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  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ. ๒๕52  มาตรา  
๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้ง
แนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ
และสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะ
ผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)  
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 
 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 

 1.1   ลักษณะท่ีตั้ง/อาณาเขตและเขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ   ห่างจากตัวจังหวัดปราจีนบุรี  19  กิโลเมตร และกรุงเทพมหานคร 

170 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  จรด    บ้านคลองโพธิ์  หมู่ที่  1   ต.  บ้านทาม 
  ทิศใต้   จรด    บ้านหนองโพรง       หมู่ที่   6  ต.  หนองโพรง 
  ทิศตะวันออก      จรด    บ้านท่าตะคร้อ           หมู่ที่  4    ต.  ศรีมหาโพธิ 
  ทิศตะวันตก         จรด    บ้านดอนตะแบก            หมู่ที่  2    ต.  ศรีมหาโพธิ 
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  ตั้งอยู่ริมแม่น้ าบางปะกง  (แม่น้ าปราจีนบุรี) ซึ่งเกิดจาก 

แควหนุมานและแควพระปรงไหลมาบรรจบกันที่อ าเภอกบินทร์บุรี  อ าเภอศรีมหาโพธิ  อ าเภอเมือง  และอ าเภอบ้าน
สร้างแล้วไหลรวมกับแม่น้ านครนายกเข้าสู่จังหวัดฉะเชิงเทรา  ไหลลงสู่อ่าวไทยที่อ าเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
เป็นพื้นที่ท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูก 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู  คือฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
โดยทั่วไปได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว   

๑.๔ สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
  ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพค้าขาย  เกษตรกรรมและรับจ้าง  ซึ่งในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมชนบทสู่สังคมเมืองอุตสาหกรรม  เนื่องจากมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตใกล้เคียง 
 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

๒.๑ เขตการปกครอง 
  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ มีพ้ืนที่  2.6  ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ที่ 4  ต าบลศรีมหาโพธิ 
 อ.ศรีมหาโพธิ  จ. ปราจีนบุรี  ครอบคลุม  4  ชุมชน  คือ   

1.   ชุมชนริมน้ า   หมู่ที่  3  ต าบลศรีมหาโพธิ 
2.   ชุมชนบ้านท่าประชุม  หมู่ที่  4  ต าบลศรีมหาโพธิ 
3.   ชุมชนลายพระหัตถ ์  หมู่ที่  6  ต าบลหนองโพรง 
4.   ชุมชนหลุมเมือง  หมู่ที่  9  ต าบลศรีมหาโพธิ 
 
 
 

/...การเลือกตั้ง 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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๒.๒ การเลือกตั้ง 
  เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลศรีมหาโพธิ  ทั้งเขตเทศบาลเป็น 2 เขต
เลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  2  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑  ประกอบด้วย  ต าบลศรีมหาโพธิ   
เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  ประกอบไปด้วย ต าบลศรีมหาโพธิ และต าบลหนองโพรง 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนใน

เขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการ
ด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  22  เมษายน  2555)   
   -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   2,527     คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 2,527     คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕5) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  2,108  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  2,527  คน  
คิดเป็นร้อยละ  83.42 
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  2,108 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  2,527  คน  
คิดเป็นร้อยละ  83.42 

ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากค าสั่ง คสช.  และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 
 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/...3.2 ช่วงอายุ 
 

จ ำนวนชุมชน 4  ชุมชน (ใส่เฉพำะตัวเลขเท่ำนั้น !!!) 
 

ชุมชนที่ ชื่อชุมชน จ ำนวนครัวเรือน หญิง ชำย 

1 ตลาดท่าประชุม 
624  ครัวเรือน 546  คน 498  คน 

2 บ้านท่าประชุม 
804  ครัวเรือน 614  คน 580  คน 

3 ลายพระหตัถ์ 
463  ครัวเรือน 380  คน 328  คน 

4 หลุมเ มือง  
386  ครัวเรือน 335  คน 316  คน 
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๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทย

และคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหาคือ  
ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดการสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหาร
กลางวัน ให้กับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   

 

 สถานศึกษาในเขตเทศบาล  รวม  3  แห่ง  ได้แก่ 
 1.  โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ  สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
 2.  โรงเรียนศรีมหาโพธิ  สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี 
  3.  โรงรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง สังกัด  ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
          เอกชน (สช.)  โดยแบ่งการศึกษา  ดังนี้ 
  

1.  ระดับอนุบาล  มี  2  แห่ง  คือ 
  1.1  โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ  จ านวนนักเรียน   82  คน   

