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บทที่ 1 บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งหมายความว่า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา จังหวัด นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น และแผนชุมชน ดังนั้น เทศบาลต าบลพวา  
จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

การวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้าและก าหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยก าหนด
กิจกรรมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ให้บรรลุตามภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย เปูาหมาย ขององค์กร ซึ่งเก่ียวข้องกับ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น การที่ เทศบาลต าบลพวา จะพัฒนาไปในทิศทางใดจ าเป็นต้องมี
การก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เพ่ือแปลงสู่การปฏิบัติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต าบลพวา  
(พ.ศ.  ๒๕60 – ๒๕๖3) มีลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี ซึ่งอาศัยกระบวนการในการวิเคราะห์
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมเพ่ือให้ทราบถึงจุด แข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาสจากแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาต าบล เพ่ือน ามาก าหนดทิศทางในการพัฒนาโดยการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เพ่ือให้การบริหารการจัดสรรทรัพยากรของ เทศบาลต าบลพวาซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัด 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์ และสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

๑.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี

ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต เป็น
กรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่ภาพการณ์อันพึงประสงค์       
ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้อง
ก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

      การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลพวา  ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวม
และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สามารถน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
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๑.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(๑)  เพ่ือก าหนดสภาพการพัฒนาที่พึงประสงค์หรือเปูาหมายการพัฒนาตามความต้องการของ

ประชาชน 
(๒)  เพ่ือก าหนดแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนและเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนา 
(๓)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และ

เป็นไปตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน 
(๔)  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประสานการปฏิบัติการพัฒนากับหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ 
(๕)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และแผนการด าเนินงานของ เทศบาลต าบล 

พวา 

๑.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ขั้นตอนที่ ๑  การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  งานแผนและงบประมาณ  ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลพวา  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท า
แผนพัฒนาฯ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ แนวทาง และข้ันตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ฯ 
ให้ผู้บริหารทราบ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นที่เก่ียวข้อง ตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการ ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลจากแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบ 
  ๑.๑ การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
  (๑) การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลพวา      
ได้มีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูล ได้แก่ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ 
โดยข้อมูลได้แสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการให้
ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่จัดท าได้แก่ข้อมูลประชากร อาชีพและรายได้ สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การคมนาคม
ขนส่ง การพาณิชย์ การลงทุน อุตสาหกรรม และข้อมูลงบประมาณ เป็นต้น 
  (๒) การรวบรวมปัญหาส าคัญ เทศบาลต าบลพวา น าข้อมูลที่ได้จากการท าประชาคม มา
วิเคราะห์และเลือกปัญหาที่เหมาะสมเพื่อน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ในการตอบสนองปัญหา ความต้องการของ
สาธารณชน นอกจากนี้ยังได้น าแผนแม่บทชุมชนมาประกอบการพิจาณาด้วยแล้ว 
  ๑.๒ การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น 
อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน เทศบาลต าบลพวา  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน
ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานในอนาคต โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การ
พิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง ( Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) 
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๑.๓ การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ (Vision) มีสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีมีความปลอดภัยเป็นเมืองเกษตรกรรมและเป็นแหล่งผลิตสินค้าพ้ืนเมืองที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการศึกษา 
วัฒนธรรมและการกีฬาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ภารกิจหลัก  
1. พัฒนาสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพ น้ าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก 

   2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองแก่เกษตรกรรม 
4. ส่งเสริมด้านการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แก่ประชาชน 

๑.๔ การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
จุดมุ่งหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ย่ังยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรม 

ที่ควรค่าแก่การด าเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมของ เทศบาล  ที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจหลัก และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

1. มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร   การบริโภคและการอุปโภคอย่างเพียงพอ 
2. ลดปริมาณครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้ลง 
3. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไป-มา 
4. ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารบ้านเมืองทันเหตุการณ์ 
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์   แข็งแรง 
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. ประชาชนมีรายได้จากการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองและผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
8. มีสนามกีฬา   อุปกรณ์กีฬา   ให้กับเยาวชนเพื่อลดปัญหาเยาวชนติดยาเสพติด 
๑.๕ การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผลส าเร็จที่ต้องการในแต่ละ

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาหรือแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาที่ก าหนด โดยสามารถก าหนดตัวชี้วัดผลส าเร็จ
ในเชิงยุทธศาสตร์ไวด้วยเพื่อใช้ในกระบวนการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนา 

๑.๖ การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก  
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เป็นการวัด

ความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงาน
กับเปูาหมายที่ก าหนดไว้  

๑.๗ การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนา 
เมื่อได้ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจหลัก วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา  

โดยอาศัยพื้นฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้วจึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาของ เทศบาลต าบลพวา ซ่ึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น คือแนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะ การเคลื่อนตัวขององค์กร
ว่าจะก้าวไปสู่เปูาหมายที่ต้องการในอนาคตอย่างไร ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นกรอบชี้น าหรือหัวกระบวน
ของชุดแผนงาน ซึ่งก าหนดวิธีการ หรือขั้นตอนที่ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
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 ขั้นตอนที่ ๒  การจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา เทศบาลต าบลพวา  รวบรวมแนวทางและข้อมูล
น ามาจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางท่ีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด โดยมีเค้าโครง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
  บทที่ ๑  บทน า  
  บทที่ ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  บทที่ 3  แผนยุทธศาสตร์  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  บทที่ 4  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  บทที่ 5  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

  ขั้นตอนที่ ๓  การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา เทศบาลต าบลพวา  เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาต่อคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลต าบลพวา เพ่ือพิจารณา และปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ หากมี
ข้อบกพร่อง ก่อนน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

  ขั้นตอนที่ ๔  การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 เมื่อคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลต าบลพวา พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเสนอเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ พร้อมทั้งประกาศให้
ประชาชนทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประชุมประชาคม ส่วนราชการต่างๆเพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา 
ความต้องการน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รวบรวมแนวทาง วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดท าร่าง
แผนฯ 

เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

พิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 

 

 

         

        

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่น 
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๑.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ก าหนดแนวทางหรือวิธีการด าเนินงานเพื่อช่วยให้
เทศบาลต าบลพวา สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามที่ได้วางแผนไว้ให้สามารถบรรลุตาม
เปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
ครอบคลุมทั้งต าบล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

2.1  ข้อมูลทั่วไป 
  ที่ตั้ง  ส านักงานเทศบาลต าบลพวา ตั้งอยู่เลขที่ 106  หมู่ที่ 2 ต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว  จังหวัด
จันทบุรี  โดยอยู่ห่างจากอ าเภอแก่งหางแมวไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 25 กิโลเมตร และ  มีระยะทางห่าง
จากจังหวัดจันทบุรี ประมาณ 67 กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 574 .264 ตารางกิโลเมตร (1 ตร.กม. 625 ไร่ 
รวมเนื้อที่  358,915  ไร่) มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ข้างเคียง   ดังนี้ 

 ทิศเหนือ          ติดต่อกับต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศใต้           ติดต่อกับ หมู่ที่ 8 ต าบลสามพ่ีน้อง และหมู่ที่ 3 ต าบลเขาวงกต อ าเภอแก่งหางแมว      

จังหวัดจันทบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลขุนซ่อง อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 

 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับต าบลห้วยทับมอญ   กิ่งอ าเภอเขาชะเมา   จังหวัดระยอง 

  ภูมิประเทศ   มีลักษณะพ้ืนที่เป็นปุาเขาและเนินสูง ๆ บางพ้ืนที่เป็นที่ราบปานกลางถึงที่ราบลุ่ม   
ที่ราบตามแนวชายเขา ที่ราบเนินสูงเป็นลูกคลื่น และเป็นพื้นที่ภูเขาระดับสูง 300 - 1,670 เมตร มีเขาชะเมา 
และเขาช่องลม ฯ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ครัวเรือน  
(หลัง) 

1 บ้านเขากล้วย   442 459 901 447 
2 บ้านพวา 215 242 457 308 
3 บ้านเนินจ าปา 579 549 1,128 439 
4 บ้านบ่อไฟไหม้ 863 762 1,625 669 
5 บ้านเขาฆ้อง 559 556 1,115 433 
6 บ้านบ่อโบกปูน 439 394 833 386 
7 บ้านคลองหินเพลิง 208 200 408 138 
8 บ้านวังอีแอ่น 607 578 1,185 526 
9 บ้านบ่อมะเดื่อ 311 316 627 354 

