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ส่วนที ่3ส่วนที ่3  
 
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนกมีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะ
กรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุป
ย่อได้  ดังนี้ 
   ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อ
ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่  ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่  ๓ (ปี 
๒๕๖๐  เป็นต้นไป ) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒  คณะ ได้แก่  (๑) 
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป  เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี และ (๒) 
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ 
ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน  ได้แก่ภาคราชการ  ภาคเอกชน ภาคการเมือง  และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน า
ข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  
และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการข้ันต่อไป  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม 
๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ  จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งเป็นแผน
ระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช  อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ  การด ารง
อยู่อย่างม่ันคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



๑๖ 
 
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้อง
กัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถ
เกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มี  6 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์ 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของ
การวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญ
กับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมี
รายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 1.การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 2.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 3.การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 4.การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   
 กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก 
ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 



๑๗ 
 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 
 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มีสาระส าคัญ
ดังนี้ 
แนวคิดและหลักการ 
 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรม และมี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน (เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา) ยึด
หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร การบริการ การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม พัฒนาการ
เกษตร ฟ้ืนฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
  2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล เพ่ือพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมการเรียนการสอน
นอกระบบ การอาชีวศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมบทบาท
ของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคม ในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
  3) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ปูองกันปัญหา
สิ่งแวดล้อม ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา อนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  4) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมือง และพ้ืนที่ชายแดน ตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ 
  5) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมือง และชนบทอย่างมีส่วนร่วม และเก้ือกูลกัน เพื่อให้มีการจัด
ระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการของชุมชน 
 2. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ควรเน้น
พัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
 “เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน พัฒนาการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อย่างสร้างสรรค์” 

พันธกิจ 
1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการท่องเที่ยว  
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูป และการท่องเที่ยว  



๑๘ 
 

3. จัดหา และพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอต่อการผลิตแปรรูปและการท่องเที่ยว  
4. ผลิต แปรรูปสินค้าการเกษตร และการบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้ง

ภายในและต่างประเทศ 
5. แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายที่สามารถเข้าถึง

ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์  มีรายละเอียดดังนี้ 

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ เป้าประสงค์ 12 กลยุทธ์ 
1. การส่งเสริมความปลอดภัย

และคุณภาพในการผลิต 
และส่งออกสินค้าเกษตร 
และเกษตรอุตสาหกรรมที่
ได้มาตรฐาน 

1. ผู้บริโภคท้ังภายใน
และต่างประเทศ
บริโภคสินค้าที่
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

1. พัฒนากลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐาน 

2. เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาด และการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตร 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการน านวัตกรรมมาใช้ในการ
เพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 

2. การเพ่ิมศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่าง
สร้างสรรค ์

2. เพ่ิมรายได้และ
จ านวนนักท่องเที่ยว 

4. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานสินค้าบริการอย่างมีคุณภาพ 
6. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
7. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้าง

ความปลอดภัย 
3. ส่งเสริมการค้าชายแดน

และพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 

3. รายได้จากการค้าผ่าน
แดนเพ่ิมข้ึน 

8. สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
9. ส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ

การค้าชายแดน 
10.พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการค้า

ชายแดน 
4. การสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่ภาคการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน 

4. เกษตรกรมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีขึ้น 

11.สร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตที่
ปลอดภัย 

12.ส่งเสริม สนับสนุนในการเข้าถึงแหล่งทุนและ
โอกาสในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม  
วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม 

 “เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

พันธกิจ 
1. ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ได้รับการรับรอง

มาตรฐานระดับสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาการค้าการลงทุนที่ทันต่อยุคสมัย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ตลาดทั้งในและ

ต่างประเทศ 
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางการท่องเที่ยว 

และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้อยู่ในระดับต้นของประเทศ  
4. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม การสร้างสังคมที่

เข้มแข็ง ตลอดจนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทุกระดับ  
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้คืนความอุดมสมบูรณ์ การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่

ในเกณฑ์มาตรฐาน  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน และสร้างภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

