ
โรคอุบัติซ้ า โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยสกัดกั้นการแพร่กระจาย
ได้อย่างทันท่วงท ี
  4) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร  โดยร่วมมือระหว่างฝ่าย
ต่างๆ ในการตรวจจับเพ่ือป้องกันเหตุ การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ 
  5) ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ  ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชน 
ให้มีน้ าใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา และมีความสามัคคี พัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพ 
  6) ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาเรื่องการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการ
และกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสม 
 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น  3  ระยะ ดังนี้ 
  1) ในระยะเร่งด่วน  เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยติดตามให้
มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงถึงระดับท้องถิ่น 
  2) สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยน าหลักการจัดท างบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2559 ที่ให้ความส าคัญในการบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณา และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัด
เพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรม 
  3) กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนัก
ลงทุนยื่นขออนุมัติไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
  4) ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต 
การช่วยเหลือปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้าเกษตร 
  5) ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
  6) ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศ  โดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เดิม และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ให้ความรู้ เพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัย การควบคุมสินค้าและบริการให้
มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม 
  7) ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือ
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ พร้อมรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
  8) แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน และปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล 
ส่วนภาวะภัยแล้งจะเร่งสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้มากท่ีสุด 
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  9) ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มี
ภาระภาษีที่เหมาะสม ให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อ
สภาวะแวดล้อม 
  10) ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน  โดยปรับปรุงโครงสร้าง
อัตราภาษีด้านการค้า และขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ เพื่อสร้างความเป็นธรรมมากขึ้น 
  11) บริหารจัดการาหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา โดยหาแหล่งเงิน
ระยะยาว และยืดระยะเวลาช าระคืน เพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
  12) ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   - ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนใน กทม. และรถไฟฟ้าเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพ่ิมเติม เพ่ือลดเวลาในการเดินทาง และ
เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไป 
   - ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 
ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสากลในภูมิภาค เพ่ือรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าและชายฝั่ง
ทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
  13) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจ
ของหน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงาน
ก ากับดูและระบบรางสนับสนุนภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในภาคขนส่งมากขึ้น รวมถึงการปรับปรุง
ระบบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  14) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ 
  15) ด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2  เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิต
สินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ และการสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่ม
เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตร เพิ่มบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผล จนถึงการแปรรูปและส่งออกได้ 
  16) ด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนฐานของประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมที่ใช้การ
ออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 
  17) เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้
เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  18) ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได ้
 7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  1) เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน
และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  2) พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่ม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  รวมทั้งสามารถด าเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศ
สมาชิกอาเซียน และกลุ่มการผลิตของไทยที่จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด 
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  3) พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมทั้งแรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และไม่มี
ทักษะ โดยเร่งรัดขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยค านึงถึงความเป็น
เอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุ่ม ควบคุมกับการวางแผนด้าน
การผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงาน 
  4) เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือต่างๆ 
  5) เชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่
แหล่งแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับศักยภาพ
ผู้ประกอบการรายย่อย 
  6) พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ 
National Single Window (NSW) และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้าม
แดนอย่างต่อเนื่อง 
 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม 
  1) สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้
ไม่ต่ ากว่า 1 % ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
  2) เสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกัน 
การผลิตก าลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน 
  3) ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน า
งานวิจัยไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น  ผลักดันงานวิจัยและพัฒนา
ไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ 
และภาคเอกชน 
  4) ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด 
ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 
  5) ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญให้มีความ
พร้อม 
 9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  1) ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ 
  2) ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 
  3) ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 
โดยยึดแนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ 
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  4) บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ และมีการบูรณาการแผนงาน/งบประมาณร่วมกัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5) เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด 
 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  1) ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และท้องถิ่น จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรม 
  2) ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบ ส่วน
ในระยะเฉพาะหน้าเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการ
สาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
  3) เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วาง
มาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง 
  4) ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ 
และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 
  5) ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
  6) ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็น
เรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 
  7) ส่งเสริม สนับสนุนภาคีองค์การภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ เพ่ือสอดส่อง 
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และวางมาตรการคุ้มครองพยาน
และผู้เกี่ยวข้อง 
 11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  1) ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมาย
อ่ืนที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารราชการแผ่นดิน 
  2) เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดท ากฎหมาย
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชน 
  3) ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการ
แทรกแซงของรัฐ 
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  4) น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการ
ด าเนินคดีทุกขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้
ติดตามผลและปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้ 
  5) ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม ให้เข้าถึงได้โดยง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและ
ผู้ด้อยโอกาส โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพ 
  6) น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ยุทธศาสตร์หลกัของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

 ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มี 9 ด้าน ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิด

ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติ ให้เกิดความมั่นคงและ

ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 
 

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข็มแข็ง 
1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2. ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย 
และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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ยุทธศาสตร์ประเทศ 

 วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอ
ภาค และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 หลักการของยุทธศาสตร์ : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  เพื่อ
ความสมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 วัตถุประสงค์ :  1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่ 
   2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
   3. การลดรายจ่าย 
   4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Internal Process) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
1. ด้านเกษตร 1) แผนที่การใช้ดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร 

2) การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
 

2. ด้านอุตสาหกรรม 1) แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) อุตสาหกรรม 
2) ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bin-plastic, etc.) 
3) การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล 
4) การน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

3. การท่องเที่ยวและ
บริการ 

1) แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว 
2) เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาทต่อปี 
3) ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค 

4. โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

1) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน 
2) การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ITC 
3) การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

5. พลังงาน 
 
 

1) นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม 
2) การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังทดแทน 
3) การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ

ในภูมิภาค 
1) การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการ

ลงทุน เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
2) แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 
3) ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard 
4) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน

บ้าน 
7. การพัฒนาขีด

ความสามารถในการ
แข่งขัน 

1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด) 
2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

8. การวิจัยและพัฒนา 1) ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP 
2) Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T 
3) การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks 
4) การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 

9. การพัฒนาพ้ืนที่และ
เมืองเพ่ือเชื่อมโยง
โอกาสจากอาเซียน 

1) การพัฒนาเมืองหลวง 
2) การพัฒนาเมืองเกษตร 
3) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
4) การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว 
5) การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
6) การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการค้าการลงทุน 
7) การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการค้าการลงทุน 
8) ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การลดความเหลื่อมล  า ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการด าเนินการ 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
10.การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
1) ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และ

การใช้ ICT ในระบบการศึกษาเช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย ฯลฯ) 
2) พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

11.การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข 

1) การจัดระบบบริการ ก าลังพล และงบประมาณ 
2) การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3) สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

12.การจัดสวัสดิการ
สังคมและการดูแล
ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี 
ผู้ด้อยโอกาส 

1) การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียม
คุณภาพชีวิต 

2) กองทุนสตรี 
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
13.การสร้างโอกาสและ

รายได้แก่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาด
ย่อม(SMEs)และ
เศรษฐกิจชุมชน 

1) กองทุนตั้งตัวได้ 
2) กองทุนหมู่บ้าน 
3) โครงการ SML 
4) โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร 
 

14.แรงงาน 1) การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ
และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 

2) การจัดการแรงงานต่างด้าว 
3) การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย

อย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
15.ระบบยุติธรรมเพ่ือลด

ความเหลื่อมล้ า 
1) การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

16.การต่อต้านคอร์รัปชั่น 
สร้างธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส 

1) การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม 
2) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน 

17.การสร้างองค์ความรู้ 
เรื่องอาเซียน 

1) ภาคประชาชน 
2) ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ 
3) บุคลากรภาครัฐ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ประกอบด้วย  5  ประเด็นหลัก 11 แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
18.การพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
เพ่ือความยั่งยืน 

1) พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพื่อความยั่งยืน 

19.การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (GHG) 

1) การประหยัดพลังงาน 
2) การปรับปรุงกฎระเบียบ (เช่น green building code) 
3) ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 

20.นโยบายการคลังเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม 

1) ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม 
2) การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ 

21.การจัดการทรัพยากร-
ธรรมชาติและการ
บริหารจัดการน้ า 

1) การปลูกป่า 
2) การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า 
3) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อาเซียน 
22.การเปลี่ยนแปลง

สภาวะภูมิอากาศ 
1) การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation) 
2) การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครฐั 
 ประกอบด้วย  8  ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
23.กรอบแนวทางและการ

ปฏิรูปกฎหมาย 
1) ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม 
3) ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

24.การปรับโครงสร้าง
ระบบราชการ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของภาครัฐ
ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ โดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

2) ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E-Service 

25.การพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐ 

1) บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมส าหรับอนาคต 

2) พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
บุคลากร ภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

26.การปรับโครงสร้าง
ภาษ ี

1) ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

27.การจัดสรร
งบประมาณ 

1) พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายรัฐบาล 

28.การพัฒนาสินทรัพย์
ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1) ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 
2) บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

29.การแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และเสริมสร้าง
ความมั่นคงในอาเซียน 

1) ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 2555 – 
2559 

2) การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน 
30.การปฏิรูปการเมือง 1) การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื นที่ 

 สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  มีสาระส าคัญดังนี้ 
แนวคิดและหลักการ 
 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็น
ธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 
ควบคู่กับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม 
ยุทธศาสตร์พระราชทาน (เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา) ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา 
และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษา
เสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริม
อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม พัฒนาการเกษตร ฟ้ืนฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
  2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล เพ่ือ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น 
ส่งเสริมการเรียนการสอนนอกระบบ การอาชีวศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคม ในการสร้าง
วัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
  3) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล
ต่อระบบนิเวศ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งทะเล ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนา อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมือง และพ้ืนที่ชายแดน ตามแนวเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก เพ่ือเป็นประตูการค้าเชื่อมโยง
ประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ 
  5) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมือง และชนบทอย่างมีส่วนร่วม และเกื้อกูลกัน 
เพ่ือให้มีการจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและความต้องการของชุมชน 
 2. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี 
ควรเน้นพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อ 
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  
(นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) 

(พ.ศ.2557 – 2560)  (ฉบับทบทวน) 
 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
 “เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน พัฒนาการค้าชายแดนและการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์” 
 

พันธกิจ 
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการ

ท่องเที่ยว 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูป และการท่องเที่ยว 
3. จัดหา และพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอต่อการผลิตแปรรูป

และการท่องเที่ยว 
4. ผลิต แปรรูปสินค้าการเกษตร และการบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ 
5. แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายที่

สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์  มีรายละเอียดดังนี้ 

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ เป้าประสงค์ 12 กลยุทธ์ 
1. การส่งเสริมความปลอดภัย

และคุณภาพในการผลิต 
และส่งออกสินค้าเกษตร 
และเกษตรอุตสาหกรรมที่
ได้มาตรฐาน 

1. ผู้บริโภคท้ังภายใน
และต่างประเทศ
บริโภคสินค้าที่
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

1. พัฒนากลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

2. เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาด และ
การประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตร 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการน านวัตกรรมมาใช้
ในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 

2. การเพ่ิมศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่าง
สร้างสรรค ์

2. เพ่ิมรายได้และ
จ านวนนักท่องเที่ยว 

4. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานสินค้าบริการอย่างมี

คุณภาพ 
6. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
7. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและ

เสริมสร้างความปลอดภัย 
3. ส่งเสริมการค้าชายแดน

และพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

3. รายได้จากการค้าผ่าน
แดนเพ่ิมขึ้น 

8. สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน 

9. ส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและการค้าชายแดน 

10.พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้าน
การค้าชายแดน 
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4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ เป้าประสงค์ 12 กลยุทธ์ 
4. การสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่ภาคการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน 

4. เกษตรกรมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีขึ้น 

11.สร้างแรงจูงใจในการปรับปรุง
พัฒนาการผลิตที่ปลอดภัย 

12.ส่งเสริม สนับสนุนในการเข้าถึงแหล่ง
ทุนและโอกาสในการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม (ปี พ.ศ. 2559) 
 
วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม 
 “เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล การท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
 
พันธกิจ 

1. ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย 
ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. พัฒนาการค้าการลงทุนที่ทันต่อยุคสมัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 
ตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทางการท่องเที่ยว และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ในระดับต้นของ
ประเทศ 

4. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม การ
สร้างสังคมท่ีเข้มแข็ง ตลอดจนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทุก
ระดับ 

5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้คืนความอุดมสมบูรณ์ การดูแลรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน และสร้าง
ภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
 

 

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ เป้าประสงค์รวม 12 กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาคุณภาพการ

เสริมสร้างความปลอดภัย
และยกระดับมาตรฐานใน
การผลิตการตลาด และ
การส่งออกสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรม 

1. เศรษฐกิจของจังหวัดมี
การเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและมั่นคง 
ประชาชนมีรายได้
เพียงพอต่อการด ารง
ชีพและพ้นจากขีด
ความยากจน 

1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและปริมาณการผลิต 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพื่อลดต้นทุนการ
ผลิต 

3. พัฒนาระบบการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ตรวจรับรองมาตรฐาน 

4. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และเพ่ิมช่องทางการ
จัดจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ 

 
2. การเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมให้อยู่ใน
ระดับต้นของประเทศ 

2. เพ่ิมจ านวนรายได้จาก
การท่องเที่ยว 

5. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว/ทรัพยากร 
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและศักยภาพ

บุคลากรทางการท่องเที่ยว 
8. พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
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3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ เป้าประสงค์รวม 12 กลยุทธ์ 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชน การ
เสริมสร้างความมั่นคงและ
สังคม คุณภาพอย่างยั่งยืน 

3. ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีภูมิปัญญา มี
ภูมิคุ้มกัน สังคมมี
ความเข้มแข็ง และมี
ศักยภาพพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

4. ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการดูแลรักษาให้
เกิดความสมดุล และ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 

 

9. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันความเข้มแข็งทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

10.เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

11.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานเชิงรุก 
12.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 
และเป็นธรรม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 
 
วิสัยทัศน์ 
 “คน ชุมชน มีภูมิคุ้มกัน และพ้ืนที่มีความพร้อมเผชิญปัญหา และภัยคุกคามความมั่นคง 
รวมทั้งสามารถพัฒนาร่วมกับประเทศรอบบ้านอย่างยั่งยืน” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ  ประกอบด้วย 
 1. ยุทธศาสตร์ผนึกก าลังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพื นที่
เป้าหมายอย่างย่ังยืน 
  1) เสริมสร้างให้คนและชุมชนมีจิตส านึกด้านความมั่นคงและมีศักยภาพ  บน
พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมให้กับผู้น าชุมชน และหมู่บ้าน  ผู้น ากลุ่ม/องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน 
และองค์กรภาคประชาสังคม รวมทั้งผู้น าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างผู้น าชุมชนด้าน
ความมั่นคง 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ให้ความส าคัญกับ
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้สอดคล้องกับความต้องการของคนและชุมชนในพ้ืนที่ 
  3) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สร้างอาชีพ และรายได้
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในจังหวัดมีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาคเอกชน และเครือข่ายประชาสังคมในจังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน 
และเครือข่ายองค์กรชุมชน ร่วมด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 2. ยุทธศาสตร์การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื นที่ชายแดน  ด าเนินการจัดท าแผน 
ระเบียบชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาระบบต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน และชายฝั่ง
ทะเล 
 3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการ
โดยสันติวิธี   
  1) สนับสนุน/ส่งเสริม การจัดเวทีประชาคมในระดับต่างๆ ตามความพร้อมของแต่
ละพ้ืนที่ เพื่อน าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่น มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  
  2) สนับสนุนหน่วยงานของรัฐ ให้น าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่น มา
ประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง และเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเพ่ือเสริมความ
มั่นคงของชาติ 
  3) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดย
แนวทางสันติวิธี 
  4) ส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี และ
กระบวนการยุติธรรมชุมชน 
  5) ส่งเสริม/สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทเป็นศูนย์ประสาน
ความร่วมมือของชุมชนในการจัดการความขัดแย้ง ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้ง
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและกระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์ (Restorative Justice) 
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  6) ส่งเสริมให้องค์กรนอกภาครัฐเป็นหน่วยเจ้าภาพสร้างกลไกการเจรจาหาข้อยุติ
และทางออกในการแก้ไขข้อขัดแย้ง 
  7) ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งของชุมชนและ
ท้องถิ่น โดยให้ชุมชนเป็นพลังหลักในการด าเนินการและสนับสนุนการเผยแพร่แนวทางการจัดการ
ความขัดแย้งโดยสันติวิธีของภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ของทุกภาคส่วน 
  8) ส่งเสริมการด ารงรักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการศึกษา
ประวัติศาสตร์โบราณคดี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้คนในท้องถิ่นมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์
ของท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความม่ันคง 
  1) สนับสนุนการพัฒนาข้อมูลและระบบฐานข้อมูล โดยเชื่อมโยงเครือข่ายทุกระดับ 
ใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภาพถ่ายดาวเทียม รวมทั้งให้ความส าคัญกับ
ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ความต้องการชุมชน เพ่ือจัดท าและสนับสนุนแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับ
ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่และตอบสนองความต้องการของชุมชน 
  2) พัฒนาและจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว บูรณาการในทุกระดับ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่น าไปสู่การแจ้งเตือน และสั่งการแก้ปัญหาได้
ทันเหตุการณ ์
  3) ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับ
วัย ให้มีจิตส านึกด้านความม่ันคง โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน  รวมทั้งเสริมสร้าง
องค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่รัฐ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครกลุ่มมวลชน เป็นต้น 
  4) พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา และสนับสนุนการน าผลงานศึกษา/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการด าเนินงานการพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในทุก
ระดับ 
  ๕) ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐ หน่วยงานทางวิชาการ สถาบันการศึกษา หรือศูนย์
วิชาการด้านความมั่นคง เป็นองค์กรกลางในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งการถ่ายทอด
สู่สาธารณชน 
  6) สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายความมั่นคง  สร้างช่องทางการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านความมั่นคงสู่เวทีชุมชนผ่านสถาบันการศึกษา องค์กรทางศาสนา สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพของศูนย์การเรียนรู้/ห้องสมุดชุมชน การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน
เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และพัฒนาเครือข่ายด าเนินงานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7) ส่งเสริม/สนับสนุนบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน เพ่ือ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 
 5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับประเทศเพื่อนบ้าน  สนับสนุน
การด าเนินงานของชุมชน และท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดน และจังหวัดชายฝั่งทะเล 
 6. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ  ด าเนินงานภายใต้กลไกการ
บริหารจัดการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ.
2557 เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติ 
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แนวทางด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคม 
 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุม
และทรุดโทรม 

- สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
- ให้ อบจ. เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาแบบองค์รวม โดย
ด า เนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคมใน อปท . ที่ขาดแคลน
งบประมาณ 

สถานีให้บริการด้านพลังงานไม่
เพียงพอและปิดบริการเร็ว 

- สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก 

พ้ืนที่ด่านชายแดนมีความคับ
แคบไม่สามารถรองรับการ
เจรจาในชั่วโมงเร่งด่วน 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียว (One Stop Service), การตรวจปล่อยจุดเดียว(Single 
Service Inspection) และด่านศุลกากรแบบ Single window 
 

 
2. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน 
 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน 

- สนับสนุนให้สถาบันการเงินผ่อนปรนการปล่อยสินเชื่อใน
ภาคอุตสาหกรรม SMEs ที่มีศักยภาพในการขยายและปรับปรุง
เทคโนโลยีใหม่ในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
- สนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกร 

ผู้ประกอบการขาดความรู้ความ
เข้ า ใ จ เ รื่ อ งกฎระ เบี ยบ พิ ธี
ศุลกากร ส่งผลให้มีการลักลอบ
ท าการค้าตามแนวชายแดน 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
การค้าการลงทุนและเรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากร 

ไม่ มี จุ ดกระจายสิ น ค้ า และ
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 

- ส่งเสริมการด าเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายและส่งสินค้าและ
บริการเบ็ดเสร็จโดยให้ อปท. อ านวยความสะดวกในเรื่องข้อมูล
ข้อเสนอแนะและประสานให้เอกชนด าเนินการ 
- จัดท าผังเมืองรวมเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาพ้ืนที่การค้าและ
การลงทุน 

สินค้าและการบริการที่แต่ละ
ประเทศมีลักษณะคล้ายกัน 

- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในลักษณะของ
การรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพ่ือให้
ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและสามารถเพ่ิมอ านาจต่อรองกับ
ผู้ค้ารายใหญ่ได้ 
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ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและ
เผยแพร่ข้อมูล 

- เร่งรัดให้มีการจัดท าระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมทุก 
อปท. เช่น ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย เป้นต้น 
- อ านวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียนการค้า (อบจ.) 
 