10 บ้านคลองครก 304 312 616 258 
11 บ้านบ่อชะอม 524 528 1,052 340 
12 บ้านคลองแดง 373 338 711 290 

รวม 5,424 5,234 10,658 4,588 

ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2559 
 การเกษตรกรรม 
  เทศบาลต าบลพวามีพื้นท่ีการเกษตรทั้งสิ้น 574.264 ตารางกิโลเมตร หรือ 358,915 ไร่ จากพ้ืนที่
ทั้งหมดของต าบลใช้เป็นพื้นที่เพ่ือการเกษตรประมาณ 210,291 ไร่ นอกนั้นเป็นพ้ืนที่อ่ืนๆและท่ีว่างเปล่าดังนี้  
  

   - พ้ืนที่ท าสวนผลไม้     42,162 ไร่ 
   - พ้ืนที่สวนยางพารา     84,032 ไร่  
   - พ้ืนที่ปลูกพืชไร่พืชผัก     15,465 ไร่  
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- พ้ืนที่ปลูกสวนปุา     84,491 ไร่  
   - พ้ืนที่อยู่อาศัย,ถนน,คลองและท่ีสาธารณประโยชน์  11,975 ไร่  
  การท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยว   ที่ส าคัญดังนี้ 
   - น้ าตกเขายายหนิง  
   - น้ าตกพวาพลู  
   - ผาชมวัวกระทิง  

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลต าบลพวา 
   - ปั๊มน้ ามันและก๊าซ 25   แห่ง  
   - ร้านค้า   130 แห่ง  
สภาพทางสังคม 

การศึกษา 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน   4   แห่ง  
   - โรงเรียนประถมศึกษา    จ านวน   6   แห่ง  
   - โรงเรียนมัธยม     จ านวน  2   แห่ง  
   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   จ านวน   8  แห่ง 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
   - วัด/ส านักสงฆ์     จ านวน         21   แห่ง  

การสาธารณสุข 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน  3   แห่ง  
   - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า     จ านวน           100 %  
การบริการพื้นฐาน 
          การคมนาคม สภาพถนนภายในหมู่บ้านและเชื่อมระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังสรุป     
ได้ดังนี้    
   - เป็นถนนลาดยาง      36   กิโลเมตร  
   - ถนนลูกรัง     157   กิโลเมตร   
 การโทรคมนาคม 
   - สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ  1  แห่ง    (ไปรษณีย์หมู่บ้าน   1   แห่ง)  
 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน  
   - ฝาย   11  แห่ง  
   - บ่อน้ าตื้น  560 แห่ง  
   - บ่อบาดาล,บ่อโยก 25 แห่ง  

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
   - แม่น้ า,ล าห้วย  2    สาย  
   - บึง,หนองน้ าอ่ืนๆ  
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ข้อมูลอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  
   - แร่พลวง,แร่หินปูน,แร่ทองค า  
 มวลชนจัดตั้ง  
   - ลูกเสือชาวบ้าน   2   รุ่น จ านวน   900   คน  

  - กลุ่มสตรีอาสา  
   - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  
   - กลุ่มยุวเกษตรกร  
   - กลุ่ม  ธกส.  
   - กลุ่มชาวสวน  

 
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
จ านวนบุคลากร     จ านวน         56  คน 
ส านักปลัดเทศบาล              จ านวน          23  คน 

  1.  ปลัดเทศบาล     จ านวน  1  คน  
  2.  รองปลัดเทศบาล    จ านวน  1  คน  

3.  หัวหน้าส านัก ปลัดเทศบาล   จ านวน  1  คน 
4.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จ านวน   -  คน  
5.  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ   จ านวน  1  คน  
6.  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   จ านวน  1  คน  
7.  ผู้ช่วยนิติกร       จ านวน   1  คน  
8.  ผู้ช่วยบุคลากร      จ านวน            1  คน  
9.  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน   1   คน 
10. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน    จ านวน   1  คน  
11. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกันฯ   จ านวน   1  คน  

 12 . ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันฯ   จ านวน   1  คน 
13. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   จ านวน  2  คน  
14. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   จ านวน   1  คน  
15. พนักงานขับรถยนต์    จ านวน  1  คน 
16. นักการโรง     จ านวน  1  คน  
17. คนงานทั่วไป    จ านวน  6  คน  
18. ยาม     จ านวน  1  คน  
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กองคลัง      จ านวน  6  คน 
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จ านวน  1  คน  
2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจ า)  จ านวน  1  คน  
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  จ านวน  1  คน  
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    จ านวน  1  คน  
5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ    จ านวน  1  คน 
6. คนงานทั่วไป       จ านวน  1  คน  
กองช่าง                จ านวน   11   คน  

  1. นายช่างโยธาช านาญงาน   จ านวน  1  คน  
 2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน   จ านวน  1  คน 
  3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา     จ านวน   -  คน 
  4. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์     จ านวน  1  คน  
 5. ผู้ช่วยช่างเครื่องยนต์    จ านวน  1  คน  
  6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา    จ านวน  1  คน 
  7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ      จ านวน  1  คน 
  8 . คนงานทั่วไป       จ านวน  5  คน  

กองการศึกษา     จ านวน     17   คน  
1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     จ านวน   1  คน  
2. ครูผู้ดูแลเด็ก     จ านวน  2  คน 
3. ผู้ช่วยครูดูแลเด็กฯ    จ านวน  3  คน  
4. ผู้ดูแลเด็ก     จ านวน  9  คน  
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   จ านวน  1  คน  
6. คนงานทั่วไป     จ านวน  1  คน  

แบบสรุปรายรับ - จ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ถึง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ รายรับจริง รายจ่ายจริง 
รายรับสูงกว่า

รายจ่าย 
หมายเหตุ 

2556 36,469,056.38 25,426,752.27 11,042,304.11  
2557 36,782,751.54 30,671,662.72 6,111,088.82  
2558 38,665,842.52 34,320,937.34 4,3449,05.18  

 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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ข้อมูลงบประมาณ 
 รายรับจริง     ประจ าปีงบประมาณ   2558  
 รายได้จัดเก็บเอง     จ านวน      1 ,005,201.77  บาท 
 รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้   จ านวน     20 ,089,044.75  บาท  
 รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้    จ านวน      17 ,571,596  บาท  
 รวมรายได้ทั้งสิ้น    จ านวน    38,665,842.52 บาท  
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
        2.2.1 คณะผู้บริหาร 

       เทศบาลต าบลพวา ประกอบด้วย  ฝุายบริหารและฝุายสภาเทศบาล  อนึ่งเทศบาลต าบลพวาเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลพวา 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2555 มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับ
ที ่13) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2552 รวมถึงกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

        2.๒.2 โครงสร้างการบริหารเทศบาลต าบลพวา 
       ปลัดเทศบาล  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และ

พนักงานจ้างทั่วไป  รองจากนายกเทศมนตรี  รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของทุกส่วนราชการใน
เทศบาลต าบลพวา 

       รองปลัดเทศบาล  เป็นผู้ช่วยปลัดเทศบาล  ในการบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของส่วนราชการใน
เทศบาลต าบลพวา ตามท่ีปลัดเทศบาลมอบหมาย 

       เทศบาลต าบล พวา แบ่งส่วนราชการภายในตามประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเป็น       
4 ส่วน คือ 

       ๑. ส านักปลัดเทศบาล 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบล พวา อยู่ในความรับผิดชอบของ  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเป็น

ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดส านัก
ปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบในงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
             -  งานธุรการ 
              -  งานการเจ้าหน้าที่ 
             -  งานประชาสัมพันธ์ 
             -  งานกิจการสภาท้องถิ่น 
             -  งานแผนและงบประมาณ 
             -  งานนิติการ 
             -  งานสวัสดิการสังคม 
             -  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย                 

           -  งานรักษาความสงบ     
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       ๒. กองคลัง 
 อยู่ในความรับผิดชอบของ  ผู้อ านวยการกองคลัง  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล

พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบในงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
-  งานธุรการ 

       -  งานการเงินและบัญชี 
            -  งานพัสดุและทรัพย์สิน          
       -  งานพัฒนารายได้ 
                      -  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  

       3. กองช่าง 
 อยู่ในความรับผิดชอบของ  ผู้อ านวยการกองช่าง  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองช่าง  เป็น

ผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดกองช่าง  มีหน้าที่
รับผิดชอบในงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
             -  งานธุรการ 
                 -  งานวิศวกรรม 
           -  งานสาธารณูปโภค 
           -  งานจัดสถานที่และการไฟฟูาสาธารณะ 
   -  งานประปา 
   -  งานโยธา  