 

3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ เป้าประสงค์รวม 12 กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาคุณภาพการ

เสริมสร้างความปลอดภัย
และยกระดับมาตรฐานใน
การผลิตการตลาด และ
การส่งออกสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรม 

1. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องและ
มั่นคง ประชาชนมีรายได้
เพียงพอต่อการด ารงชีพและ
พ้นจากขีดความยากจน 

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 านวนรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 

5. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว/ทรัพยากร 
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและศักยภาพ

บุคลากรทางการท่องเที่ยว 
8. พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน การ
เสริมสร้างความมั่นคงและ
สังคม คุณภาพอย่างยั่งยืน 

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีภูมิปัญญา มีภูมิคุ้มกัน 
สังคมมีความเข้มแข็ง และมี
ศักยภาพพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 

4. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการ
ดูแลรักษาให้เกิดความสมดุล 
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

9. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันความเข้มแข็งทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

10.เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

11.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานเชิงรุก 
12.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 
และเป็นธรรม 



๒๐ 
 
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

“ นครปฐมเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย  ก้าวไกลการศึกษา  สิ่งแวดล้อมงามตา  
พัฒนาการท่องเที่ยว ” 

 
พันธกิจ 
๑. ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
๒. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า ด้านสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ  
    และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
๔. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 ๖. ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และ  
     เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          ๗. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
          ๘. ส่งเสริม และพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 
เป้าประสงค์ 
๑. การพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ต่อ

การพัฒนาท้องถิ่น 
๒. การท านุบ ารุงรักษาศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง  มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน รวมทั้งการ

ส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการบริโภค 
๔. การจัดการด้านสาธารณสุข  กีฬา  นันทนาการ  สวัสดิการสังคม / การสังคมสงเคราะห์  มีประสิทธิภาพ  

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๕. การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน  สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ  ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๗. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงสุขภาพ  มีศักยภาพ และสร้างรายได้ให้แก่

ท้องถิ่น 
๘. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม  และ

ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  
 ๙. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการชุมชน ช่วยเหลือ  
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และกลุ่มชาติพันธุ์ 
         ๑๐. การส่งเสริม สนับสนุน จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 
 
 
 



๒๑ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ๖  ด้าน  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน  

- พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริม    
  การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   
  และส่งเสริมความเสมอภาคในการศึกษา 

     -  พัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ส่งเสริมทักษะสู่ความเป็นเลิศของ 
                  ประชาคมอาเซยีน  
  แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบรมวงศานุวงศ์   
     งานราชพิธี  และงานรัฐพิธี  

แนวทางการพัฒนาที่ ๓   ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร  
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา 

จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
แนวทางการพัฒนาที่ ๕  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

และศาสนสถาน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๖  ส่งเสริม สนับสนุน การเฝูาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษา 

และชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 

- สร้างทักษะ พัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพ พร้อมรองรับประชาคมอาเซียน  
- สร้างเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒   ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย  
จากสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME  

  แนวทางการพัฒนาที่ ๓    ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง  

แนวทางการพัฒนาที่ ๔   ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ  
แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓  ปูองกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
แนวทางการพัฒนาที่ ๔  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕  การปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  แนวทางการพัฒนาที่ ๖   ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนาที่ ๗  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  
แนวทางการพัฒนาที่ ๘ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและความสามัคคี 
 

 
 



๒๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑    พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ  
     สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒  บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่างๆ และการปูองกันน้ าท่วม  
และน้ าเสีย 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ  
แนวทางการพัฒนาที่ ๔  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ  

เชิงสุขภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕  พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็น  

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๖  การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑   พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหาร  
     กิจการบ้านเมืองที่ดี ( Good Governance) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
     ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครอง  
     ในระบอบประชาธิปไตย  

แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมธรรมาภิบาล การปูองกันและปราบปรามการทุจริต และ  
   ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ  
แนวทางการพัฒนาที่ ๓  ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท.  
   ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน  
แนวทางการพัฒนาที่ ๔   ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร  

     - เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงาน  
       สูอ่งค์กรแห่งการเรียนรู้  

แนวทางการพัฒนาที่ ๕   สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี-
สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๖  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ ๗  ปรับปรุง พัฒนารายได้ และจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 
                                ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แนวทางการพัฒนาที่ ๘  เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  
แนวทางการพัฒนาที่ ๙  สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ  
   กระบวนการยุติธรรมชุมชน  และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน 

ท่อระบายน้ า  ท่าเทียบเรือ  ระบบการจัดการขยะ  ระบบบ าบัดน้ าเสีย  
และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหาย  

แนวทางการพัฒนาที่ ๒  พัฒนาระบบจราจร  และการคมนาคมขนส่ง 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓  พัฒนาระบบไฟฟูา ประปา และระบบโทรคมนาคม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔   ส่งเสริม  สนับสนุน การจัดท าผังเมือง  ผังเมืองรวม  ผังเมืองเฉพาะ  
   และปูองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์  



๒๓ 
 

แนวทางการพัฒนาที่ ๕   พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค-  
   บริโภค  การเกษตร และอ่ืน ๆ    

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1  วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 
  “มุ่งพัฒนาการศึกษา  น าพาชุมชนเข้มแข็ง  รักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  สู่เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”  
2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือให้สามารถด าเนินการไปสู่วิสัยทัศน์
ที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดยุทธศาสตร์หลักไว้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  
 เป้าหมาย ประชาชนในต าบลทุ่งลูกนกมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น  
 แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
2. สนับสนุนส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
3. ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการด้าน  
   สาธารณสุขอย่างครบถ้วน ตลอดจนได้รับจัดสวัสดิการทางสังคมได้อย่าง  
   เสมอภาค และเท่าเทียมกัน  
 เป้าหมาย ประชาชนในต าบลทุ่งลูกนกได้รับการบริการด้านสาธารณสุข และสวัสดิการทางสังคมอย่าง  
   ทั่วถึง  
 แนวทางการพัฒนา 

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

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า 
 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความ  
   ต้องการของประชาชน  และเพ่ือเป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนใน  
   อนาคต  
 เป้าหมาย ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาครบทุกหมู่บ้านอย่างน้อยร้อยละ 50  ภายในปี   
   2564 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2. พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อประโยชน์ทางด้านการอุปโภค บริโภค 

การเกษตร และแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
3.  

 



๒๔ 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น  ให้มีประสิทธิภาพ  
   และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายรัฐบาล  
   ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  
 เป้าหมาย เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในต าบลทุ่งลูกนกได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด  
   ชีวิตตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ นโยบายรัฐบาล  
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมระบบการศึกษา 
2. ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมและ

โบราณสถาน 
3. เพ่ิมช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านกีฬา และนันทนาการ 
5. ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธี  

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 
 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ  
   ของประชาชน  
 เป้าหมาย ประชาชนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ  80 ภายในปี2564 
 แนวทางการพัฒนา 

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

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 เป้าหมาย ประชาชนในต าบลทุ่งลูกนกมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ  
   สิ่งแวดล้อม  
 แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้สวยงาม 
2. จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 
3. พัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ 
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2.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  พันธกิจ 
 การเสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็งยั่งยืน  และพัฒนาศักยภาพคนในท้องถิ่นในการประกอบอาชีพ 
เพ่ือเพ่ิมรายได้แก้ไขปัญหาความยากจน 
  เป้าประสงค์ 
 เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 ประชาชนในต าบลทุ่งลูกนกมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่

เกษตรกรและกลุ่มอาชีพ 
- จ านวนประชาชนในต าบลทุ่งลูกนกมีอาชีพ

เสริมและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. : ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

  พันธกิจ 
 การส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
  เป้าประสงค์ 
 เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างครบถ้วน ตลอดจนได้รับจัด
สวัสดิการทางสังคมได้อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 ประชาชนในต าบลทุ่งลูกนกได้รับการบริการด้านสาธารณสุข และสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึง 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคม การสังคม