 
3. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ขาดระบบบริหารจัดการและ
บูรณาการแหล่งท่องเที่ยว/การ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว/การบ ารุงรักษาและ
ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 

- พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมี
คุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, การสร้าง
เส้นทางเครือข่ายท่องเที่ยว/ กิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกันระหว่าง 
อปท. ที่มีแหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันในจังหวัด
และจังหวัดที่อยู่ติดกัน, การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยว, การ 
บริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนและเกิด
มูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 
- พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความ
เข้าใจ ในด้านการให้บริการและด้านภาษาเพ่ือเป็นการสร้าง
มาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
- ประสานทุกภาคส่วนให้บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยน าการจัดการความรู้มาใช้ในการด าเนินงาน 
- จัดเก็บภาษีจากการท่องเที่ยว 
 

การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง/
สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
ป้ายชี้ทางและศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐาน 

- เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์, สื่อวิทยุ และ
โทรทัศน์ 
- จัดท าป้ายชี้ทาง/แผนที่ท่องเที่ยวสองภาษา 
- จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและมีเจ้าหน้าที่มี
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้บริการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงระเบียบและกฎจราจรของ
ประเทศไทย และก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้มงวด
กวดขัน เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
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4. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านการศึกษา 
 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
เจ้าหน้าที่และประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศเพ่ือนบ้านใน
การสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนให้สถาบันทางการศึกษาเร่งรัดพัฒนาเยาวชนให้สามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
- จัดสรรงบประมาณในการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศเพ่ือนบ้าน/ครูชาวต่างชาติให้เพียงพอกับความต้องการของ
โรงเรียน 
- ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศโดยเน้นที่การฟังและ
พูดเพ่ือติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ 
 

การสืบค้นข้อมูลของหน่วยงาน
ในประเทศมีอยู่อย่างจ ากัด
เนื่องจากการจัดท าข้อมูลไม่
เป็นระบบและมีความล้าหลัง 

- สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เป็นภาษาสากลและมีการ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

การเรียนการสอนของไทยไม่
สอดคล้องกับประเทศสมาชิก
อาเซียน 

- ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิก เพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนนักเรียนและ
การศึกษาต่อ 
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุกกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

 
5. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด 
และสุขอนามัย 

- ส่งเสริมด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐานทั้ง 14 ด้าน ได้แก่ 
1) การสุขศึกษา (Health Education) 
2) โภชนาการ (Nutrition) 
3) การจัดหาน้ าสะอาดและการสุขาภิบาล (Water Supply 

and Sanitation) 
4) การเฝ้าระวังโรคประจ าถิ่น (Surveillance for Local 

Disease) 
5) การสร้างภูมิคุ้มกันโรค (Immunization) 
6) การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว 

(Maternal Child Health and Family Planning) 
7) การรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน (Simple Treatment) 
8) การจัดหายาที่จ าเป็น (Essential Drugs) 
9) สุขภาพจิต (Mental Health) 
10)  ทันตสาธารณสุข (Dental Health) 
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ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 11)  การอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 

12)  การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 
13)  การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ และโรคไม่ติดต่อ 

(Accident and Noncommunicable Disease 
Control) 

14)  การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (AIDS) 
- วางแผนรองรับการเข้ามาของแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยการ
จัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับการตรวจโรค ป้องกันโรค และรักษาโรค 
- ก าหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงด้าน
สุขภาพและยาเสพติดอย่างจริงจัง 
- พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นก าลังส าคัญของ 
อปท. 

 
6. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ปัญหาขยะ แหล่งน้ าเน่าเสีย 
มลพิษทางอากาศ การรุกราน
ที่ดินท ากิน และการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ 

- จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและให้ อบจ. เป็นแม่ข่ายในการ
สร้าง โรงก าจัดขยะรวม และการแยกขยะ 
- วางระบบก าจัดน้ าเสียรวมในเขต อปท. 
- ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรต้นน้ า และบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด 
- จัดการที่ดินท ากินและแบ่งเขตพ้ืนที่ป่าอุทยานและป่าสงวนให้มี
ความชัดเจน 
- ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เช่น การ
จัดตั้งอาสาสมัครรักษาป่าและอาสาสมัครจัดการขยะชุมชน 
 

 
7. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ 
 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
การส่งเสริมอัตลักษณ์ของ
ตนเองและการเรียนรู้อัตลักษณ์
ของประเทศเพ่ือนบ้าน “รู้เขา 
รู้เรา” 

- ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอด 
อัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน และเผยแพร่วัฒนธรรม
จารีตประเพณีของประเทศเพ่ือนบ้าน 
- ปลูกฝังอัตลักษณ์ท่ีส าคัญให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น ภาษาพูด 
 



    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งลูกนก | 49 
 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 ภาษาเขียน ภาษาท้องถิ่น การแต่งกาย การละเล่นพ้ืนบ้าน อาหาร 

และขนมไทย 
- ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าถึงแหล่งที่มาของวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพ่ือเชื่อมโยงให้รู้สึกผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
- จัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 
- จัดท าพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดท้องถิ่น 
เพ่ือแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
 

 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

 1.  นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  1)  พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ โดย 
การบูรณาการร่วมกันขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก และสถานศึกษาในเขตต าบล 
  2)  พัฒนาและส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ประชาชนต าบลทุ่งลูกนกและข้างเคียง 
  3)  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษานอกสถานที่ เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ที่
นอกเหนือจากการเรียนรู้ในต ารา 
  4)  อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
  5)  สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
  6)  สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
 2.  นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  1)  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการให้แก่เกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของตนเองและกลุ่ม 
  2)  สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3)  สนับสนุนและส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการประกอบอาชีพต่างๆ 
  4)  สนับสนุนและส่งเสริมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
  5)  สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 3.  นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
  1)  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการในต าบล 
  2)  สนับสนุนและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตามที่กฎหมายก าหนด 
  3)  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
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  4)  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพ่ือสร้างความผูกพันในระดับครอบครัว 
  5)  สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์
แข็งแรง มีความพร้อมอยู่เสมอ 
  6)  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  7)  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 
  8)  สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
  9)  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มสตรีแม่บ้าน 
  10) สนับสนุนและส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  11) สนับสนุนและส่งเสริมในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
 4.  นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและแหล่งน  า 
  1)  พัฒนาถนนสายหลักภายในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน 
  2)  พัฒนาและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน/หมู่บ้าน ให้ครอบคลุมและ
เพียงพอ 
  3)  พัฒนาและปรับปรุงกิจการประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม 
  4)  พัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า คูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือประโยชน์
ทางด้านการเกษตร 
 5.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
  1)  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
  2)  พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  3)  พัฒนาและปรับปรุงในองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก เป็นศูนย์ข้อมูลและ
ศูนย์ประสานระหว่างส่วนราชการทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 
  4)  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากร
ของท้องถิ่น 
  5)  พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณะให้ครอบคลุม 
  6)  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพ่ือเสริมสร้างระบบการ
บริหารจัดการที่ดี 
 6.  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1)  พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของชุมชน/หมู่บ้าน 
  2)  พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน 
  3)  พัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดการน้ าเสียของชุมชน 
  4)  พัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า คูคลอง 

 นโยบายที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนกวางแผนในการพัฒนาไว้ในภาพรวมคือ  พัฒนา 
เส้นทางคมนาคมในต าบลให้ครบทุกหมู่บ้านเพ่ือให้ราษฎรได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและใช้เป็น
เส้นทางในการล าเลียงพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์  พัฒนาไฟฟ้าสาธารณะ  บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในต าบล  พัฒนาแหล่งน้ าคูคลองทุกสาย  สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจ  ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพร่างกายที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บของประชาชน  
ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  ส่งเสริมการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนในท้องถิ่น 
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3.2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
       1.  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่นจากการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยระดมความคิดห็นของประชาชนทุกหมู่บ้าน  
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ได้  2  ลักษณะ  คือ  ปัญหา
เฉพาะหน้าที่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ทันทีและปัญหาที่ต้องน ามาบรรจุไว้ในแผน 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
1.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
    1.1 ปัญหาต้นทุน
การผลิตภาคการเกษตร
มีราคาสูง 

 
-  ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบล
ทุ่งลูกนกประกอบอาชีพ
ทางด้านการเกษตร ซึ่งหาก
ราคาต้นทุนการผลิตสูงและ
ผลผลิตที่ได้น้อย จะท าให้
รายได้ของเกษตรกรลดลง 

 
-  ลดต้นทุนการผลิต 

 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้
ปุ๋ยชีวภาพ แทนการใช้ปุ๋ยเคมี 
- ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ เพ่ือการส่งออกใน
อนาคต 

   1.2 ปัญหาการขาด
อาชีพเสริม 

- ขาดความรู้ ความเข้าใจ ใน
รูปแบบการบริหารงานใน
ลักษณะของการรวมกลุ่ม 

- จัดโครงการอบรมให้
ความรู้ 

- ประชาชนจะมีความรู้ ความ
เข้าใจมากข้ึนและก่อให้เกิดการ
รวมกลุ่ม เพ่ือประกอบอาชีพ
และเป็นการเพ่ิมรายได้ 

 - ขาดแคลนทุนในการด าเนิน
กิจกรรม 

- จัดสรรงบประมาณ
ให้แก่กลุ่มอาชีพ 
ตามความเหมาะสม 

- กลุ่มต่าง ๆ จะมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
- ก่อให้เกิดการผลักดันผลผลิต
ของกลุ่มบางกลุ่มให้เป็นสินค้า
เพ่ือการส่งออกในอนาคต   
เช่น ผลผลิตทางการเกษตรและ
ปศุสัตว์ 

2. ปัญหาด้านสังคม    
   2.1 ปัญหา
งบประมาณในการ
จัดสรรเบี้ยยังชีพ
คนชราไม่เพียงพอ 

- ประชากรของผู้สูงอายุใน
ต าบลทุ่งลูกนกมีอยู่ประมาณ 
1,4890 คน คิดเป็น 11.50 
% ของประชากรทั้งหมด     
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูงพอสมควร
ประกอบกับส่วนใหญ่จะมี
ฐานะยากจนซึ่งการจัดสรร
งบประมาณจากส่วนกลางหรือ
จาก อบต. ยังคงไม่เพียงพอ 

- จัดสรรงบประมาณ
เบี้ยยังชีพให้แก่  
คนชราเพ่ิมขึ้นตาม
ความเหมะสมและ
เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายที่ก าหนดไว้ 
- จัดสวัสดิการถุงยังชีพ
ให้แก่คนชราทีย่ากจน 

- ผู้สูงอายุจะมีสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายดีขึ้น 
- ภาระค่าใช้จ่ายของบุตรหลาน
ลดลง 
- ก่อให้เกิดความสุขใน
ครอบครัวเพราะผู้สูงอายุไม่ได้
ถูกทอดทิ้งแต่ยังเป็นบุคคล
ส าคัญของ 
ครอบครัว 

   2.2 ปัญหายาเสพติด - ในปัจจุบันปัญหายาเสพติด
เพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้เกิดปัญหา
อ่ืนๆตามมา เช่น ปัญหา 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่
คนในชุมชน  และ
ครอบครัว 

- ปัญหายาเสพติดลดลง  และ
หมดไปในที่สุด 
- เด็กและเยาวชน มีสุขภาพ 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
 อาชญากรรม ปัญหา

ครอบครัว ฯลฯ 
- จัดกิจกรรมในชุมชน
ในลักษณะครอบครัว
สัมพันธ์ 
- ส่งเสริมให้มีการออก
ก าลังกายและเล่นกีฬา
ในต าบล 

ร่างกายที่แข็งแรงปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 
- เกิดความรัก ความอบอุ่นขึ้น
ในครอบครัว 

   2.3 ปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิต     
และทรัพย์สิน 

- ถนนสายหลักและสายรอง
โดยเฉพาะทางแยก  ทางโค้ง  
ไม่มีป้ายสัญลักษณ์บอกและไม่
มีไฟส่องสว่างบางจุดมีแต่
ช ารุดเสียหาย  เป็นเหตุให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นหลายครั้ง
ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต  
และทรัพย์สิน 

- ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์
จราจร 
- ซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
-ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะให้
เพ่ิมข้ึน 

- อุบัติเหตุลดลง 

3. ปัญหาโครงสร้าง
พื นฐาน 

   

    3.1 ปัญหาการ
คมนาคมขนส่งไม่
สะดวก 

- สภาพถนนเป็นหลุม  เป็นบ่อ  
ประกอบกับถนนบางสาย
ประชาชนรุกล้ าเข้ามาในเขต
ทาง 

- ปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมถนน 
- ก่อสร้างถนนลาดยาง  
หรือคอนกรีต 

-ท าให้เกิดถนนลาดยางที่ได้
มาตรฐานอย่างน้อยปีละ  4  
เส้น  (โดยเฉพาะเส้นทางหลักที่
ราษฎรใช้เป็นเส้นทางในการ
เดินทางและล าเลียงผลผลิต
ทางด้านการเกษตรหรือปศ
สัตว์) 
 

    3.2 ปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิต     
และทรัพย์สิน 

- ถนนสายหลักและสายรอง
โดยเฉพาะทางแยก  ทางโค้ง  
ไม่มีป้ายสัญลักษณ์บอกและไม่
มีไฟส่องสว่างบางจุดมีแต่
ช ารุดเสียหาย  เป็นเหตุให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นหลายครั้ง
ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต  
และทรัพย์สิน 

- ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์
จราจร 
- ซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
-ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ   ให้
เพ่ิมข้ึน 

- อุบัติเหตุลดลง 

     3.3 ปัญหาไฟฟ้า
และแสงสว่าง 

- พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งลูกนกมีพ้ืนที่
ขนาดใหญ่ การให้บริการด้าน
ไฟฟ้าและแสงสว่างยังไม่พอ 

- ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 
- เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง 

- ประชาชนในต าบลทุ่งลูกนกมี
ไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
- มีไฟส่องสว่างรายทางตาม
ถนนทุกสาย 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
     3.3 ปัญหาน้ าเพื่อ
อุปโภคและบริโภค 

- ประชาชนบางหมู่บ้านขาด
แคลนน้ า  เพ่ืออุปโภค  
บริโภค 
- ระบบประปา ไม่คลอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน 
- เครื่องสูบน้ าชนิดใต้น้ า     
เกิดการช ารุดเสียหายบ่อย   
การจัดเก็บค่าน้ าประปาเก็บได้
ไม่ครบถ้วน 
- มีการลักน้ าใช้ 
 

- จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ า
ให้เกิดความเข้าใจ 
- โอนการจัดการระบบ
ประปาหมู่บ้าน  มาให้
ท้องถิ่นดูแล 
- ขยายระบบประปาให้
ทั่วถึง  ทุกหลังคาเรือน 
- ก่อสร้างหอถังประปา
เพ่ิมเติม 

- ประชาชนมีน้ าใช้ทุกหลังคา
เรือน 
- ปัญหาการลักน้ าใช้ลดน้อยลง 

4.ปัญหาด้านแหล่งน  า    
    4.1ปญัหาน้ าท่วม
ขังท่ีอยู่อาศัย และพ้ืนที่
ท าการเกษตร 

- ไม่มีคลองระบายน้ า - ขุดคลองระบายน้ า - ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

    4.2 ปัญหาคลอง
สายต่าง ๆ ตื้นเขิน 

- สภาพคลองในปัจจุบันตื้น
เขิน  ประกอบกับมีวัชพืช
เกิดข้ึนในล าคลองท าให้น้ าไหล
ไม่สะดวก 

- ขุดลอกคลองระบาย
น้ า 

- คลองสายต่าง ๆ จะได้รับการ
ขุดลอก 

5. ปัญหาด้านการ
สาธารณสุข 

   

    5.1 ปัญหาการแพร่
ระบาด  ของโรค
ไข้เลือดออก 

- แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายยังคง
อยู่ 
- เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ
ป้องกัน    ไม่เพียงพอ 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน 
- จัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควันเพิ่มเติม 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ 

- สถิติผู้ป่วยที่เป็นโรค
ไข้เลือดออกลดลง  หรือหมดไป 

6. ปัญหาด้านการเมือง  
และการบริหารจัดการ 

   

    6.1 ปัญหาการขาด
แคลนเครื่องมือ    
เครื่องใช้ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

- ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้
ในการระงับเหตุอัคคีภัย 
 

- จัดซื้ออุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การดับเพลิง 

- สามารถระงับเหตุอัคคีภัยได้
ทันท่วงที 

    6.3 ปัญหาการขาด
ความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

- สมาชิกสภา อบต. ยังขาด
ความรู้  ความเข้าใจใน
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- จัดโครงการอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

- สมาชิกสภาอบต.เข้าใจใน
บทบาทหน้าที่เพ่ิมขึ้นและ
ก่อให้เกิดกระบวนการร่วมคิด   
ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา 
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2.  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส     
การพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ด้วยเทคนิค  SWOT Analysis 

 จุดแข็ง (Strength) 

  -  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก มีการคมนาคมขนส่งที่เป็นเส้นทางการขนส่งที่
ส าคัญ     สามารถเดินทางเชื่อมโยงไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกเนื่องจากมีพ้ืนที่ติดต่อ 3 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดราชบุรี  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี  ถือเป็นเส้นทางหลักในการติดต่อค้าขายขนส่งพืชผล
ทางการเกษตรการขนส่งสินค้าสะดวก 
  -  มีอ านาจเป็นอิสระในการบริหารจัดการและวางแผนพัฒนา  แก้ไขปัญหาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและตรงเป้าหมาย 
  -  มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถ 
ขยายการให้บริการเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนในอนาคตได้ 
  -  มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตรับผิดชอบ 12  แห่ง    สามารถสร้างงานและรายได้
แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้จ านวนหนึ่ง 
  -  มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมปลาย   สามารถ
รองรับด้านการศึกษาได้ 
  -  ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพหลัก  ทางด้านการเกษตรกรรมและปศุสัตว์
โดยเฉพาะ  โคนม ถือได้ว่ามีผู้ประกอบการมากที่สุดในเขตอ าเภอก าแพงแสน 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  เป็น อบต.ขนาดกลางมีความพร้อมทางด้าน
การบริการ  และขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

   
จุดอ่อน (Weakness) 

  -  ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมส่งกลิ่นเหม็นรบกวนสร้างความเดือนร้อน
ให้แก่ประชาชน 
  -  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองการปกครอง มีน้อย   ท าให้การแก้ไขปัญหา และพัฒนา
ท้องถิ่นไม่ตรงตามความต้องการเท่าที่ควร 
  -  อ านาจตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาก บุคลากรและ
งบประมาณมีจ ากัด  ท าให้การบริหารงานไม่คล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
  -  วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนส่วนมากเป็นสังคมเกษตรกรรม       
ความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ ด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ มีน้อย
มากท าให้การพัฒนา  ท้องถิ่นที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร 

 -  บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้   ความเข้าใจในระเบียบ  ข้อบังคับและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 
  -  อุปกรณ์เครื่องมืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ยังไม่เพียงพอ 
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 อุปสรรค  (Threats) 
  - การติดต่อประสานงานระหว่างจังหวัด อ าเภอ และ อบต. ไม่ค่อยสะดวก เนื่องจาก
ผ่านขั้นตอนหลายระดับท าให้การประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารหรือนโยบายต่าง ๆ  ล่าช้า 
  - การส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐไม่สามารถกระตุ้นการลงทุนในพ้ืนที่ได้เท่าท่ีควร 
  - ประสบภัยทางธรรมชาติ   เช่น  น้ าท่วม  ภัยแล้ง  ท าให้การท าการเกษตรไม่ได้
ผลผลิตตามต้องการ 

 - สภาวการณ์เศรษฐกิจและการเมืองระดับประเทศส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  - พ้ืนที่รับผิดชอบมีมากท าให้การพัฒนาด้านต่างๆไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมและทั่วถึง 
  - ระเบียบกฎหมาย ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ท าให้ไม่เกิดความคล่องตัว  และยังคง
มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์อย่างต่อเนื่อง 

 
โอกาส (Opportunity) 

  - จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดปริมณฑลของกรุเทพฯ  ท าให้เป็นพ้ืนที่เป้าหมายของ
การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพ่ือรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ  ส่งผล
ให้จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลางภาคตะวันตก 
  - มีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่สะดวก  สามารถเชื่อมโยงไปยังอ าเภอและ
จังหวัดใกล้เคียงได้หลายแห่ง 
  - การยกระดับคุณภาพสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพ่ือรองรับ
นโยบายการเป็นครัวโลก  
  - การพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ 

  - พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการท าการเกษตรทั้งการท านา  ท าสวน   
ท าไร่  ปศุสัตว์  การประมง  และมีระบบชลประทานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) แนวทางการการพัฒนาท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 
  “มุ่งพัฒนาการศึกษา  น าพาชุมชนเข้มแข็ง  รักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  สู่เศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน” 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
2. การเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชน

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
3. การส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ การสอนให้ได้ตามมาตรฐานส่วนกลางทุก

ระดับชั้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
4. การส่งเสริม สนับสนุน สุขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิการให้ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
7. ส่งเสริม สนับสนุน การสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของหมู่บ้านให้คงอยู่

สืบไป 
 
จุดมุ่งหมายการพัฒนา (Goals) 

1. ประชาชนมีระบบคมนาคม ระบบประปาหมู่บ้านและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรที่สะดวก 
สะอาด ปลอดภัย และมีมาตรฐาน 

2. ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพอย่าง
เหมาะสม ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

3. เด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม พัฒนาตามวัย เป็นไปตามมาตรฐาน
ส่วนกลางทุกระดับชั้น 

4. ประชาชนได้รับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย และสวัสดิการอย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ของหมู่บ้าน 

6. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะและเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

7. เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม
ในหมู่บ้าน 
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แบบ ยท.01 
3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 
  

 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ

บริการสาธารณะ 

ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มคุณภาพและ
ปริมาณการผลิต 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต การแปร
รูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
และพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิต 

พัฒนาระบบการ
ผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ตรวจรับรอง
มาตรฐาน 

ส่งเสริมการค้า
การลงทุนและ
เพิ่มช่องทางการ
จัดจ าหน่ายที่มี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาปัจจัย 
พื้นฐานด้าน     
การท่องเที่ยว/
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ด้าน
การท่องเที่ยว 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและ
ศักยภาพบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว 

พัฒนาด้าน
การตลาดและ
ประชา สัมพันธ์ 

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ความเข้มแข็งทาง
สังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มี
ศักยภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน 

พัฒนาระบบ
บริการ
สาธารณสุขข้ัน
พื้นฐานเชิงรุก 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ควบคุมการใช้
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
คุ้มค่าและเป็นธรรม 

 
ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาของ
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อมและ

การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ

บริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ

บริการสาธารณะ 

      

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ 
การเสริมสร้างความปลอดภยัและ
ยกระดับมาตรฐานในการผลิต 
การตลาด การส่งออกสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรม 

ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมให้อยู่ในระดับต้น
ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน การเสริม 
สร้างความมั่นคงและสังคม
คุณภาพอยา่งยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ

องค์การ
บริหารส่วน

ต าบล 
ทุ่งลูกนก 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต  และ

สังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

และแหล่งน้ า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 
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แนวทาง 

การพัฒนา 

1. ส่งเสรมิสนับสนนุการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
2. สนับสนนุส่งเสริมสนิค้าหนึ่ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
3. ส่งเสรมิความรู้ด้านวิชาการแก่
เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ 

1. ส่งเสรมิสนับสนนุงานสวัสดกิาร
สังคม การสังคมสงเคราะห์ 
2. ส่งเสรมิและสนับสนนุการจัด
กิจกรรม เพือ่แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
3. ส่งเสรมิสนับสนนุกิจการ
สาธารณสขุ 
4. ส่งเสรมิความรักความผกูพันใน
ครอบครัว 
5. ส่งเสรมิความสมานฉันท์ในสังคม 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ ให้
ครอบคลุมทุกพืน้ที ่
2. พัฒนาแหล่งน้ าคู
คลอง และระบบ
ชลประทาน 

1. พัฒนาศูนย์พัฒนาเดก็เลก็และส่งเสริมระบบ
การศกึษา 
2. ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณอีันดงีามของทอ้งถิน่
ควบคู่กับการอนุรกัษ์แหล่งวัฒนธรรมและ
โบราณสถาน 
3. เพิ่มชอ่งทางการรับรูข้่าวสาร 
4. เสริมและสนับสนนุงานด้านกีฬา และนนัทนาการ 
5. ส่งเสรมิการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรฐัพธิี 
 

1. พัฒนาศกัยภาพของบุคลากรทุกระดับ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
3. ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ส่งเสรมิสนับสนนุการด าเนนิงานบรรเทาสาธารณภัย 
5. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคก์ร 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนาสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนให้สวยงาม 
2. จัดระบบการจดัการขยะ
มูลฝอยอย่างถกูสุขลกัษณะ 
3. พัฒนาส่งเสริม 
สนับสนุน การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

 
ผลผลิต/
โครงการ 

1. ฝึกอบรมวิชาชีพให้แกก่ลุ่ม
สตรีและกลุม่ต่าง 
 2. ฝึกอบรมและศกึษาดูงาน
นอกสถานทีข่องกลุ่มต่างๆใน
ต าบลทุ่งลูกนก 
 

1. สนับสนนุเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 
2. สนับสนนุเบ้ียยังชีพให้แก่คนพกิาร 
3. สนับสนนุเบ้ียยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส ์
4. ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพส าหรับคนพกิารและผูดู้แล 
5. จัดท าแผ่นพับป้องกนัยาเสพติด 
6. ค่ายศิลปะ "เยาวชนปลอดยาเสพติด" 
7. แข่งขนักฬีาต้านยาเสพติด 
8. ฝึกอบรมเยาวชนรุน่ใหม่รว่มใจต้านภัยยาเสพติด 
9. ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
10.จัดท าแผน่พับป้องกันโรคติดตอ่ 
11.อุดหนุนงบประมาณให้  (อสม.)  
12.อุดหนุนงบประมาณให้ สปสช.อบต.ทุ่งลกูนก 
13.ฝึกอบรมและศกึษาดูงานเพิ่มศกัยภาพ อสม. 
14.ให้บริการการแพทย์ฉกุเฉิน 
15.ตั้งจุดบริการเพือ่อ านวยความสะดวกแกป่ระชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนนชว่งเทศกาลต่างๆ 
16.ตรวจสอบคุณภาพน้ า เพื่อการอุปโภคและบริโภค 
17.ประกวดครอบครัวสายใยรัก 
18.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความภัยในชีวิตเด็ก 
19.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกนัโรคเอดส์ 

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต  
2. ก่อสร้างถนน คสล.  
3. ก่อสร้างถนนลกูรัง/ลูกกรวด 
4. ก่อสร้างเนินสะดุด  
5. ซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนลาดยาง 
และถนน คสล.  
6. ขยายไหล่ทาง คสล.   
7. ก่อสร้างสะพาน คสล. 
8. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ  
9. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร  
10.ก่อสรา้งล้านกีฬา  
11.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง 
12.ก่อสรา้งหอถังประปาหมู่บ้าน 
13.ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
14.ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 
15.วางท่อระบายน้ า 
16.เจาะทอ่ลอด 
17.ก่อสรา้งประตรูะบายน้ า 
18.ก่อสรา้งฝายเก็บน้ า 
19.ขุดลอกคลองระบายน้ า 
 

1. จัดท าป้ายนเิทศ 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บรเิวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านหนองหญ้าปลอ้ง 
3. ศึกษาดูงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลทุง่ลูกนก 
3. อาหารกลางวนั 
4. อาหารเสริม (นม) 
5. จ้างเหมาบรกิารแม่บ้านประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6. จ้างเหมาบรกิารยามรกัษาการประจ าศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 
7. จัดกจิกรรมวันเดก็แห่งชาต ิ
8. แหล่งเรียนรูน้อกสถานที ่
9. จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน 
10.ก่อสรา้งทีแ่ปรงฟันและล้างหน้าส าหรับเด็ก 
11.ติดตั้งมุ้งลวดและเหลก็ดัดครอบประตูและหน้าต่าง 
12.จ้างครูพี่เลี้ยงเดก็ 
13.อนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยวันลอยกระทง 
14.อนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยวันสงกรานต์ 
15.อนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยวันแห่เทยีนพรรษา 
16.จัดซื้ออุปกรณก์ีฬาให้แก่หมู่บ้านในเขตต าบล 
17.จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ 
18.แข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ ์
19.กีฬาเพือ่มวลชน"แชลเลนจ์เดย์" 
20.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระ
บรมวงศานวุงศ ์
 

1. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชกิสภาฯ/ผู้น าหมู่บ้าน 
2. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบลและพนกังานจ้าง 
3. ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรและประชาชนทัว่ไป 
4. อุดหนนุส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐในจังหวัด ตามอ านาจหน้าที่ของอบต. 
5. ออกบรกิารจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ 
6. พัฒนาการจดัเก็บรายได้  7. จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในเขตต าบล 
8. จัดกจิกรรมวันท้องถิ่นไทย  9. ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรอืน 
10.จัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  
11.อบรมให้ความรู้การระงับอัคคีภัยเบ้ืองตน้ 12.จัดซื้อเครือ่งมอืเครือ่งใช้ในการปฏิบัตงิาน 
13.ติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมตัิ 14.ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 15.ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ส านกังาน  16.จัดสวัสดกิารพนักงานส่วนทอ้งถิน่  
17.ประเมนิความพึงพอใจของประชาชน  18.จัดซื้อรถยนตก์ู้ชีพกู้ภัย 
18.อบรมให้ความรู้สู่ประชาคมอาเซียน 

1. ก าจัดวัชพืชบรเิวณสองข้างทางในเขตต าบล 
2. ปลูกป่าเฉลมิพระเกียรต ิ
3. ติดตั้งป้ายบอกทาง/ป้ายสัญญาณจราจร 
4. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบตามทางแยก 
5. ปรับปรุงภูมิทัศน์บรเิวณหน้า อบต. 
6. ก่อสร้างตาขา่ยกันลกูฟุตบอลบริเวณสนามฟุตซอล 
7. จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย 
8. รณรงค์ประชาสัมพันธก์ารอนรุกัษ์สิ่งแวดล้อม 
9. รณรงค์ลดการใช้สารเคมีส าหรับเกษตรกร 
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 3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์ แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Strategy  Map) 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

แนวทาง 
การพัฒนา 

มุ่งพัฒนาการศึกษา  น าพาชุมชนเข้มแข็ง  รักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  สู่เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
2. การเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
3. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของต าบล 
4. การส่งเสริม สนับสนุน สุขอนามยั ความปลอดภยั และสวัสดิการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภบิาลหรือการบริหารจดัการที่ดีเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธภิาพ 
 

1. ประชาชนมีระบบคมนาคม ระบบประปาหมู่บา้นและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรที่สะดวก สะอาด ปลอดภยั และมี
มาตรฐาน 
2. ประชาชนน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม ลดรายจา่ยเพิ่มรายได้ 
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
3. ระบบการศึกษา  ศาสนา และประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสม 
4. ประชาชนได้รับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย และสวัสดิการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดูแลรักษาทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน 
6. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะและเข้าถึงแหล่งข้อมูลขา่วสารได้สะดวก รวดเร็วและมปีระสิทธภิาพ 
 

การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต
และสังคม 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
แหล่งน้ า 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร

จัดการที่ดี 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากร 

ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง 
2. สนับสนุนส่งเสริม
สินค้าหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
3. ส่งเสริมความรู้
ด้านวิชาการแก่
เกษตรกรและกลุ่ม
อาชีพ 

1. ส่งเสริมสนับสนุน
งานสวัสดิการสังคม 
การสังคมสงเคราะห์ 
2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรม เพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
3. ส่งเสริมสนับสนุน
กิจการสาธารณสุข 
4. ส่งเสริมความรัก
ความผูกพันใน
ครอบครัว 
5. ส่งเสริมความ
สมานฉันท์ในสังคม 

1. พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ ให้
ครอบคลุมทุก
พื้นที่ 
2. พัฒนาแหล่ง
น้ าคูคลอง และ
ระบบ
ชลประทาน 

1. พัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและส่งเสริม
ระบบการศึกษา 
2. ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ินควบคู่กับการ
อนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรม
และโบราณสถาน 
3. เพิ่มช่องทางการรับรู้
ข่าวสาร 
4. เสริมและสนับสนุน
งานด้านกีฬา และ
นันทนาการ 
5. ส่งเสริมการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธี 
 

1. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทุกระดับ 
2. เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บและพัฒนา
รายได้ 
3. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถ่ิน 
4. ส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานบรรเทา
สาธารณภัย 
5. พัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีในองค์กร 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์
และพัฒนา
สภาพแวดล้อมของ
ชุมชนให้สวยงาม 
2. จัดระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย
อย่างถูกสุขลักษณะ 
3. พัฒนาส่งเสริม 
สนับสนุน การดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 



บทที่  4 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 

 

  

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดยุทธศาสตร์หลักไว้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 เป้าหมาย ประชาชนมีรายได้มากขึ้นอย่างน้อยร้อยละ  30 ภายในปี 2563  
 แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
2. สนับสนุนส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
3. ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการด้าน 
   สาธารณสุขอย่างครบถ้วน ตลอดจนได้รับจัดสวัสดิการทางสังคมได้อย่าง 
   เสมอภาค และเทา่เทียมกัน 
 เป้าหมาย ยกระดับคุณภาพชีวิตในเรื่องต่างๆ ให้เป็นที่พึงพอใจ ของประชาชน 
   อย่างน้อยร้อยละ  70 ภายในปี 2563 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
4. ส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัว 
5. ส่งเสริมความสมานฉันท์ในสังคม 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความ 
   ต้องการของประชาชน  และเพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนใน 
   อนาคต 
 เป้าหมาย ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาครบทุกหมู่บ้านอย่างน้อยร้อยละ  
   50  ภายในปี  2563 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
2. พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือประโยชน์ทางด้านการ