       4. กองการศึกษา 
 อยู่ในความรับผิดชอบของ  ผู้อ านวยการกอง การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกอง

การศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  สังกัดกอง
การศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
            -  งานธุรการ 
         -  งานการศึกษาปฐมวัย 
             -  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 

          -  งานกีฬาและนันทนาการ 
          -  งานกิจการศาสนา 

         -  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน        

       6. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 อยู่ในความรับผิดชอบของ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่

รับผิดชอบในงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
       - งานตรวจสอบภายใน 
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning plan) ของเทศบาลต าบล พวาพัฒนา
สาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพ น้ าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแก่ประชาชน 
และส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองแก่เกษตรกรรม อีกทั้งส่งเสริมด้านการศึกษา 
วัฒนธรรม การกีฬา การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์ ของเทศบาลต าบลพวา พ.ศ. 2560 – 2564 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศ ( Country Strategy) ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง แผนระดับชาติ (national plan) และนโยบายของรัฐบาล 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. แนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555– 2559)  
    แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง  เพ่ือมุ่งสู่

วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี  พ.ศ.๒๕๗๐ ซึ่งก าหนด
ไว้ว่า  “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล  การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพ  สังคมมีความปลอดภัย
และม่ันคงอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีเก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน  ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลกสามารถอยู่ใน
ประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”  

    วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาประเทศในระยะ  ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ ได้ก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง
ดังนี้  

วิสัยทัศน์  
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการ  

เปลี่ยนแปลง”  
พันธกิจ  
๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ  ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต  ได้รับการ

คุ้มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาคทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรม  

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรมเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง  

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์
และภูมิปัญญาสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  

๔) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
     วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

วัตถุประสงค์ 
๑) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย  ใจ สติปัญญา  อารมณ์  

คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
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๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา  นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน  มี
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  น าไปสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนต่ า 

๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมายหลัก 
๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน  ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง  

สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน 
๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  มีสุขภาวะดีขึ้น  มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง

สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ  ให้ความส าคัญกับการเพิ่ม

ผลิตภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๓.๐ ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ  
๔๐.๐ 

๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ตัวช้ีวัด 
๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้

สูงสุดร้อยละ ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ  ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน  สัดส่วนแรงงานนอก
ระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

๒) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม  
สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา อัตราการปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  อัตราเงินเฟูอ  ผลิตภาพการผลิตรวม  อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

๔) คุณภาพน้ าและอากาศ  ร้อยละของพ้ืนที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ  และสัดส่วนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

     การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว  คาดการณ์
ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่เหมาะสม  โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยง  และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ  
ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้  และ
ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  น าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ี
มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ มีดังนี ้
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     ๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
    ๑.๑ การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ

เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  มุ่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมาก
ขึ้น ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม  ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจาย
รายได้และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน  พัฒนาการใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ  ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจ
เอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย  รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบ
การคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น 

    ๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  มุ่งพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย  
การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  พัฒนาระบ
การเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย  เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย  
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ  และสามารถเข้าถึง
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมี
ส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทาง
ความคิดอย่างสร้างสรรค์  เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วย
ตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  ส่งเสริมให้ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม  พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค  ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหาร
และการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

    ๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของสังคม  และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  มีระบบ
ตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ท่ียอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและ
เกื้อกูลกันในสังคม  ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม  เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ  มีระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบที่
เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ 
ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน  สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและ
เพ่ิมช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรม  รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพ่ือสังคมท้ังในระดับประเทศและท้องถิ่น  และสังคมออนไลน์
ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 

     2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
    ๒.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่สมรส

ที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ ากว่าระดับท่ีเป็นอยู่ปัจจุบันสนับสนุนการ
กระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ  โอกาสและทรัพยากร 
ธรรมชาติของพ้ืนที่ 
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    ๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  มุ่งพัฒนาคุณภาพคน
ไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล  พัฒนาทักษะ
ให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์
ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย  พัฒนาคนด้วยการ
เรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม  เคารพ
กฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน  สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  เรียนรู้การรองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

    ๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  โดยสร้างเสริมสุขภาวะ
คนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ  ควบคู่กับการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ  พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สุขภาพของประเทศ  การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร
ตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

    ๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคน
ไทยทุกคน มีนิสัยใฝุรู้  รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก  และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย  ควบคู่กับการ
ส่งเสริมให้องค์กร  กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์  สื่อสาร
ด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย  รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

    ๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
และพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรม
ไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด  และ
สร้างความเป็นเอกภาพในสังคม  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส่งเสริมความเข้าใจ
ระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 

     3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ 
    ๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนมุ่ง

รักษา ปูองกัน และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร  สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของ
ตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินท าประโยชน์ใน
พ้ืนที่ดังกล่าวมากขึ้น  สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มี
องค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาค
การเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยม  วัฒนธรรมที่ดี  และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

    ๓.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับการ
วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน  สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่  ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน  
ปรับปรุงบริการขั้นพ้ืนฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง  ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและ
สัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่างๆ  ที่เหมาะสมทางการเกษตร  รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 
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    ๓.๓ การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  สนับสนุนการผลิต
และบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร  อาหาร และพลังงาน  ส่งเสริมสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่ให้ร่วมท าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน  สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการน าองค์ความรู้  นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร  มาตรฐานระบบการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล  ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า  ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและ
อาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ   โลจิสติกส์ของภาคเกษตร 

    ๓.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
การเกษตร ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝุาย  ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร  สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน  เกษตรกรรุ่นใหม่  และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร  
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
ต้นทุนต่ าที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 

    ๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกปุาโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน  ส่งเสริมให้เกษตรกรท า
การเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่
องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง  รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคท่ีเกื้อกูลกันใน
ระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน  ส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและท่ีเหลือใช้จาก
การเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

    ๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน  
จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการ
ใช้พลังงานชีวภาพที่เก่ียวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ  จัดให้มีกลไกก ากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงาน
ชีวภาพ และปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

    ๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร  เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน  ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร  ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือและบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง  ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นท่ี  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต  การตลาดไปจนถึงการบริโภค  พัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 
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     ๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  ให้
ความส าคัญกับ 

     ๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  โดยสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ  โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  และผลักดันให้มี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการ
ลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย  แอฟริกา  และเศรษฐกิจภายในประเทศ  ปรับ
โครงสร้างภาคบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐาน
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์การ
พัฒนาเมืองสร้างสรรค์  และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพใน
การผลิตและยกระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน  ด้วยการใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และความคิดสร้างสรรค์  สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

    ๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทรัพย์สินทางปัญญา  วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด  ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์  สังคม และ
ชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต  ตลอดจนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน
ลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

    ๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ  เท่าเทียม และเป็นธรรม
มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  พัฒนาระบบการ
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล  สร้างความม่ันคงด้านพลังงาน
ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด  พัฒนาพลังงานทางเลือก  และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุก
ระดับ ปฏิรูปกฎหมาย  และกฎ ระเบียบต่างๆ  ทางเศรษฐกิจให้เอื้อต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันและ
สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

    ๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ  ให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการด้านการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์  
เพ่ิมบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก  ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝูาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ  และการบริหารจัดการด้านการคลังที่ปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ  เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ  ปูองกัน
ความเสี่ยงทางการคลัง  พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมข้ึน  และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 



21 
 

     ๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ให้ความส าคัญกับ 

    ๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ  มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เก่ียวข้อง  พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์
เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดน /เขตเศรษฐกิจชายแดน  ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิต
กับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 

    ๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคมุ่ง
พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  การเกษตร และการท่องเที่ยว  พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง
ชายแดน  รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้าน
ความมั่นคงและเสถียรภาพของพ้ืนที่ 

    ๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  เป็นการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ  เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  ยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงาน  ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ  ที่เป็นการปูองกันสินค้าและ
บริการน าเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 

    ๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่
สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก  มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมี
ส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด าเนินอยู่  รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับ
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 

    ๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  โดยเร่งด าเนินการด้านความร่วมมือในการ
ก าหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค  ส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ  โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน  คุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 

    ๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปูองกันภัยจาก
การก่อการร้ายและอาชญากรรม  ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย  มุ่งพัฒนาศักยภาพและ
ความพร้อมในการปูองกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย  ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้ง
ระบบ  พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุ
ฉุกเฉิน และร่วมมือในการปูองกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า 

    ๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไร  เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค  
เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่น าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไรให้มีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการให้ไทยเป็นฐานการด าเนิน
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 
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    ๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  เป็นการสร้าง
องค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี  โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ได้รับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

    ๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้ง
เป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค  โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น  
เพ่ือให้มีการจัดตั้งส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงก าไร 

    ๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ  สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ีในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน  ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ส่งเสริม
ศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด  และปฏิสัมพันธ์กับ
ประเทศในอนุภูมิภาค 

     ๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ให้ความส าคัญกับ 
    ๖.๑ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือใน
การวางแผนและบริหารจัดการ  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนส่งเสริม
ให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

    ๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ
พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

    ๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับความ
ท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

    ๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ด้วยการจัดท าแผนที่และ
จัดล าดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ  ภูมิภาคและจังหวัด  ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการ
ภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง  และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล  สนับสนุน
ภาคเอกชน สถานประกอบการ  โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม  และจัดท าแผนปฏิบัติการ
รองรับภัยพิบัต ิ
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    ๖.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  มุ่งติดตามและเฝูาระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
การค้าและการลงทุน  เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและก าหนดแผนกล
ยุทธ์รายสินค้า รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เก่ียวข้อง  ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท าคาร์บอนฟุตพริ้นต์  
และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

    ๖.๖ การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณีติดตาม
สถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเจรจาพัฒนา
ความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส าคัญ  สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    ๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ  มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการขยะและน้ าเสียชุมชน  พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย  ขยะอิเล็กทรอนิกส์  และขยะติดเชื้อลด
ความเสี่ยงอันตราย  การรั่วไหล  การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี  และพัฒนาระบบเตือนภัย  แจ้งเหตุฉุกเฉิน  และ
ระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

    ๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ  ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู  ผลักดันให้มีการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อ
มลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ  พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

    การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ สู่การปฏิบัติ 
    การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ  ให้ความส าคัญกับการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ เป็นกรอบทิศทางหลัก  และแปลงสู่การปฏิบัติใน
ระดับต่างๆ  ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม  และกระจายการพัฒนาลงสู่พื้นที่  โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่
ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา  และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนา
จากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน  เพ่ิมการใช้องค์ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระดับพื้นท่ี  ท้องถิ่น และชุมชนใช้
กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ  ภาคประชาชน  ภาคธุรกิจเอกชน  และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการให้
การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและ
การพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

     ๑. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วม
ในการผลักดันแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติ  โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทุก
ภาคส่วนตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเปูาประสงค์และ
แนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และผลักดันให้ภาคการเมืองน าประเด็นการพัฒนาส าคัญไปผสมผสานใน
การจัดท านโยบาย  รวมทั้งจัดท าคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ เผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนารับรู้และ
น าไปปฏิบัติ 
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     ๒. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ นโยบายรัฐบาล  แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  และแผนระดับอ่ืนๆ  โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯฉบับที่  ๑๑ ที่เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน  บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มี
ความเชื่อมโยงกัน  และจัดท าเป็นแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติ
เชื่อมโยงแนวคิดพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์  ประเด็นพัฒนาส าคัญ  และแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ  
ฉบับที ่๑๑ เข้ากับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  และแผนระดับต่างๆ  จัดท ายุทธศาสตร์การ
จัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม  โดยบูรณาการสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ และการจัดสรร
งบประมาณท่ีสอดคล้องกัน รวมถึงก าหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด 
และแผนท้องถิ่นภายใต้แนวทางการพัฒนาภาคท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ ตลอดจนผลักดันให้
ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ พิจารณาประกอบการจัดท าแผนการลงทุน
ทางธุรกิจ 

     3 . การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ  น าการ
วิจัยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา  ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ  ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร จัดท าฐานข้อมูลที่ภาคส่วนต่างๆ เข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ง่าย รวมทั้งสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา 

     ๔. การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ  ที่ชัดเจน  สามารถ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สนับสนุนให้
เชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่น าแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ มาเป็นกรอบด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
ให้จังหวัดเป็นจุดประสานการพัฒนาระดับพื้นท่ี  รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วม
ขับเคลื่อนแผนฯ มากขึ้น 

     ๕. การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนา  สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกรูปแบบ  ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น  สนับสนุนให้ภาคเอกชนมี
บทบาทน าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ด ีและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

     ๖. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๑ โดยติดตามความก้าวหน้า  ประเมิน
ผลส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์และผลการพัฒนา
ในภาพรวม พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ สู่การปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพ้ืนที่  และการ
ตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง  โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า
ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการต่างๆ  ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายในทุกระดับ ทั้งฐานข้อมูลระดับภาพรวมและระดับพ้ืนที่ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
    วิสัยทัศน์  

“ แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน ประตูสู่เศรษฐกิจโลก ” 
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    เป้าประสงค์  
๑. มูลค่า GPP ภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ ต่อปี  
๒. มูลค่า GPP ภาคเกษตรกรรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ ต่อปี  
๓. รายได้จากการท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๘ ต่อปี ๔) มูลค่า GPP ภาคการค้า การบริการ 

และการขนส่ง เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ ต่อปี  
    ประเด็นยุทธศาสตร์  

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและยั่งยืน  
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับความต้องการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  
๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการค้าโดยอานวยความสะดวก การค้า การลงทุน การบริการเพ่ือ

รองรับเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดและการค้าชายแดนให้ได้มาตรฐาน  
๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  
๖. ยุทธศาสตร์ที่  ๖ พัฒนาระบบ Logistics เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  และสนับสนุน

การเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 
     วิสัยทัศน์ 

“ศูนย์กลางการผลิตและการค้าผลไม้คุณภาพ อัญมณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ แหล่งการค้า
ชายแดนเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน และเมืองน่าเที่ยวน่าอยู่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” 

    เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
2. เพ่ือเสริมสร้างให้ชาวจันทบุรีมีสุขภาวะที่ดี  มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพา

ตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุก

ภาคส่วน 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดจันทบุรี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนและวัฒนธรรมสู่ประชาคม

อาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศกลุ่มอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

เป็นธรรมและยั่งยืน 
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    แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ของจังหวัด  
๑. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้ม าตรฐานสอดคล้องกับ

ความต้องการทั้งในและต่างประเทศ  
         ๑) พัฒนาบุคลากรด้านกระบวนการผลิตของเกษตรให้ได้มาตรฐาน (GAP)  
         ๒) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพให้แก่เกษตรกรนาไปประยุกต์ใช้

ในไร่นาของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตร  
         ๓) พัฒนาสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมโดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและ

อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ตลอดจนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ของสินค้าเกษตร  
         ๔) ส่งเสริมการตลาด  การประชาสัมพันธ์  และสร้างเครือข่ายการค้าสินค้าเกษตรทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ  
๒. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขัน  
         ๑) พัฒนากลไกเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง  
         ๒) ยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และเพ่ิมปริมาณช่างฝีมืออัญมณีและเครื่องประดับ  
         ๓) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์พลอยจันท์เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ซื้อ   
         ๔) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดด้านอัญมณีและเครื่องประดับ   

๓. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนและวัฒนธรรมสู่ประช าคมอาเซียน  
         ๑) พัฒนาด่านการค้าชายแดนเพื่ออานวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุนและการ

ท่องเที่ยว  
         ๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียน  
         ๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการกับประเทศในกลุ่ม

อาเซียน  
         ๔) ส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์การค้าชายแดน  
         ๕) อนุรักษ์วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  

๔. เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศกลุ่มอาเซียน  
         ๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  สินค้า บริการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มี

ความหลากหลายได้มาตรฐานสากล  
         ๒) พัฒนาปัจจัย /โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้

เพียงพอ และได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ  
         ๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
         ๔) ยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
         ๕) ยกระดับศักยภาพด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก  

๕. ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
         ๑) ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสุขภาพพ้ืนฐานผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและ

แพทย์ทางเลือก และสร้างความตระหนักของชุมชนในด้านการสาธารณสุข  
         ๒) เพ่ิมศักยภาพชุมชนด้านอาเซียนและรายได้ในลักษณะของเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดย

ขยายผลจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
         ๓) ส่งเสริมการศึกษาให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
         ๔) เสริมสร้างความมั่นคงและคามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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๖. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม
และย่ังยืน  

         ๑) พัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างจิตสานึกและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุบและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  

         ๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลชีวภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร  
ธรรมชาติ  

         ๓) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้าเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ า  บูรณาการน้ าใต้ดินและ
ผิวดิน  

         ๔) สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรและภาคีเพื่อระดมความร่วมมือในการคุ้มครองและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

         ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียจากแหล่งกาเนิด  รวมทั้งมี
ระบบการบริหารจัดการที่ถูกต้อง  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี  

     วิสัยทัศน์ 
“ เป็นกลไกในการสนับสนุนและเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการบริหารจัดการ

ในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพแบบมีส่วนร่วม  และสามารถแก้ไขปัญหา  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง ”  

   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

         ๑.๑ สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  
         ๑.๒ การพัฒนาแหล่งน้า  
         ๑.๓ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  

๒. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน  
         ๒.๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข และการกีฬา  
         ๒.๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ยากไร้  และ

ผู้ด้อยโอกาส  
         ๒.๓ ด้านการส่งเสริมอาชีพ  
         ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง  

๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
         ๓.๑ สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน  
         ๓.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายด้านประชาธิปไตย  

๔. ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว  
         ๔.๑ พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร  
         ๔.๒ พัฒนาและส่งเสริมด้านการค้าชายแดน การค้าอัญมณี  
         ๔.๓ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  

๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
         ๕.๑ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๖. ด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
         ๖.๑ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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วิสัยทัศน์ (Vision)  
“  สาธารณูปโภคครบครัน  สาธารณูปการเพียบพร้อม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  ” 

 พันธกิจ ( Mission) 
1. จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก และทางน้ า 
2. จัดให้มีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 
3. ก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
4. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
5. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าทางด้านเกษตรให้มีคุณภาพ 
6. ปรับปรุง และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

อันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
7. ส่งเสริมให้มีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
8. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวก  รวดเร็ว 
2. ด าเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งปูองกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4. ส่งเสริมการเกษตร  และผลิตผลที่มีคุณภาพ  ปลอดภัยจากสารพิษ 
5. ประชาชนมีอาชีพ และรายได้พอเพียงแก่การครองชีพ 
6. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริม

ให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่า
วัฒนธรรม 

7. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้สูงขึ้น 
8.  การบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลพวา 
    มีสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยเป็น
เมืองเกษตรกรรมและเป็นแหล่งผลิตสินค้าพ้ืนเมืองที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมและการกีฬา
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพ น้ าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก 

  2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมให้ความรู้กับประชาชนในการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองแก่เกษตรกรรม 
4. ส่งเสริมด้านการศึกษา วัฒนธรรม การกีฬา การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่

ประชาชน 
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จุดมุ่งหมาย 
1. มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร   การบริโภคและการอุปโภคอย่างเพียงพอ 
2. ลดปริมาณครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้ลง 
3. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรไป-มา 
4. ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารบ้านเมืองทันเหตุการณ์ 
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์   แข็งแรง 
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. ประชาชนมีรายได้จากการผลิตสินค้าพ้ืนเมืองและผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
8. มีสนามกีฬา   อุปกรณ์กีฬา   ให้กับเยาวชนเพื่อลดปัญหาเยาวชนติดยาเสพติด 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลพวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร

และผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานสอดคล้อง
กับความต้องการทั้ง
ในและต่างประเทศ 

2. พัฒนาและ
ส่งเสริม

อุตสาหกรรม 
อัญมณีและ

เครื่องประดับเพื่อ
เพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขัน 

3. ส่งเสริมและ
พัฒนา

เศรษฐกิจ
การค้าชายแดน
และวัฒนธรรม
สู่ประชาคม

อาเซียน 

4. เสริมสร้าง
ศักยภาพการ

ท่องเที่ยว
เชื่อมโยง

ประเทศกลุ่ม
อาเซียน 

5. ยกระดับ
คุณภาพ 

ชีวิต 
ตามหลัก

ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และบริหาร

จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อย่างเป็นธรรม
และยั่งยืน 

พัฒนา
บุคลากรด้าน
กระบวนการ

ผลิตของ
เกษตรให้ได้
มาตรฐาน 

(GAP) 

 

การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการ

ผลิตสินค้า
เกษตรคุณภาพ
ให้แก่เกษตรกร

น าไป
ประยุกต์ใช้ใน

ไร่นาของ
ตนเอง รวมทั้ง

สนับสนุน
โครงสร้าง

ปัจจัยพื้นฐาน
ด้าน

การเกษตร 

พัฒนาสินค้า
เกษตรให้มี

มูลค่าเพิ่มโดย
ส่งเสริมการ
แปรรูปสินค้า
เกษตรและ

อุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตร 

ตลอดจน
สนับสนุนการ

วิจัยและ
พัฒนาการ

สร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่

ของสินค้า
เกษตร 

ส่งเสริม
การตลาด  

การ
ประชาสัมพันธ์ 

และสร้าง
เครือข่าย

การค้าสินค้า
เกษตรทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดจันทบุรี 

พัฒนากลไก
เพื่อสร้าง

แรงจูงใจให้
อุตสาหกรรม 
อัญมณีและ

เครื่องประดับ
เติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง 

ยกระดับ
มาตรฐาน 
คุณภาพ  
และเพิ่ม
ปริมาณ
ช่างฝีมือ 

อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

ส่งเสริม 
และ

ประชาสัมพันธ์
ตราสัญลักษณ์

พลอยจันท์ 
เพื่อสร้างความ
เชื่อม่ันให้แก่ 

ผู้ซื้อ 
 

สนับสนุน
กิจกรรม

ส่งเสริมการ
ขายและ
การตลาด

ด้านอัญมณี
และ

เครื่องประดับ 

พัฒนา
ด่าน

การค้า
ชายแดน
เพื่ออา

นวยความ
สะดวกต่อ

การค้า 
การลงทุน
และการ
ท่องเที่ยว 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

และระบบ 
โลจิสติกส์ 
เชื่อมโยง

กับประเทศ
ในกลุ่ม
อาเซียน 

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร 

และ
เครือข่าย

ความ
ร่วมมือ
แบบ

บูรณาการ
กับ

ประเทศ
ในกลุ่ม
อาเซียน 

ส่งเสริม 
ด้านการตลาด

และการ 
ประชาสัมพันธ์ 

การค้า 
ชายแดน 

อนุรักษ์
วัฒนธรรม
และแหล่ง
เรียนรู้ทาง

ประวัติศาสตร์ 

พัฒนา 
แหล่ง

ท่องเที่ยว 
ที่มีศักยภาพ 
สินค้า บริการ 
และบุคลากร

ด้านการ
ท่องเที่ยว 
ให้มีความ

หลากหลาย 
ได้มาตรฐาน 

สากล 

พัฒนาปัจจัย/
โครงสร้าง

พื้นฐานและ 
สิ่งอ านวย

ความสะดวก
ด้านการ

ท่องเที่ยวให้
เพียงพอ และ
ได้มาตรฐาน 

ในระดับ
นานาชาติ 

ส่งเสริม
การ

ท่องเที่ยว
เชิง

อนุรักษ์ 

ยกระดับ
ศักยภาพ

บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว
รองรับการ

เข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

ยกระดับ
ศักยภาพ 

ด้านการตลาด
และ

ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว

เชิงรุก 

ยกระดับ
มาตรฐานการ

ให้บริการสุขภาพ
พื้นฐาน

ผสมผสานแพทย์
แผนปัจจุบันและ
แพทย์ทางเลือก 
และสร้างความ
ตระหนักของ

ชุมชนในด้านการ
สาธารณสุข 

เพิ่มศักยภาพ
ชุมชนด้าน

อาเซียนและ
รายได้ใน

ลักษณะของ
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

โดยขยายผล 
จากหลักปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส่งเสริม
การศึกษา 
ให้เด็กและ
เยาวชนมี
คุณภาพ 

พร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

เสริมสร้าง
ความ

มั่นคงและ
ความ

ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

พัฒนาองค์
ความรู้เพื่อสร้าง
จิตสานึกและ
ส่งเสริมการ

บริหารจัดการ
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้เกิดความ
สมดุบและ 

ใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่า 

พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล

ชีวภาพเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร

จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

พัฒนาและ
ฟื้นฟูแหล่งน้ า

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

การกระจายน้า 
บูรณาการน้า 

ใต้ดินและผิวดิน 

สร้างความ
เข้มแข็งให้แก่

องค์กรและภาคี
เพื่อระดมความ
ร่วมมือในการ
คุ้มครองและ

ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการขยะ 
มูลฝอยและ 
ของเสียจาก
แหล่งกาเนิด 

รวมทั้งมีระบบ
การบริหาร

จัดการที่ถูกต้อง 

แบบ ยท.03 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อปท.ในเขตจังหวัด

จันทบุรี 

1. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

2. ด้านการ
ส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับ
ประชาชน 

3. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน
สังคม และการ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