สงเคราะห์ 
- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้สูงอายุ คน

พิการ และผู้ปุวยโรคเอดส์ภายในต าบลทุ่ง
ลูกนกได้รับสวัสดิการที่ดี 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชาชนที่
ได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข - ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชาชนได้รับ
บริการด้านสาธารณสุข 

2.4 ส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัว - จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมที่ประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการสร้างความรักในครอบครัว 
และความเข้มแข็งให้ชุมชน 

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

  พันธกิจ 
 การปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ  
  เป้าประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และเพ่ือ
เป็นการรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาครบทุกหมู่บ้านอย่างน้อยร้อยละ  50  ภายในปี 2564 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ครอบคลุมทุก

พ้ืนที่ 
- จ านวนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ถนน 

สะพาน ไฟส่องสว่างรายทาง ฯลฯ ที่เพิ่มขึ้น 
3.2 พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อ

ประโยชน์ทางด้านการอุปโภค บริโภค การเกษตร 
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

 

- จ านวนแหล่งน้ าคูคลอง และระบบ
ชลประทานที่เพ่ิมข้ึน และท่ัวถึง 

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

  พันธกิจ 
1. การส่งเสริมด้านการศึกษา และเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง 
2. การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

  เป้าประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น  ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ นโยบายรัฐบาล ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในต าบลทุ่งลูกนกได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ นโยบายรัฐบาล 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
4.1 การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและส่งเสริมระบบ

การศึกษา 
- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักเรียนที่ได้รับ

การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
4.2 การฟ้ืนฟูศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น - ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชาชนที่ร่วม 

กิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น 

4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านกีฬา และ
นันทนาการ 

- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชาชนที่ร่วม
กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 

4.4 ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธี 

- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชาชนที่มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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  ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. : ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

  พันธกิจ 
 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดี เพื่อการพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ 
  เป้าประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการบริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 ประชาชนผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ  70 ภายในปี  2564 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
5.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ - ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนบุคลากรทุก

ระดับท่ีมีศักยภาพในการบริหารจัดการและ
บริการที่ดี 

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ - ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนรายได้ที่จัดเก็บ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น - ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชาชนที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่น 

5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านบรรเทาสา
ธารณภัย 

- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชาชนที่
ได้รับการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 

5.5 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร - ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชาชนและผู้
มาติดต่อราชการที่พึงพอใจต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการที่ดีขององค์กร 

  ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. : ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 
ยุทธศาสตร์ที่  6   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  พันธกิจ 
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
  เป้าประสงค์ 
 เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 ประชาชนในต าบลทุ่งลูกนกมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
6.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของชุมชน

ให้สวยงาม 
- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชาชน 

บุคลากรและผู้มาติดต่อมีความพึงพอใจใน
ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของชุมชนที่
สวยงาม 

6.2 จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูก
สุขลักษณะ 

- ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูก
สุขลักษณะ 

6.3 พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

- จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมการส่งเสริม 
สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
  ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. : ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 
3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จุดแข็ง (Strength) 

 - องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก มีการคมนาคมขนส่งที่เป็นเส้นทางการขนส่งที่ส าคัญ     สามารถ
เดินทางเชื่อมโยงไปยังจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกเนื่องจากมีพ้ืนที่ติดต่อ 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดราชบุรี  กาญจนบุรี  
สุพรรณบุรี  ถือเป็นเส้นทางหลักในการติดต่อค้าขายขนส่งพืชผลทางการเกษตรการขนส่งสินค้าสะดวก 
 - มีอ านาจเป็นอิสระในการบริหารจัดการและวางแผนพัฒนา  แก้ไขปัญหาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและตรงเปูาหมาย 
 - มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถ ขยายการให้บริการเพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตของชุมชนในอนาคตได้ 
 - มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตรับผิดชอบ 9  แห่ง    สามารถสร้างงานและรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้
จ านวนหนึ่ง 
 - มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมปลาย   สามารถรองรับด้านการศึกษาได้ 
 - ประชาชนส่วนมากประกอบอาชีพหลัก  ทางด้านการเกษตรกรรมและปศุสัตว์โดยเฉพาะ  โคนม ถือได้ว่ามี
ผู้ประกอบการมากที่สุดในเขตอ าเภอก าแพงแสน 
 - องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก   เป็น อบต.ขนาด ใหญ่มีความพร้อมทางด้านการบริการ  และขีด
ความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
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จุดอ่อน (Weakness) 
 - ปัญหามลพิษจาก เสียง ควันไฟ และกลิ่นเหม็นรบกวนสร้างความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน 
 - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการเมืองการปกครอง มีน้อย   ท าให้การแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นไม่ตรงตามความต้องการ
เท่าท่ีควร 
 - อ านาจตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาก บุคลากรและงบประมาณมีจ ากัด  ท าให้การ
บริหารงานไม่คล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
 - วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ส่วนมากเป็นสังคมเกษตรกรรม        ความกระตือรือร้นในการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ ด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ มีน้อยมากท าให้การพัฒนา  ท้องถิ่นที่เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 

- บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้   ความเข้าใจในระเบียบ  ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 - อุปกรณ์เครื่องมืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ยังไม่เพียงพอ 

 
 อุปสรรค  (Threats) 
 - การติดต่อประสานงานระหว่างจังหวัด อ าเภอ และ อบต. ไม่ค่อยสะดวก เนื่องจากผ่านขั้นตอนหลายระดับ
ท าให้การประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารหรือนโยบายต่าง ๆ  ล่าช้า 
 - การส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐไม่สามารถกระตุ้นการลงทุนในพ้ืนที่ได้เท่าท่ีควร 
 - ประสบภัยทางธรรมชาติ   เช่น  น้ าท่วม  ภัยแล้ง  ท าให้การท าการเกษตรไม่ได้ผลผลิตตามต้องการ 

- สภาวการณ์เศรษฐกิจและการเมืองระดับประเทศส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 - พ้ืนที่รับผิดชอบมีมากท าให้การพัฒนาด้านต่างๆไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 - ระเบียบกฎหมายบางฉบับ  ไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ท าให้ไม่เกิดความคล่องตัว  และยังคงมีการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์อย่างต่อเนื่อง 

โอกาส (Opportunity) 

 - จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดปริมณฑลของกรุเทพฯ  ท าให้เป็นพ้ืนที่เปูาหมายของการพัฒนาตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ  ส่งผลให้จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลางภาค
ตะวันตก 
 - มีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่สะดวก  สามารถเชื่อมโยงไปยังอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้หลายแห่ง 
 - การยกระดับคุณภาพสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพ่ือรองรับนโยบายการเป็นครัวโลก  
 - การพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ  

 - พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการท าการเกษตรทั้งการท านา  ท าสวน   ท าไร่  ปศุสัตว์  การประมง  
และมีระบบชลประทานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นจากการจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยระดมความคิดเห็นของประชาชนทุกหมู่บ้าน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ได้  2  ลักษณะ  คือ  ปัญหาเฉพาะหน้าที่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ทันทีและ
ปัญหาที่ต้องน ามาบรรจุไว้ในแผน 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
1.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
    1.1 ปัญหาต้นทุนการผลิต
ภาคการเกษตรมีราคาสูง 

 
-  ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลทุ่ง
ลูกนกประกอบอาชีพทางด้าน
การเกษตร ซึ่งหากราคาต้นทุนการ
ผลิตสูงและผลผลิตที่ได้น้อย จะท า
ให้รายได้ของเกษตรกรลดลง 

 
-  ลดต้นทุนการผลิต 

 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมา
ใช้ปุ๋ยชีวภาพ แทนการใช้
ปุ๋ยเคม ี
- ส่งเสริมการปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษ เพื่อการ
ส่งออกในอนาคต 

1.2 ปัญหาการขาดอาชีพเสริม - ขาดความรู้ ความเข้าใจ ใน
รูปแบบการบริหารงานในลักษณะ
ของการรวมกลุ่ม 
 
 