อุปโภค บริโภค การเกษตร และแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น  ให้มีประสิทธิภาพ 
   และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายรัฐบาล  
   ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
 เป้าหมาย เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสเพ่ิมขึ้นในการได้รับ 
   การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตร้อยละ ๑๐๐ ในปี 2563 
   และคงไว้ซึ่งศาสนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมระบบการศึกษา 
2. ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์

แหล่งวัฒนธรรมและโบราณสถาน 
3. เพ่ิมช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านกีฬา และนันทนาการ 
5. ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงาน

รัฐพิธี 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการให้สามารถตอบสนอง 
   ต่อความต้องการของประชาชน 
 เป้าหมาย ประชาชนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ  70 ภายในปี 
   2563 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย 
5. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยร้อยละ  70 ภายในปี 2563 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้สวยงาม 
2. จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 
3. พัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ 
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4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 พันธกิจ 
 เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 
 
 เป้าประสงค์ 
 ประชาชนน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม         
ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 ประชาชนมีรายได้มากขึ้นอย่างน้อย 30% ภายในปี 2563 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ด้าน

วิชาการแก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ 
 

- จ านวนครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้นในต าบลทุ่งลูกนกทีมี่
อาชีพเสริมและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก   ส านักงานปลัด 
 
 ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

 พันธกิจ 
 ส่งเสริม สนับสนุน สุขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี
อย่างทั่วถึง 
 
 เป้าประสงค์ 
 ประชาชนได้รับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและสวัสดิการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลทุ่งลูกนกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคม การ

สังคมสงเคราะห์ 
- ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุ คนพิการ และ

ผู้ป่วยโรคเอดส์ภายในต าบลทุ่งลูกนกได้รับ
สวัสดิการ 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข - ร้อยละของจ านวนประชาชนได้รับบริการด้าน
สาธารณสุข 

2.4 ส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัว - จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมความรัก
ความผูกพันในครอบครัว 

 
 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก   ส านักงานปลัด 
 
 ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

 พันธกิจ 
 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
 
 เป้าประสงค์ 
 ประชาชนมีระบบการคมนาคม  ระบบประปาหมู่บ้าน และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่สะดวก  
สะอาด  ปลอดภัยและมีมาตรฐาน 
 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานในต าบลทุ่งลูกนก 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ให้ครอบคลุม

ทุกพ้ืนที่ 
- จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ 

เช่น ถนน สะพาน ไฟส่องสว่างรายทาง ฯลฯ 
ทีไ่ด้รับการปรับปรุงและพัฒนา 

3.2 พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบ
ชลประทาน เพื่อประโยชน์ทางด้านการ
อุปโภค บริโภค การเกษตร และแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย 

 

- จ านวนของแหล่งน้ าคูคลอง และระบบ
ชลประทานที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 

 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก   กองช่าง 
 
 ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 พันธกิจ 
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของต าบลทุ่งลูกนก 
 

 เป้าประสงค์ 
 ระบบการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพ่ิมข้ึน 
2. ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

4.1 การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริม
ระบบการศึกษา 

- ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา 

4.2 การฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น 

- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านกีฬา และ
นันทนาการ 

- จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา
และนันทนาการ 

4.4 ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธี 

- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างให้
ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 
 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก   ส านักงานปลัด 
 
 ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 พันธกิจ 
 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี 
เพ่ือการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 
 
 เป้าประสงค์ 
 ประชาชนได้รับการบริหารสาธารณะและเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้สะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขององค์กรเพ่ิมข้ึน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
5.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ - จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เพ่ิมศักยภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในการบริหารจัดการ
และการบริการที่ดี 

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนา
รายได้ 

- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการพัฒนา
รายไดแ้ละจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนรายได้ท่ีจัดเก็บ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น 

5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้าน
บรรเทาสาธารณภัย 

- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านบรรเทาสาธารณภัย 

5.5 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร - ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชาชนและผู้มา
ติดต่อราชการที่พึงพอใจต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กร 

 
 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก   ส านักงานปลัด / กองคลัง / กองช่าง 
 
 ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
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ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 พันธกิจ 
 ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 
 เป้าประสงค์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
หมู่บ้าน 
 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบลทุ่งลูกนกได้รับการบริหารจัดการดูแลเพิ่มขึ้น 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
6.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม

ของชุมชนให้สวยงาม 
- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชาชน 

บุคลากรและผู้มาติดต่อมีความพึงพอใจใน  
ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของชุมชนที่
สวยงาม 

6.2 จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูก
สุขลักษณะ 

- ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 

6.3 พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมสนับสนุน
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก   ส านักงานปลัด 
 
 ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. : ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 

 
 
 
 
 



59 60 61 62 63

การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
แปรรูปเพือ่
เพิม่มูลค่า

การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

ประชาชนน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ
ใช้ในการประกอบอาชีพ
อยา่งเหมาะสมลดรายจ่าย 
เพิม่รายได้

ประชาชนมีรายได้
มากขึน้อยา่งน้อย 
20% ภายในปี 
2563

4 8 12 16 20 1.แนวทางการ
พัฒนา ส่งเสริม
ความรู้ด้านวชิาการ
แก่เกษตรกรและ
กลุ่มอาชีพ

จ านวนครัวเรือน
ทีเ่พิม่ขึน้ใน
ต าบลทุง่ลูกนกที่
มีอาชีพเสริม
และมีรายได้
เพิม่ขึน้

เพิม่ขึน้  
ปีละ 4%

 ของ
ครัวเรือน

1.ฝึกอบรมวชิาชีพให้แก่
กลุ่มสตรีและกลุ่มต่างๆ     
2.ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
นอกสถานทีข่องกลุ่มต่างๆ

ส านักงาน
ปลัด

การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวติ
ประชาชน
อยา่งยัง่ยนื

การพัฒนา
ด้านสังคม

การพัฒนา
คุณภาพชีวติ
และสังคม

ประชาชนได้รับการดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยและ
สวสัดิการอยา่งทัว่ถึงและ
มีประสิทธภิาพ

ระดับคุณภาพชีวติ
ของประชาชนใน
ต าบลทุง่ลูกนก
เพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเนือ่ง

100 100 100 100 100 1.ส่งเสริมสนับสนุน
งานสวสัดิการสังคม
 การสังคมสงเคราะห์

ร้อยละของ
จ านวนผู้สูงอาย ุ
คนพิการ และ
ผู้ป่วยโรคเอดส์
ภายในต าบลทุง่
ลูกนกได้รับ
สวสัดิการ

100% 1.สนับสนุนเบีย้ยงัชีพให้แก่
ผู้สูงอาย ุ                     
2.สนับสนุนเบีย้ยงัชีพให้แก่
คนพิการ                     
3.สนับสนุนเบีย้ยงัชีพให้แก่
ผู้ป่วยโรคเอดส์              
4.ฝึกอบรมและพัฒนา
อาชีพส าหรับคนพิการและ
ผู้ดูแล

ส านักงาน
ปลัด

4 4 4 4 4 2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรม เพือ่แก้ไข
ปัญหายาเสพติด

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมทีแ่ก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ปีละ 4 
โครงการ

1.จัดท าแผ่นพับป้องกันยา
เสพติดโครงการค่ายศิลปะ 
"เยาวชนปลอดยาเสพติด" 
2.แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
 3.ฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่
ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด   
4.ติดต้ังกล้องวงจรปิด

ส านักงาน
ปลัด

รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ลูกนก พ.ศ. 2559 - 2563

แบบ ยท. 04

กลยทุธ/์แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีว้ดัระดับกล
ยทุธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายความ
เชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์

จังหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.

เป้าหมายจากพันธกิจ/
จุดมุง่หมายเพือ่การพัฒนา

ตัวชีว้ดัระดับ
เป้าประสงค์/

จุดมุง่หมายเพือ่
การพัฒนา 
(ตัวชีว้ดัรวม)
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100 100 100 100 100 3.ส่งเสริม
สนับสนุนกิจการ
สาธารณสุข

ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุข

100% 1.จัดท าแผ่นพับป้องกัน
โรคติดต่อ                    
2.อุดหนุนงบประมาณให้  
(อสม.)                         
3.อุดหนุนงบประมาณให้ 
สปสช.อบต.ทุง่ลูกนก       
4.ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพิม่ศักยภาพ อสม.         
5.ให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน                        
 6.ต้ังจุดบริการเพือ่อ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาล 
7.ตรวจสอบคุณภาพน้ า 
เพือ่การอุปโภคและบริโภค  
 8.อบรมให้ความรู้ความ
ปลอดภัยในชีวติเด็ก       
9.อบรมให้ความรู้การ
ป้องกันโรคเอดส์

ส านักงาน
ปลัด

1 1 1 1 1 4.ส่งเสริมความรัก
ความผูกพันใน
ครอบครัว

จ านวนกิจกรรม/
โครงการที่
ส่งเสริมความรัก
ความผูกพันใน
ครอบครัว

ปีละ 1 
โครงการ

1.ประกวดครอบครัวสายใย
รัก

ส านักงาน
ปลัด

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ/์แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีว้ดัระดับกล
ยทุธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน

ความ
เชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์

จังหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.

เป้าหมายจากพันธกิจ/
จุดมุง่หมายเพือ่การพัฒนา

ตัวชีว้ดัระดับ
เป้าประสงค์/

จุดมุง่หมายเพือ่
การพัฒนา 
(ตัวชีว้ดัรวม)
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1.ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต

2.ก่อสร้างถนน คสล.
3.ก่อสร้างถนนลูกรัง/ลูก
กรวด
4.ก่อสร้างเนินสะดุด
5.ซ่อมแซม/ปรับปรุง
ถนนลาดยาง และถนน คสล.

6.ขยายไหล่ทาง คสล.
7.ก่อสร้างสะพาน คสล.
8.ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ

9.ติดต้ังป้ายสัญญาณจราจร
10.ก่อสร้างล้านกีฬา
11.ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง
รายทาง
12.ก่อสร้างหอถังประปา
หมูบ่้าน

13.ขยายเขตประปาหมูบ่้าน

14.ติดต้ังกล้องวงจรปิด
7 7 7 7 7 2. พัฒนาแหล่งน้ า

คูคลอง และระบบ
ชลประทาน ใช้การ
อุปโภค บริโภค 
การเกษตร แก้ไข
ปัญหาอุทกภัย

- จ านวนของ
แหล่งน้ า คูคลอง
 และระบบ 
ชลประทานทีไ่ด้ 
รับการปรับปรุง 
และพัฒนา

ปีละ 7 
โครงการ

1.วางท่อระบายน้ า         
2.เจาะท่อลอด               
3.ก่อสร้างประตูระบายน้ า  
4.ก่อสร้างฝายเก็บน้ า       
5.ขุดลอกคลองระบายน้ า

กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ/์แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีว้ดัระดับกล
ยทุธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

ความ
เชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์

จังหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.