4. ด้านการ
ส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม 
การเกษตร และ
การท่องเที่ยว 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและ 
การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6. ด้านการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

การ
พัฒนา

แหล่งน้า 

 

การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค 

และ
สาธารณูปการ 

สนับสนุน
โครงสร้าง

พื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด ย. 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 

สาธารณสุข 
และการกีฬา 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการ ผู้
ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ด้านการ
ส่งเสริม
อาชีพ 

ส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่ม

องค์กร
ประชาชน 
ให้มีความ
เข้มแข็ง 

สนับสนุนด้าน
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ประชาชน 

ส่งเสริมให้
ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

และสร้าง
เครือข่ายด้าน
ประชาธิปไตย 

พัฒนาและส่งเสริม
ด้านการเกษตร 

พัฒนาและส่งเสริมด้านการค้า
ชายแดน การค้าอัญมณี 

ส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยว 

อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์ ฟื้นฟ ูสืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

2. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ  

และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

3. การพัฒนา
ด้านการศึกษา 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

5. การพัฒนาด้านสังคม  
ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม 

ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา 
ถนน/สะพาน/
ท่อระบายน้ า 

พัฒนาระบบ
จราจร ไฟฟ้า  
การสื่อสาร 

ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
อาคารต่างๆ 

พัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อการ
อุปโภค  
บริโภค และ
การเกษตร 

ส่งเสริมด้าน
สังคม  
ศาสนา  
ขนบ     

ธรรมเนียม  
ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ประชาชน  
ผู้สูงอายุ       
ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ 

ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 
และยกระดับ

รายได้ 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
เทศบาลต าบลพวา 

ป้องกัน  
และ
ควบคุม
การแพร่
ระบาดของ
โรค 

ส่งเสริม
สุขภาพ  และ
อนามัยของ
ประชาชน 

อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากร 

ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

6. การพัฒนา
ด้านการเมือง  

การบริหาร  และ
การปกครอง 

ส่งเสริม
การศึกษา   
และสื่อ
การเรียน
การสอน 

ส่งเสริม
ช่องทางใน
การรับรู้
ข้อมูล
ข่าวสาร
ให้แก่
ประชาชน 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลพวา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

มีสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัย 
เป็นเมืองเกษตรกรรมและเป็นแหล่งผลิตสินค้าพื้นเมืองที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการศึกษา  

วัฒนธรรมและการกีฬาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

 
 

วิสัยทัศน์ 

 
 

พันธกิจ 

พัฒนา
สาธารณูปโภ
คที่มีคุณภาพ   
น้ าไหล ไฟ
สว่างทาง
สะดวก 

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชน 

 

ส่งเสริมให้ความรู้
กับประชาชนใน
การผลิตสินค้า
พื้นเมืองแก่
เกษตรกรรม 

ส่งเสริมด้านการศึกษา 
วัฒนธรรม การกีฬา การ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 

มีแหล่งน้ า
เพื่อ
การเกษตร   
การบริโภค
และการ
อุปโภค
อย่าง
เพียงพอ 

ลดปริมาณ
ครัวเรือนที่ไม่มี

ไฟฟ้าใช้ลง 

เส้นทาง
คมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วใน
การสัญจร
ไป-มา 

ประชาชน
รับรู้

ข่าวสาร
บ้านเมือง

ทัน
เหตุการณ์ 

ประชาชน
มีสุขภาพ
อนามัยที่
สมบูรณ์   
แข็งแรง 

ประชาชนมี
ความ

ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี
รายได้จาก
การผลิต
สินค้า

พื้นเมืองและ
ผลผลิต
ทางการ

เกษตรเพิ่มข้ึน 

มีสนามกีฬา   
อุปกรณ์กีฬา   
ให้กับเยาวชน
เพื่อลดปัญหา
เยาวชนติดยา
เสพติด 

 

เป้าประสงค ์

 

แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

2. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ  

และส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

3. การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

5. การพัฒนาด้านสังคม  
ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม 

6. การพัฒนา
ด้านการเมือง  

การบริหาร  และ
การปกครอง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
เทศบาลต าบลพวา 

1 ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา ถนน/
สะพาน/ท่อ
ระบายน้ า    
2 พัฒนาระบบ
จราจร  ไฟฟูา  
การสื่อสาร 
3 ก่อสร้าง  
ปรับปรุง  
ซ่อมแซมอาคาร
ต่างๆ  
4.พัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการอุปโภค  
บริโภค และ
การเกษตร 

1.ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ  
และยกระดับ
รายได้ 
2.ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

1 ส่งเสริม
การศึกษา   
และสื่อการ
เรียนการ
สอน 
2 ส่งเสริม
ช่องทางใน
การรับรู้
ข้อมูล
ข่าวสาร
ให้แก่
ประชาชน 

1 ส่งเสริมสุขภาพ  และ
อนามัยของประชาชน 
2 ปูองกัน  และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค 
3 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

1 ส่งเสริมด้านสังคม  ศาสนา  
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและ
วัฒนธรรม 
2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประชาชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
และผู้ปุวยเอดส์ 

1.พัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากร  
2 ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 



บทที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลพวา 

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 
4.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       1) พันธกิจ : จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
       2) เป้าประสงค์ : การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวกรวดเร็ว 

        3) แนวทางการพัฒนา 
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ถนน/สะพาน/ท่อระบายน้ า    

2. พัฒนาระบบจราจร  ไฟฟูา  การสื่อสาร 
3. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคารต่างๆ  
4.พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค และการเกษตร 

        4) ตัวช้ีวัด 
   ในเขตเทศบาลมีถนน สะพานที่ใช้ในการสัญจรไป-มา ได้อย่างสะดวกร้อยละ 70  

       5) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   - กองช่าง 

4.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
       1) พันธกิจ : ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
       2) เป้าประสงค์ : ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

        3) แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  และยกระดับรายได้ 
 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

      4) ตัวช้ีวัด 
ประชาชนในเขตเทศบาลมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

       4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   - ส านักปลัดเทศบาล, กองการศึกษา 

        4.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

       1) พันธกิจ : ปรับปรุง และพัฒนาด้านการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
       2) เป้าประสงค์ : ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝัง   

        และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนสร้างความตระหนัก       
        และอนรุักษ์คุณค่าวัฒนธรรม 

       4) ตัวช้ีวัด 
      ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับ พัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา และสื่อการเรียนการสอน 

       3) แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการศึกษา   และสื่อการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

       4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   - กองการศึกษา  
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        4.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       1) พันธกิจ : มีการดูแลด้านสุขภาพ อีกทั้งยังส่งเสริมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       2) เป้าประสงค์ : ด าเนินการ ด้านสุขภาพ อีกท้ังยังส่งเสริมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
       3) แนวทางการพัฒนา 

   1. ส่งเสริมสุขภาพ  และอนามัยของประชาชน 
             2 . ปูองกัน  และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 

 3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
       4) ตัวช้ีวัด 

 ด าเนินการด้านสุขภาพ และส่งเสริมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       5) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

   - ส านักปลัดเทศบาล  

        4.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม 

         1) พันธกิจ : ให้มีส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรม 
   2) เป้าประสงค์ : มีส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรม 

       3) แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมด้านสังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม 
            2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ 

       4) ตัวช้ีวัด 
 มีส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม 

       5) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
   - ส านักปลัดเทศบาล  

        4.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

       1) พันธกิจ : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 
       2) เป้าประสงค์ : การบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
       3) แนวทางการพัฒนา 

   1. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  
 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี     
      4) ตัวช้ีวัด 

 มีการบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
      5) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

   - ส านักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง  และกองการศึกษา 
 



35 

4.2 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

 
ค่าเป้าหมาย 

 แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 

ย. 4 
เสริมสร้าง
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและ
วัฒนธรรม
เชื่อมโยง
ประเทศกลุ่ม
อาเซียน 
และ ย. 3 
ส่งเสริมและ 
พัฒนา
เศรษฐกิจ
การค้า
ชายแดนและ
วัฒนธรรม
สู่ประชาคม
อาเซียน 

ย. 1 ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

ย. 1 การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

จัดให้มีการ
บ ารุงรักษา
ทางบก
และทาง
น้ า 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน และ
ได้รับการ
บ ารุงรักษา 

36 1 1 0 ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา
ถนน 
สะพาน 
ท่อระบาย
น้ า 