- จัดโครงการอบรมให้ความรู้ - ประชาชนจะมีความรู้ 
ความเข้าใจมากขึ้นและ
ก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อ
ประกอบอาชีพและเป็นการ
เพิ่มรายได้ 

 - ขาดแคลนทุนในการด าเนิน
กิจกรรม 

- มีการสนับสนุนจากสถาบัน
การเงินให้กับเกษตรกรใน
อัตราดอกเบี้ยราคาถูก 

- กลุ่มต่างๆ จะมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
- ก่อให้เกิดการผลักดัน
ผลผลิตของกลุ่มบางกลุ่มให้
เป็นสินค้าเพื่อการส่งออกใน
อนาคต   เช่น ผลผลิตทาง
การเกษตรและปศุสัตว ์

2. ปัญหาด้านสังคม    
   2.1 ปัญหางบประมาณใน
การจัดสรรเบี้ยยังชีพคนชราไม่
เพียงพอ 

- ประชากรของผู้สูงอายุในต าบล
ทุ่งลูกนกมีอยู่ประมาณ 1,4890 
คน คิดเป็น 11.50 % ของ
ประชากรทั้งหมด     ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ที่สูงพอสมควรประกอบกับ
ส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจนซึ่งการ
จัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง
หรือจาก อบต. ยังคงไม่เพียงพอ 

- จัดสรรงบประมาณเบี้ยยัง
ชีพให้แก่  คนชราเพิ่มขึ้น
ตามความเหมะสมและ
เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ที่ก าหนดไว ้
- จัดสวัสดิการถุงยังชีพให้แก่
คนชราทีย่ากจน 

- ผู้สูงอายุจะมีสุขภาพจิต
และสุขภาพกายดีขึ้น 
- ภาระค่าใช้จ่ายของบุตร
หลานลดลง 
- ก่อให้เกิดความสุขใน
ครอบครัวเพราะผู้สูงอายุ
ไม่ได้ถูกทอดทิ้งแต่ยังเป็น
บุคคลส าคัญของ 
ครอบครัว 

  2.2 ปัญหายาเสพติด - ในปัจจุบันปัญหายาเสพติดเพิ่ม
มากขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆ
ตามมา เช่น ปัญหา 
อาชญากรรม ปัญหาครอบครัว 
ฯลฯ 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่คน
ในชุมชน  และครอบครัว 
- จัดกิจกรรมในชุมชนใน
ลักษณะครอบครัวสัมพันธ์ 
- ส่งเสริมให้มีการออกก าลัง
กายและเล่นกีฬาในต าบล 

- ปัญหายาเสพติดลดลง  
และหมดไปในท่ีสุด 
- เด็กและเยาวชน มีสุขภาพ 
ร่างกายที่แข็งแรงปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 
- เกิดความรัก ความอบอุ่น
ขึ้นในครอบครัว 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
  2.3 ปัญหาความปลอดภัยใน
ชีวิต     และทรัพย์สิน 

- ถนนสายหลักและสายรอง
โดยเฉพาะทางแยก  ทางโค้ง  ไม่มี
ปูายสัญลักษณ์บอกและไม่มีไฟ
ส่องสว่างบางจุดมีแต่ช ารุดเสียหาย  
เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลาย
ครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต  
และทรัพย์สิน 

- ติดตั้งปูายสัญลักษณ์
จราจร 
- ซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะ 
-ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะให้เพิ่มขึ้น 

- อุบัติเหตุลดลง 

3. ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
 3.1 ปัญหาการคมนาคมขนส่ง
ไม่สะดวก 

- สภาพถนนเป็นหลุม  เป็นบ่อ  
ประกอบกับถนนบางสาย
ประชาชนรุกล้ าเข้ามาในเขตทาง 

- ปรับปรุงหรือซ่อมแซม
ถนน 
- ก่อสร้างถนนลาดยาง  
หรือคอนกรีต 

-ท าให้เกิดถนนลาดยางท่ีได้
มาตรฐานอย่างน้อยปีละ  4  
เส้น  (โดยเฉพาะเส้นทาง
หลักท่ีราษฎรใช้เป็นเส้นทาง
ในการเดินทางและล าเลียง
ผลผลิตทางด้านการเกษตร
หรือปศุสัตว)์ 
 