เป้าหมายจากพันธกิจ/
จุดมุง่หมายเพือ่การพัฒนา

ตัวชีว้ดัระดับ
เป้าประสงค์/

จุดมุง่หมายเพือ่
การพัฒนา 
(ตัวชีว้ดัรวม)

กองช่างการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวติ
ประชาชน
อยา่งยัง่ยนื

การพัฒนา
ด้านการ
บริการ
สาธารณะ

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พืน้ฐานและ
แหล่งน้ า

เพือ่พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพืน้ฐาน และ
แหล่งน้ าให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ประชาชน และเพือ่เป็น
การรองรับการขยายตัว
ของชุมชนในอนาคต

ระบบโครงสร้าง
พืน้ฐานได้รับการ
พัฒนาครบทุก
หมูบ่้านอยา่งน้อย
ร้อยละ  50  
ภายในปี 2563

10 20 30 40 50 เพิม่ขึน้  
ปีละ 
10%

1. พัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน
ต่างๆ ให้
ครอบคลุมทุกพืน้ที่

- จ านวนที่
เพิม่ขึน้ ของ
โครงสร้างพืน้ 
ฐานต่างๆ เช่น 
ถนน สะพาน ไฟ
ส่องสวา่งราย 
ทาง ฯลฯ
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1.จัดท าป้ายนิเทศ
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
รอบศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองหญ้าปล้อง

3.ศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ทุง่ลูกนก

4.อาหารกลางวนั
5.อาหารเสริม (นม)
6.จ้างเหมาบริการแม่บ้าน
ประจ าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

7.จ้างเหมาบริการยาม
รักษาการประจ าศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก

8.จัดกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ

9.แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
10.จัดซ้ือวสัดุครุภัณฑ์ใน
การปฏิบัติงาน

11.ก่อสร้างทีแ่ปรงฟันและ
ล้างหน้าส าหรับเด็ก

12.ติดต้ังมุง้ลวดและ
เหล็กดัดครอบประตูและ
หน้าต่าง

13.จ้างครูพีเ่ล้ียงเด็ก

ความ
เชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์

จังหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.

เป้าหมายจากพันธกิจ/
จุดมุง่หมายเพือ่การพัฒนา

ตัวชีว้ดัระดับ
เป้าประสงค์/

จุดมุง่หมายเพือ่
การพัฒนา 
(ตัวชีว้ดัรวม)

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ/์แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีว้ดัระดับกล
ยทุธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน

100 100 100 100การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวติ
ประชาชน
อยา่งยัง่ยนื

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
 ศาสนาและ
วฒันธรรม

การพัฒนา
ด้าน
การศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม

ระบบการศึกษา ศาสนา 
ประเพณีและวฒันธรรม
อันดีงามของท้องถิน่ได้รับ
การส่งเสริม สนับสนุน
และบริหารจัดการอยา่ง
เหมาะสม

100 1.การพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
ส่งเสริมระบบ
การศึกษา

ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนที่
ได้รับการ
ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา

100% ส านักงาน
ปลัด

1. ระบบการศึกษา
ได้รับการพัฒนา
และมีคุณภาพที่
เพิม่ขึน้
2. ประเพณี 
วฒันธรรมของ
ท้องถิน่ได้รับการ
อนุรักษ์และ
บ ารุงรักษาเพิม่ขึน้
อยา่งต่อเนือ่ง
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1.อนุรักษ์วฒันธรรม
ประเพณีไทยวนัลอยกระทง

2.อนุรักษ์วฒันธรรม
ประเพณีไทยวนัสงกรานต์

3.อนุรักษ์วฒันธรรม
ประเพณีไทยวนัแห่เทียน
พรรษา

4 4 4 4 4 3.ส่งเสริมและ
สนับสนุนงานด้าน
กีฬา และ
นันทนาการ

- จ านวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านกีฬา
และนันทนาการ

ปีละ 4 
โครงการ

1.จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาให้แก่
หมูบ่้านในเขตต าบล        
2.จัดส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันในระดับต่างๆ       
3.แข่งขันกีฬาอนุบาล
สัมพันธ ์                      
4.กีฬาเพือ่มวลชน"แชลเลนจ์
เดย"์

ส านักงาน
ปลัด

1 1 1 1 1 ปีละ 1
โครงการ

1.จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวและพระบรมวงศา
นุวงศ์

ส านักงาน
ปลัด

ความ
เชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์

จังหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.

เป้าหมายจากพันธกิจ/
จุดมุง่หมายเพือ่การพัฒนา

ตัวชีว้ดัระดับ
เป้าประสงค์/

จุดมุง่หมายเพือ่
การพัฒนา 
(ตัวชีว้ดัรวม)

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ/์แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีว้ดัระดับกล
ยทุธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน

2.การฟืน้ฟู
ศิลปะวฒันธรรม
ประเพณีของท้องถิน่

- จ านวนจ านวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริมการร่วม
ด้าน
ศิลปะวฒันธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิน่

ปีละ 3 
โครงการ

ส านักงาน
ปลัด

3 3 3 3 3

4. ส่งเสริมการจัด
งานเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวและงาน
รัฐพิธี

- จ านวน
กิจกรรม/
โครงการที่
เสริมสร้างให้
ประชาชนมี
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
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1.ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
สมาชิกสภาฯ/ผู้น าหมูบ่้าน

2.ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
คณะผู้บริหารและพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

3.ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากรและ
ประชาชนทัว่ไป

4.อุดหนุนส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐในจังหวดั 
ตามอ านาจหน้าทีข่องอบต.

5.อบรมให้ความรู้สู่
ประชาคมอาเซียน

2 2 2 2 2 2.เพิม่
ประสิทธภิาพการ
จัดเก็บและพัฒนา
รายได้

- จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่
เสริมสร้างการ
พฒันารายได้ที่
จัดเก็บอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปีละ 2 
โครงการ

1.ออกบริการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมนอก
สถานที ่                       
2.พัฒนาการจัดเก็บรายได้

กองคลัง

2 2 2 2 2 3.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิน่

- จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ของท้องถิน่

ปีละ 2 
โครงการ

1.จัดประชุมประชาคม
ท้องถิน่ในเขตต าบล         
2.จัดกิจกรรมวนัท้องถิน่ไทย

ส านักงาน
ปลัด

ความ
เชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์

จังหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.

เป้าหมายจากพันธกิจ/
จุดมุง่หมายเพือ่การพัฒนา

ตัวชีว้ดัระดับ
เป้าประสงค์/

จุดมุง่หมายเพือ่
การพัฒนา 
(ตัวชีว้ดัรวม)

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ/์แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีว้ดัระดับกล
ยทุธ์

หน่วย
สนับสนุน

ประชาชนได้รับการ
บริหารสาธารณะและ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ได้สะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธภิาพ

การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวติ
ประชาชน
อยา่งยัง่ยนื

การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการทีดี่

การพัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการทีดี่

ประสิทธภิาพใน
การบริหารจัดการ
ขององค์กรเพิม่ขึน้

4 4 4 4 4 1.พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรทุก
ระดับ

-จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมทีเ่พิม่
ศักยภาพการ
ปฎิบัติงานของ
บุคลากรในการ
บริหารจัดการ
และบริการทีดี่

ปีละ 4 
โครงการ

ส านักงาน
ปลัด

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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3 3 3 3 3 4.ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้าน
บรรเทาสาธารณภัย

- จ านวน
กิจกรรม/
โครงการที่
สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้าน
บรรเทาสาธารณ
ภัย

ปีละ 3 
โครงการ

1.ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน                       
2.จัดหาวสัดุครุภัณฑ์ในการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
3.อบรมให้ความรู้การระงับ
อัคคีภัยเบือ้งต้น

ส านักงาน
ปลัด

อบต.

50 60 70 80 90 1.จัดซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการปฏิบัติงาน

2.ติดต้ังระบบกระจายเสียง
ทางไกลอัตโนมัติ

3.ก่อสร้างอาคารป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

4.ซ่อมแซมวสัดุครุภัณฑ์
ส านักงาน

5.จัดสวสัดิการพนักงาน
ส่วนท้องถิน่

6.ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน

7.จัดซ้ือรถยนต์กูช้ีพกูภ้ัย

หน่วย
สนับสนุน

5. พัฒนาการ
บริหารจัดการทีดี่
ในองค์กร

- ร้อยละที่
เพิม่ขึน้ของ
จ านวน
ประชาชนและผู้
มาติดต่อ
ราชการทีพ่ึง
พอใจต่อ
ประสิทธภิาพ
การบริหาร
จัดการทีดี่ของ
องค์กร

เพิม่ขึน้  
ปีละ   
10%

ส านักงาน
ปลัด,   

กองคลัง, 
กองช่าง

ความ
เชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์

จังหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.

เป้าหมายจากพันธกิจ/
จุดมุง่หมายเพือ่การพัฒนา

ตัวชีว้ดัระดับ
เป้าประสงค์/

จุดมุง่หมายเพือ่
การพัฒนา 
(ตัวชีว้ดัรวม)

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ/์แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีว้ดัระดับกล
ยทุธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

74



59 60 61 62 63

50 60 70 80 90 1.ก าจัดวชัพืชบริเวณข้างทาง
2.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
3.ติดต้ังป้ายบอกทาง/ป้าย
สัญญาณจราจร

4.ติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบตามทางแยก

5.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
หน้า อบต.

6.ก่อสร้างตาข่ายกันลูก
ฟุตบอลบริเวณสนามฟุตซอล

80 80 80 80 80 2.จัดระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย
อยา่งถูกสุขลักษณะ

- ระดับ
ความส าเร็จของ
ประสิทธภิาพ
การบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยอยา่งถูก
สุขลักษณะ

80% 1.จัดซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอย ส านักงาน
ปลัด

2 2 2 2 2 3.พัฒนาส่งเสริม 
สนับสนุนการดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

- จ านวนโครงการ/
กิจกรรมทีส่่งเสริม
สนับสนุนการดูแล 
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ปีละ 2 
โครงการ

1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม      
 2.รณรงค์ลดการใช้สารเคมี
ส าหรับเกษตรกร

ส านักงาน
ปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน

การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวติ
ประชาชน
อยา่งยัง่ยนื

การพัฒนา
ด้าน
ส่ิงแวดล้อม
และการ
ท่องเทีย่ว

การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพือ่อนุรักษ์และฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

1.การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และ
สภาพแวดล้อมของ
ชุมชนให้สวยงาม

- ร้อยละที่
เพิม่ขึน้ของ
จ านวนประชาชน
 บุคลากรและผู้
มาติดต่อมีความ
พึงพอใจในภูมิ
ทัศน์และ
สภาพแวดล้อม
ของชุมชนที่
สวยงาม

เพิม่ขึน้   
 ปีละ 
10%

ส านักงาน
ปลัด

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
ของหมูบ่้าน

ค่าเป้าหมาย กลยทุธ/์แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชีว้ดัระดับกล
ยทุธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรมความ
เชือ่มโยงกับ
ยทุธศาสตร์

จังหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.