ในเขต
เทศบาลมี
ถนน 
สะพานที่ใช้
ในการสัญจร
ไป-มา ได้
อย่างสะดวก
ร้อยละ 70 

ปีละ 36 
โครงการ 

โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนน และสะพาน 
ประกอบด้วย ถนน 
คสล./ลาดยาง/
ลูกรัง/หินคลุก/ 
แอสฟัลท์ติก  
เป็นต้น 

กองช่าง กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

 
ค่าเป้าหมาย 

 แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 

ย. 4 
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
การ
ท่องเที่ยว
และ
วัฒนธรรม
เชื่อมโยง
ประเทศ
กลุ่ม
อาเซียน 

ย. 1 ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

ย. 1 การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

จัดให้มีการ
บ ารุงรักษา
ทางบก
และทาง
น้ า 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน และ
ได้รับการ
บ ารุงรักษา 

8 6 5 0 การพัฒนา
ระบบ
จราจร 
ไฟฟูา และ
การสื่อสาร 

ในเขต
เทศบาลมี
ไฟฟูา
ให้บริการ
ประชาชนได้
อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึงร้อยละ 
60 

ปีละ 8 
โครงการ 

โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ขยายเขต 
ไฟฟูา/ติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่าง 

กองช่าง กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

 
ค่าเป้าหมาย 

 แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 

ย. 4 
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
การ
ท่องเที่ยว
และ
วัฒนธรรม
เชื่อมโยง
ประเทศ
กลุ่ม
อาเซียน 

ย. 1 ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

ย. 1 การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

จัดให้มีการ
บ ารุงรักษา
ทางบก
และทาง
น้ า 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน และ
ได้รับการ
บ ารุงรักษา 

13 2 2 0 การ
พัฒนาการ
ก่อสร้าง / 
ปรับปรุง  
/ซ่อมแซม 
อาคารต่าง 
ๆ 

ในเขต
เทศบาลมี
ไฟฟูา
ให้บริการ
ประชาชนได้
อย่าง
เพียงพอและ
ทั่วถึงร้อยละ 
60 

ปีละ 10 
โครงการ 

โครงการติดตั้ง/
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/อาคาร
ต่างๆ 

กองช่าง กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

 
ค่าเป้าหมาย 

 แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 

ย. 4 
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
การ
ท่องเที่ยว
และ
วัฒนธรรม
เชื่อมโยง
ประเทศ
กลุ่ม
อาเซียน 

ย. 1 ด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

ย. 1 การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

จัดให้มีการ
บ ารุงรักษา
ทางบก
และทาง
น้ า 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
มีโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน และ
ได้รับการ
บ ารุงรักษา 

15 14 1 0 การพัฒนา
แหล่งน้ า
เพ่ือการ
อุปโภค-
บริโภค 
และเพ่ือ
การเกษตร 

ประชาชน
ร้อยละ 50 
ในการ
อุปโภค-
บริโภค  

ปีละ 15 
โครงการ 

โครงการ ขุดเจาะ
บ่อน้ าบาดาล ขยาย
เขตประปา 
ก่อสร้างระบบ
ประปา ขุดลอกสระ
น้ าสาธารณะ 

กองช่าง กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

 
ค่าเป้าหมาย 

 แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 

ย. 5  
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิตตาม
หลัก
ปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ย. 2  
ด้านการ
ส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตให้กับ
ประชาชน 

ย. 2 ด้าน
เศรษฐกิจ 
และ
ส่งเสริม
การ
ท่องเที่ยว 

ประชาชน
มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

5 4 4 0 ส่งเสริม
การ
ประกอบ
อาชีพ  
และ
ยกระดับ
รายได้ 

ประชาชน
ร้อยละ 25 
มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ปีละ 5 
โครงการ 

การแก้ไขปัญหา
การว่างงาน 

ส านักปลัด 
เทศบาล/ 
กอง
การศึกษา 

ส านักปลัด 
เทศบาล/ 
กอง
การศึกษา 

ย. 5  
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิตตาม
หลัก
ปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ย. 2  
ด้านการ
ส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตให้กับ
ประชาชน 

ย. 2 ด้าน
เศรษฐกิจ 
และ
ส่งเสริม
การ
ท่องเที่ยว 

ประชาชน
มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

3 3 3 0 ส่งเสริม
การ
ท่องเที่ยว 

ประชาชน
ร้อยละ 25 
ได้รับความรู้ 
ถึงแหล่ง
สถานที่
ท่องเที่ยว 

ปีละ 3 
โครงการ 

โครงการ
ประชาสัมพันธ์ 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

 
ค่าเป้าหมาย 

 แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 

ย. 5  
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิตตาม
หลัก
ปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ย. 2  
ด้านการ
ส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพ
ชีวิตให้กับ
ประชาชน 

ย. 3 ด้าน
การศึกษา 

ปรับปรุง 
และพัฒนา
ด้าน
การศึกษา
ตลอดจน
อนุรักษ์
และพัฒนา 
ศิลปะวัฒน 
ธรรมอันดี
งาม และ
ภูมิปัญญา
ของ
ท้องถิ่น 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ได้รับพัฒนา
ด้านส่งเสริม
การศึกษา 
และสื่อการ
เรียนการ
สอน 

7 6 6 0 การพัฒนา
ด้าน
ส่งเสริม
การศึกษา 
และสื่อ
การเรียน
การสอน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ร้อยละ 70 
ได้รับพัฒนา
ด้านส่งเสริม
การศึกษา 

ปีละ 7 
โครงการ 

โครงการพัฒนา/
ส่งเสริม/สนับสนุน/
อบรมให้ความรู้/
จัดการแข่งขัน กีฬา
ชนิดต่างๆ  

กอง
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

 
ค่าเป้าหมาย 

 แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 

ย. 6  
อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูและ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อ
มอย่างเป็น
ธรรมและ
ยั่งยืน 
 

ย. 5  ด้าน
การบริหาร
จัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

ย. 3 ด้าน
การศึกษา 

ปรับปรุง 
และพัฒนา
ด้าน
การศึกษา
ตลอดจน
อนุรักษ์
และพัฒนา 
ศิลปะวัฒน 
ธรรมอันดี
งาม และ
ภูมิปัญญา
ของ
ท้องถิ่น 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ได้รับพัฒนา
ด้านส่งเสริม
การศึกษา 
และสื่อการ
เรียนการ
สอน 

2 2 6 0 การเพ่ิม
ช่องทางใน
การรับรู้
ข้อมูล
ข่าวสาร
ให้แก่
ประชาชน 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ร้อยละ 70 
ได้รับทราบ
ข้อมูล
ข่าวสาร 

ปีละ 2
โครงการ 

อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ. 
2540   

กอง
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

 
ค่าเป้าหมาย 

 แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 

ย. 6  
อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูและ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างเป็น
ธรรมและ
ยั่งยืน 

ย. 5  ด้าน
การบริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

ย. 4 ด้าน
สาธารณสุข 
ทรัพยากรธ
รรมชาติ 
และ
สิ่งแวดล้อม 

มีการดูแล
ด้าน
สุขภาพ 
อีกท้ังยัง
ส่งเสริม
ด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อ
ม 

ด าเนินการ
ด้านสุขภาพ 
อีกท้ังยัง
ส่งเสริมด้าน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 4 4 0 การ
ส่งเสริม
สุขภาพ 
และ
อนามัย
ของ
ประชาชน 

ประชาชน
ร้อยละ 5 
สามารถดูแล
สุขภาพได้
ด้วยตนเอง 

ปีละ 6 
โครงการ 

โครงการพัฒนา/
ส่งเสริม/สนับสนุน/
ฝึกอบรม/บ าบัด
และฟ้ืนฟู สุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม  

ส านักปลัด 
เทศบาล 
 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

 

 

 

 



43 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

 
ค่าเป้าหมาย 

 แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 

ย. 6  
อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูและ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างเป็น
ธรรมและ
ยั่งยืน 

ย. 5  ด้าน
การบริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

ย. 4 ด้าน
สาธารณสุข 
ทรัพยากรธ
รรมชาติ 
และ
สิ่งแวดล้อม 

มีการดูแล
ด้าน
สุขภาพ 
อีกท้ังยัง
ส่งเสริม
ด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อ
ม 

ด าเนินการ
ด้านสุขภาพ 
อีกท้ังยัง
ส่งเสริมด้าน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1 1 1 0 การ
ปูองกัน  
และ
ควบคุม
การแพร่
ระบาด
ของโรค 

ประชาชน
ร้อยละ 25 
มีการ
ปูองกัน  
และควบคุม
การแพร่
ระบาดของ
โรค 

ปีละ 1 
โครงการ 

โครงการปูองกัน  
และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรค 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