3.2 ปัญหาความปลอดภัยใน
ชีวิต  และทรัพย์สิน 

- ถนนสายหลักและสายรอง
โดยเฉพาะทางแยก  ทางโค้ง  ไม่มี
ปูายสัญลักษณ์บอกและไม่มีไฟ
ส่องสว่างบางจุดมีแต่ช ารุดเสียหาย  
เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลาย
ครั้งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต  
และทรัพย์สิน 
 

- ติดตั้งปูายสัญลักษณ์
จราจร 
- ซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะ 
-ขยายเขตไฟฟูาส่องสว่าง
สาธารณะ   ให้เพิ่มขึ้น 

- อุบัติเหตุลดลง 

 3.3 ปัญหาไฟฟูาและแสงสว่าง - พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งลูกนกมีพื้นที่ขนาดใหญ่ 
การให้บริการด้านไฟฟูาและแสง
สว่างยังไม่พอ 
 

- ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
- เพิ่มไฟฟูาส่องสว่างราย
ทาง 

- ประชาชนในต าบลทุ่งลูก
นกมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 
- มีไฟส่องสว่างรายทางตาม
ถนนทุกสาย 

 3.4 ปัญหาน้ าเพื่ออุปโภคและ
บริโภค 

- ประชาชนบางหมู่บ้านขาดแคลน
น้ า  เพื่ออุปโภค  บริโภค 
- ระบบประปา ไม่คลอบคลุมทุก
หลังคาเรือน 
- เครื่องสูบน้ าชนิดใต้น้ า     เกิด
การช ารุดเสียหายบ่อย   การ
จัดเก็บค่าน้ าประปาเก็บได้ไม่
ครบถ้วน 
 

- จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ าให้
เกิดความเข้าใจ 
- ขยายระบบประปาให้
ทั่วถึง  ทุกหลังคาเรือน 
- ก่อสร้างหอถังประปา
เพิ่มเติม 

- ประชาชนมีน้ าใช้ทุก
หลังคาเรือน 
 

4.ปัญหาด้านแหล่งน้ า    
4.1ปัญหาน้ าท่วมขังที่อยู่อาศัย 
และพื้นที่ท าการเกษตร 

คลองระบายน้ าต้นเขิน - ขุดคลองระบายน้ า - ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 

4.2 ปัญหาคลองสายต่าง ๆ ตื้น
เขิน 

- สภาพคลองในปัจจุบันตื้นเขิน  
ประกอบกับมีวัชพืชเกิดขึ้นในล า
คลองท าให้น้ าไหลไม่สะดวก 

- ขุดลอกคลองระบายน้ า - คลองสายต่าง ๆ จะได้รับ
การขุดลอก 



๓๒ 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
5. ปัญหาด้านการสาธารณสุข    
    5.1 ปัญหาการแพร่ระบาด  
ของโรคไข้เลือดออก 

- แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายยังคงอยู ่
- เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ
ปูองกัน    ไม่เพียงพอ 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน 
- จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
เพิ่มเติม 
- จัดกิจกรรมรณรงค ์

- สถิติผู้ปุวยท่ีเป็นโรค
ไข้เลือดออกลดลง  หรือ
หมดไป 

6. ปัญหาด้านการเมือง  และ
การบริหารจัดการ 

   

    6.1 ปัญหาการขาดแคลน
เครื่องมือ    
เครื่องใช้ในการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

- ขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การระงับเหตุอัคคีภัย 
 

- จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการดับเพลิง 

- สามารถระงับเหตุอัคคีภัย
ได้ทันท่วงท ี

    6.2 ปัญหาการขาดความรู ้
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 

- สมาชิกสภา อบต. ยังขาดความรู้  
ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- จัดโครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู ้

- สมาชิกสภาอบต.เข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีเพิ่มขึ้นและ
ก่อให้เกิดกระบวนการร่วม
คิด   ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