เป้าหมายจากพันธกิจ/
จุดมุง่หมายเพือ่การพัฒนา

ตัวชีว้ดัระดับ
เป้าประสงค์/

จุดมุง่หมายเพือ่
การพัฒนา 
(ตัวชีว้ดัรวม)
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บทท่ี 5 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

 

5.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงาน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งสามารถชี้ถึงผลการด าเนินงานและสามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้เป็นไปโดยบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมี
องค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา  ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กฎหมาย 
 ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘       
ข้อ  ๒๘   ก าหนดให้มีคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งผู้บริหาร
ท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
 -   สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน  ๓ คน 
 -   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  ๒ คน 
 -   ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  ๒ คน 
 -   หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง   จ านวน  ๒ คน 
 -   ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวน  ๒ คน 

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีกคนหนึ่งท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ 
 ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการก าหนดดูแลตรวจสอบ  ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  อีกทั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน      
ทั้งผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  ซึ่งการที่คณะกรรมการฯ  มาจากหน่วยงานหลายฝ่าย
นี้จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถ
วัดผลบรรจุและวัดความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
โครงการได้อย่างแท้จริง 
 
ระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  ข้อ 29  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไว้ดังนี้ 
 1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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 3.  รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละ  1  
ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

           การติดตามผล  (Monitoring) 
 การติดตามนั้น  จะท าให้เราทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแผนพัฒนาสามปีถึงระยะใดแล้ว  ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้  
เช่น Cant  Chart  ที่ท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่า  การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนพัฒนาสามปี  มีการด าเนินการในช่วงใด  ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่ง
แผนปฏิบัติการจะเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการด าเนินงาน 
  

 การประเมินผล  (Evaluation ) 
 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  จ าเป็นต้องมีเกณฑ์
มาตรฐาน  (Standart  criteria) และตัวชี้วัด  (lndicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้
เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญใน  2  
ระดับ  คือ  เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์การประเมินโครงการ   การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
  

 การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  เป็นการน ายุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาที่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปด าเนินการเพ่ือไปด าเนินการเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาตามแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  โดยก าหนดองค์กรที่รับผิดชอบและ
วิธีการบริหารจัดการ 
 การติดตามผล  คือ  การตรวจสอบที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ  ด้วย
การติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  ว่าได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรมที่ก าหนด
ไว้หรือไม่  การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างเหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่
ก าหนดไว้หรือไม่ 
 การประเมินผล  คือ  การวิเคราะห์ที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง  เพ่ือประเมินว่า
ความเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติที่เกิดขึ้น  เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนหรือไม ่
 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลโครงการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึง 
 1.  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานที่ท าไปแล้วนั้นมีผลมากน้อยเพียงใด  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  อย่างไร 
 2.  ปัญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้น  ในระหว่างการด าเนินงาน เช่น ปัญหาทางการเงิน  การ
เบิกจ่ายล่าช้า  ปัญหาด้านบุคลากร  ปัญหาทางด้านเทคนิค  และปัญหาอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ 
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 3.  ผลที่ได้รับจากโครงการว่ามีอะไรบ้าง มีปัญหา  รวมทั้งข้อดีต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทาง
ส าหรับจัดท าโครงการต่อไป 

4. ทบทวนถึงผลส าเร็จของโครงการและผลกระทบต่าง ๆ ของโครงการ  เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐาน
ในการวางแผนโครงการในอนาคต 
  
 องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  มีหน้าที่ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่ง
ลูกนก    ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งลูกนก  พร้อมประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบอย่างน้อยปี
ละ 1  ครั้ง    โดยมี  งานนโยบายและแผน  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการช่วยปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  การติดตามผลจะ
รายงานผลความก้าวหน้าของโครงการทั้งหมดท่ีน าไปสู่การปฏิบัติ  และสรุปผลการประเมินโครงการที่
ด าเนินการแล้วเสร็จในรายไตรมาสนั้น ๆ เมื่อสิ้นปีงบประมาณจะสรุปผลการประเมินโครงการเพ่ือ
น าไปสู่การประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  แล้ว
รายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  และ
ประกาศให้ประชาชนทราบ ต่อไป 

 
5.2  วิธีการติดตามและประเมินผล 

การติดตาม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  โดยงานนโยบายและแผนได้ก าหนดติดตามผลโครงการ
โดยติดตามเป็นรายไตรมาส  พิจารณาว่าโครงการนั้น ๆ ได้ด าเนินการตามกิจกรรมและเป้าหมายที่ได้
วางไว้หรือไม่  ใช้งบประมาณเท่าใด  ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จ  ก าลังด าเนินการ  ยังไม่ได้
ด าเนินการ  หรืออ่ืน ๆ แล้ว  สรุปภาพรวมว่าได้ด าเนินการเป็นสัดส่วนเท่าใด  ตามที่ตั้งไว้ในแผน 
 

 รูปแบบการติดตามผล 
 งานนโยบายและแผน  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  ได้ก าหนดรูปแบบ
การติดตามผลโครงการขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ก าหนด  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการ
จัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามผลการด าเนินงานสัดส่วนการด าเนินงาน  และความก้าวหน้า
ของโครงการ  นั้น 
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5.3  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ใช้แบบรายงาน 3 แบบ
ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ ดังนี้  
 ๑. แบบประเมินผลแผนพัฒนา 
 - ใช้แบบรายงาน แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ๒. แบบติดตามแผนพัฒนา  
 - ใช้แบบรายงาน แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายไตรมาส 

 ๓. แบบประเมินผลแผนพัฒนา  
 - ใช้แบบรายงาน ๓ แบบ คือ  
     1) แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
     2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
     3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท. ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
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แบบที่ 1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ 

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น   
๑.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  ๒  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
๗.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา   
๑๓. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
๑๔.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา   
๑๕.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ( ความถ่ี :  ปีละ  1  ครั้ง )   
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แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 
ค าชี้แจง  : แบบที่ ๒  เป็นแบบติดตามมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา ๓ ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือน ตุลาคม – 
ธันวาคมหรือไตรมาสที่ 1 
 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  อ าเภอก าแพงแสน   
 จังหวัดนครปฐม 
๒.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 

( ๑ )  ไตรมาสที่ ๑  (ตุลาคม – ธันวาคม) ( ๒)  ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม – มีนาคม) 
( ๓ )  ไตรมาสที่  ๓ (เมษายน – มิถุนายน) ( ๔ ) ไตรมาสที่  ๔  (กรกฎาคม – กันยายน) 

 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ๓  ปี 
๓.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  ๓  ปี 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่ 1  2559 ปีที่ 2  2560 ปีที่ 3  2561 รวม 
จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 

โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจ 
        

2. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

        

3. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า 

        

4.การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

        

5. การพัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการที่ด ี

        

6. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามตามแผนและข้อบัญญัติฯ  ประจ าปีงบประมาณ............. 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 
ตามแผนพัฒนา 

จ านวน
งบประมาณ 
ตามแผนฯ 

จ านวนโครงการ 
ตามข้อบัญญัติ 

จ านวนงบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

1.  พัฒนาเศรษฐกิจ     
2.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม     
3.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า     
4.  พัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

    

5.  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี     
6.  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

    

รวม     
 
5. ผลการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ..................... 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน 
 

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

1.  พัฒนาเศรษฐกิจ             
2.  พัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม 

            

3.  พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและแหล่งน้ า 

            

4.  พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

            

5.  พัฒนาการบริหาร
จัดการที่ด ี
 

            

6.  พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

            

รวม             
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

6.  โครงการที่ได้รับเงินอุหนุนเฉพาะกิจ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.................................. 
  

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ       
ที่ได้รับ 

งบประมาณ         
ที่เบิกจ่าย 

1.  เบี้ยยังชีพคนพิการ      
2.  เบี้ยยังชีพคนชรา      

 
 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

4.1  งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้เต็มที่ 

4.2  บุคลากรประจ ายังมีไม่เพียงพอในการบริการประชาชนและในการปฏิบัติหน้าของ
องค์กร 

4.3  โครงการในแผนพัฒนาสามปีที่ได้บรรจุโครงการไว้ส่วนใหญ่ไม่สามารถน ามาตั้งใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของแต่ละปีได้ทั้งหมดเนื่องจากงบประมาณมีน้อยท าให้ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ 
   
 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนควรเป็นโครงการที่สามารถท าได้จริง 
2. ในการตั้งงบประมาณควรน าโครงการที่สามารถด าเนินการได้ 80 – 100 %  บรรจุไว้

ในแผนปีแรก 
3. ให้ผู้น าท้องถิ่นท าความเข้าใจกับชาวบ้านในการเสนอโครงการขอให้เป็นโครงการที่

ประชาชนเดือดร้อนจริงๆ  
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แบบที่  3   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์  
ค าชี้แจง  : เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  
ครั้ง  หลังสิ้นปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   :   องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 
2.  วัน/เดือน/ปี  ที่รายงาน   :   วันที่................................................   
 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในงบประมาณ  พ.ศ...................... 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม   
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า   
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี   
6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

รวม   
ร้อยละ   

  
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
4.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.  ความโปร่งใสในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม    
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8.  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

สรุปรวม    
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5.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.  ความโปร่งใสในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม    
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8.  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

สรุปรวม    
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.  ความโปร่งใสในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม    
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8.  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

สรุปรวม    
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.  ความโปร่งใสในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม    
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8.  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

สรุปรวม    
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.  ความโปร่งใสในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม    
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8.  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

สรุปรวม    
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.  ความโปร่งใสในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม    
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8.  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

สรุปรวม    
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.  ความโปร่งใสในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม    
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8.  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

สรุปรวม    
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 

 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย  (2) หญิง 
2.  อายุ  (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20 - 30 ป ี (3) 31 –  40 ป ี
  (4) 41 – 50  ป ี (5) 51 - 60 ป ี (6) มากกว่า 60 ปี 
3.  การศึกษา (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า     (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี       (6) อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพลัก (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
  (4) รับจ้าง  (5) นักเรียน/นักศึกษา      (6) เกษตรกร 
  (7) อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………….. 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนกในภาพรวมมากน้อย
เพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 

   

2.  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

   

3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

   

4.  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
 

   

5.  ความโปร่งใสในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม    

6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    

8.  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. 



    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) องค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งลูกนก | 88 
 

 
 

(ยุทธศาสตร์) 
 
 

 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ  (1)  ชาย  (2) หญิง 
2.  อายุ  (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2) 20 - 30 ป ี (3) 31 –  40 ป ี
  (4) 41 – 50  ป ี (5) 51 - 60 ป ี (6) มากกว่า 60 ปี 
3.  การศึกษา (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า     (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี       (6) อ่ืน ๆ 
4.  อาชีพลัก (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ     (3) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
  (4) รับจ้าง  (5) นักเรียน/นักศึกษา      (6) เกษตรกร 
  (7) อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………….. 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนกในภาพรวมมากน้อย
เพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 

   

2.  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 

   

3.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 

   

4.  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
 

   

5.  ความโปร่งใสในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม    

6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    

8.  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 

ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. 