- เป็นชาย    จ านวน  44  คน 
- เป็นหญิง  จ านวน  38  คน 

  1.2  โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง  จ านวนนักเรียน   795   คน  
- เป็นชาย    จ านวน   397  คน 
- เป็นหญิง  จ านวน   398  คน 
 

2.  ระดับประถมศึกษา  มี  2   แห่ง  คือ 
  2.1  โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิ   จ านวนนักเรียน  222  คน  

-  เป็นชาย     จ านวน      119   คน 
-  เป็นหญิง   จ านวน     103  คน  

/…2.2 โรงเรียนมัธยม 
 

เทศบำลต ำบลศรีมหำโพธิ   ศรีมหำโพธิ จ.ปรำจีนบรุ ี

 
หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ ำนวนประชำกรเยำวชน 358  คน 371  คน อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี 

จ ำนวนประชำกร 1,211  คน 1,124  คน อำยุ 18-60 ปี 

จ ำนวนประชำกรผู้สูงอำย ุ 303  คน 214  คน อำยุมำกกว่ำ 60 ปี 

รวม 1,872 คน 1,709 คน ทั้งสิ้น 3,597 คน 
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  2.2  โรงเรียนมธัยมวัดใหม่กรงทอง   จ านวนนักเรียน   1,935   คน  
-  เป็นชาย     จ านวน     985   คน 
-  เป็นหญิง   จ านวน      950  คน 

 

 3.  ระดับมัธยมศึกษา  มี  2   แห่ง  คือ 
  3.1  โรงเรียนศรีมหาโพธิ    จ านวนนักเรียน   974  คน  

-  เป็นชาย    จ านวน  454  คน 
-  เป็นหญิง  จ านวน  520  คน 

               -  ครู   จ านวน  42  คน  ,  พนักงานราชการ  4  คน  ,  อัตราจา้ง   6   คน 
  3.2  โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง จ านวนนักเรียน  1,299  คน  

-  เป็นชาย    จ านวน     595   คน 
-  เป็นหญิง   จ านวน     704   คน 

          -  ครู  จ านวน          75   คน 
 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัด
กิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการ
เจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหา
เหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

  -  สถานพยาบาลรัฐบาล    1 แห่ง 
  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  4 แห่ง 

 

๔.๓ อาชญากรรม 
  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และท าลายทรัพย์สิน
ของราชการ  ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมาก
ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถ
ด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก 
และลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งาน
มหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน
ของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความ
ร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยัง
เป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ท่ีสามารถด าเนินการได้ 

/...4.4 ยาเสพติด             
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๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรศรีมหาโพธิ ได้แจ้งให้กับเทศบาล

ทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เม่ือเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจาก
ว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหา
ของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้
ความร่วมมือมาโดยตลอด   

 

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๕. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖.  ต้ังโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       
 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 
 5.1 การคมนาคมและขนส่ง 
  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  มีการคมนาคมทางบกที่สะดวก สามารถเดินทางติดต่อกับอ าเภอต่างๆ  
ภายในจังหวัดได้สะดวก  รวมทั้งการเดินทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ   ได้ซึ่งทางหลวงแผ่นดินสายส าคัญ ๆ  ได้แก่ 
    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3069  เส้นทางจากปราจีนบุรี – อ าเภอศรีมหาโพธิ  มีระยะทาง  
20.822  กิโลเมตร 
    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3070  เส้นทางจากอ าเภอศรีมโหสถ – อ าเภอศรีมหาโพธิ   
มีระยะทาง  16.00  กิโลเมตร 
    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3078   เส้นทางประจันตคาม – ศรีมหาโพธิ   มีระยะทาง  14.188  
กิโลเมตร 
    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3079   เสน้ทางศรีมหาโพธิ – คลองรั้ง  (เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข  304)  มีระยะทาง  13  กิโลเมตร 
    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  3281  เส้นทางศรีมหาโพธิ – ระเบาะไผ่  (เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข  304)  มีระยะทาง  12.662  กิโลเมตร 
  การขนส่งผู้โดยสาร  มีเอกชนเป็นผู้ด าเนินการโดยการขออนุญาตจากรมการขนส่งทางบก  มีรถ
ให้บริการประจ าทาง  15  คัน  วิ่งระหว่างจังหวัดปราจีนบุรี –  ศรีมหาโพธิ – ระเบาะไผ่ – พนมสารคาม (จังหวัด
ฉะเชิงเทรา)   

ถนนภายในเขตเทศบาลที่รับผิดชอบ  รวม   31  สาย  ความยาวทั้งสิ้น  10.730 กิโลเมตร 

  