 
ค่าเป้าหมาย 

 แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 

ย. 6  
อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูและ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างเป็น
ธรรมและ
ยั่งยืน 

ย. 5  ด้าน
การบริหาร
จัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
 

ย. 4 ด้าน
สาธารณสุข 
ทรัพยากรธ
รรมชาติ 
และ
สิ่งแวดล้อม 

มีการดูแล
ด้าน
สุขภาพ 
อีกท้ังยัง
ส่งเสริม
ด้าน
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อ
ม 

ด าเนินการ
ด้านสุขภาพ 
อีกท้ังยัง
ส่งเสริมด้าน
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

14 13 9 0 การ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อ
ม 

ร้อยละ 25 
ในพ้ืนที่มี
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปีละ 14 
โครงการ 

โครงการพัฒนา/
ส่งเสริม/สนับสนุน/
และฟ้ืนฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

ส านักปลัด 
เทศบาล 
 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

 
ค่าเป้าหมาย 

 แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 

ย. 5  
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิตตาม
หลัก
ปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ย. 3   
ด้านการ
จัด
ระเบียบ
ชุมชน 
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

ย. 5 ด้าน
สังคม  
ศาสนา  
ขนบธรรมเ
นียม  
ประเพณี
และ
วัฒนธรรม 

ให้มกีาร
ส่งเสริม
และพัฒนา
ด้านสังคม 
ศาสนา 
ขนบธรรมเ
นียม
ประเพณี 
และ
วัฒนธรรม 

ได้รับการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาด้าน
สังคม 
ศาสนา 
ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี 
และ
วัฒนธรรม 

4 4 4 0 ส่งเสริม
กิจกรรม
ด้านสังคม  
ศาสนา 
ขนบธรรมเ
นียม  
ประเพณี 
และ
วัฒนธรรม 

ประชาชน
ร้อยละ 60 
ได้รับการ
ส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
สังคม  
ศาสนา 
ขนบธรรมเนี
ยม  
ประเพณี 
และ
วัฒนธรรม 

ปีละ 4 
โครงการ 

โครงการส่งเสริม/
สนับสนุน/พัฒนา/
ฝึกอบรมให้ความรู้ 
สังคม  ศาสนา 
ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี และ
วัฒนธรรม เป็นต้น 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

 
ค่าเป้าหมาย 

 แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 

ย. 5  
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิตตาม
หลัก
ปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ย. 3   
ด้านการ
จัด
ระเบียบ
ชุมชน 
สังคมและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

ย. 5 ด้าน
สังคม  
ศาสนา  
ขนบธรรมเ
นียม  
ประเพณี
และ
วัฒนธรรม 

ให้มกีาร
ส่งเสริม
และพัฒนา
ด้านสังคม 
ศาสนา 
ขนบธรรมเ
นียม
ประเพณี 
และ
วัฒนธรรม 

ได้รับการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาด้าน
สังคม 
ศาสนา 
ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี 
และ
วัฒนธรรม 

4 4 4 0 ส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต
ประชาชน  
ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ  
และผู้ปุวย
เอดส์ 

ประชาชน
ร้อยละ 60 
ได้รับการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ประชาชน  
ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  และ
ผู้ปุวยเอดส์ 

ปีละ 4 
โครงการ 

โครงการส่งเสริม/
สนับสนุน/พัฒนา/
ฝึกอบรมให้ความรู้ 
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตประชาชน  
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
และผู้ปุวยเอดส์ 
เป็นต้น 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

 
ค่าเป้าหมาย 

 แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 

ย. 5  
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิตตาม
หลัก
ปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ย. 8   
ด้านการ
ปูองกัน
และ
ปราบปรา
มการ
ทุจริต
คอร์รัปชั่น
อย่างยั่งยืน 

ย. 6 การ
พัฒนาด้าน
การเมือง
และการ
บริหาร 

การพัฒนา
ระบบการ
บริหาร
จัดการที่ดี 

การบริหาร
จัดการของ
เทศบาลมี
ผลการ
ปฏิบัติงาน 
ที่มี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

7 2 2 0 การพัฒนา
ประสิทธิภ
าพด้าน
บุคลากร 

ข้าราชการ
และ 
พนักงาน มี
การพัฒนา
ศักยภาพใน
การ
ปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 25 

ปีละ 7 
โครงการ 

โครงการพัฒนา/
ส่งเสริม/สนับสนุน/
อบรมให้ความรู้ 
การพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงา 

ส านักปลัด 
เทศบาล/
กองคลัง 

ส านักปลัด 
เทศบาล/
กองคลัง 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พันธกิจ 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

 
ค่าเป้าหมาย 

 แนวทาง 
การพัฒนา 

ตัวช้ีวัด
ระดับ

แนวทาง 
การพัฒนา 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 

ย. 5  
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิตตาม
หลัก
ปรัชญา
ของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ย. 8   
ด้านการ
ปูองกัน
และ
ปราบปรา
มการ
ทุจริต
คอร์รัปชั่น
อย่างยั่งยืน 

ย. 5 การ
พัฒนาด้าน
การเมือง
และการ
บริหาร 

การ
พัฒนาการ
ส่งเสริม
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมือง
ที่ด ี

 37 9 9 0 ด้าน
ครุภัณฑ์ 

เทศบาลมี
เครื่องมือ
เครื่องใช้ 
ตลอดจน
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
สามารถใช้
ในการ
ปฏิบัติรา
การอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80 

ปีละ 30 
โครงการ 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ต่างๆ 
ประกอบด้วย โต๊ะ 
เก้าอ้ีส านักงาน ตู้ 
ชั้นเก็บเอกสาร 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
กล้องถ่ายภาพนิ่ง 
เครื่องพิมพ์ 
เครื่องปรับอากาศ 
ถังดับเพลิง เครื่อง
ถ่ายเอกสาร เครื่อง
ปั๊มลม รถบรรทุก
น้ า รถบรรทุกขยะ 
เป็นต้น  

ทุกส่วน
ราชการ 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

 

 



ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

      5.1.1 กรอบในการติดตามและประเมินผล 

      ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๕ มาตรา ๒๓๘ วรรค ๓ บัญญัติให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ   การใช้
จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจ
หน้าที่  ดังนี้  (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล พวา  ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบฯ   ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยให้มีการประชุม
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล  และประชุมเพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงาน ค่า ใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาล  เพ่ือให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดท ารายงานการติดตาม
และประเมินผลทุกไตรมาส  โดยมีฝุายอ านวยการ งาน แผนและงบประมาณ ท าหน้าที่รวบรวม  และจัดท า
รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของ
เทศบาล  ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ  และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้สอดคล้องกับ
ปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นท่ีและสถานการณ์ภายนอก   จึงต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล พวา และสรุปรายงานผลเสนอต่อนายกเทศมนตรี เพื่อ
นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล   คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาล ทราบ โดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

      ๕.๑.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ปูอนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้
ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาใน
การตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง
ด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผล  เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับ
การติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อัน 
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เป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
และตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

๕.๒ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
      5.2.1 ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมิน 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

     ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

     (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
     (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
     (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
     (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
     (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
     โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
     ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
     (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
     (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
      (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
      ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
      (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
      (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
      (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล  
      (4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล รา
งานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
      (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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      ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

     ๕.๒.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
     การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนา

และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่า
สามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถระดมความคิดในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล
การด าเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล พวา  ซึ่งประกอบไปด้วย การติดตาม
การด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบล พวาในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานในแต่ละ
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan   ซึ่งเทศบาลต าบลพ
วา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

     การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ  โดยสรุปผลเป็นรายไตรมาส ทุกสาม เดือน พร้อม
รายงานให้ผู้บริหารทราบ  และในครึ่งปีแรกจะด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานของเทศบาลให้ทราบ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  แล้วรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอ
สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  และปิดประกาศไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน   

     ระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
     รายไตรมาส 

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560) รายงานภายในเดือนมกราคม 2560  
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561) รายงานภายในเดือนเมษายน 2560  
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2560  
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2560 
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     ๕.๒.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประช าชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การใช้
จ่ายและผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการด าเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ   วัสดุ  
อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ   ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   

วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการ

พัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของแผนพัฒนา ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด  
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน ามาสู่ข้อสรุปที่ไม่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  โดยเทศบาลต าบล   
พวา ได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบรายงานการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาล ประกอบด้วย 

1. แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี  การรายงานผลการด าเนินการทุก      
3 เดือน 

2. แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ระยะเวลารายงานปีละครั้ง 

3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง 

4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

 

 

 