/…5.2 การไฟฟ้า  
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๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง

ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความ
ร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  
เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  1,834   หลังคาเรือน 
 

๕.๓ การประปา 
การประปา  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้

ตลอดทั้งปี  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 
(๑)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา      1,650    หลังคาเรือน 
 

๕.๔ โทรศัพท์ 
  มีองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  สาขาอ าเภอศรีมหาโพธิ จ านวน  1     แห่ง   เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบและมีผู้ใช้โทรศัพท์     จ านวน     2,678  หมายเลข    

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (๑)  มีไปรษณีย์  จ านวน  ๑  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วัน
เสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    
 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
  ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  
ส้มโอ  เงาะ  มังคุด  กระท้อน  เป็นพืชเศรษฐกิจ  มีการท านาบ้างแต่สัดส่วนน้อย  เนื่องจากเป็นที่ลุ่มน้ าท่วม  ท าให้ผล
ผลิตที่ได้ไม่ดีนัก 
 

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง) 
  

๖.๓ การปศุศัตว ์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  

เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
โค ๔๕๕ ตัว   กระบือ  ๑๒๕   ตัว  สุกร  ๖๐ ตัว 
เป็ด   ๕๒๑  ตัว   ไก่    ๑๑๕   ตัว  อ่ืนๆ ๘๑๕ ตัว  

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   - แห่ง 
ร้านอาหาร  ๔ แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง (ท่ารถ ๑  แห่ง) 
ร้านเกมส์  ๓        แห่ง 

/...6.5 การท่องเท่ียว 
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๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงาน
ประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   
 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน    -     แห่ง 

 
 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   3 แห่ง สถานีบริการน้ ามัน 3     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด - แห่ง ตลาดสด  ๑ แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  ๔๗ แห่ง โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  2      แห่ง 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  ๒  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มผลิตปุ๋ย 
   ๒. กลุ่มผ้าไหม 
 

๖.๘ แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไป
ท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้าน
ใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยัง
ไม่สามารถแก้ไขได ้
 
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  1.  ชุมชน       ริมน้ า      หมู่ที ่    3   ต าบล    ศรีมหาโพธิ เทศบาล   ต าบลศรีมหาโพธิ    
อ าเภอ     ศรีมหาโพธิ     จังหวัด      ปราจีนบุร ี   จ านวนประชากรทั้งหมด     1,044    คน   ชาย   498   คน   
หญิง   546    คน  ครัวเรือนทั้งหมด   617   ครัวเรือน    
  2.  ชุมชน  บ้านท่าประชุม   หมู่ที ่    4   ต าบล    ศรีมหาโพธิ เทศบาล   ต าบลศรีมหาโพธิ    
อ าเภอ     ศรีมหาโพธิ     จังหวัด      ปราจีนบุร ี   จ านวนประชากรทั้งหมด     1,198    คน   ชาย   609   คน   
หญิง   589    คน  ครัวเรือนทั้งหมด   773   ครัวเรือน    
  3.  ชุมชน   ลายพระหัตถ์    หมู่ที ่    6   ต าบล    ศรีมหาโพธิ เทศบาล   ต าบลศรีมหาโพธิ    
อ าเภอ     ศรีมหาโพธิ     จังหวัด      ปราจีนบุร ี   จ านวนประชากรทั้งหมด     556    คน   ชาย   281   คน   
หญิง   275    คน  ครัวเรือนทั้งหมด   460   ครัวเรือน    
 

/…4. ชุมชน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

  4.  ชุมชน     หลุมเมือง     หมู่ที ่    9    ต าบล    ศรีมหาโพธิ เทศบาล   ต าบลศรีมหาโพธิ    
อ าเภอ     ศรีมหาโพธิ     จังหวัด      ปราจีนบุร ี   จ านวนประชากรทั้งหมด     717    คน   ชาย   384   คน   
หญิง   333    คน  ครัวเรือนทั้งหมด   253   ครัวเรือน    
 

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
 
 (๑)  ชุมชนริมน้ า   

มีพืน้ท่ีทั้งหมด     -    ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    617  ครัวเรือน 

       -        ไร่              กก./ไร ่               บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย       ครัวเรือน 

           ไร่              กก./ไร ่                บาท/ไร่                บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่               กก./ไร ่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
ไร่มันส าปะหลัง       ครัวเรือน 

          ไร่              กก./ไร ่                บาท/ไร่               บาท/ไร ่
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/…(2)ชมุชนบ้านท่าประชุม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

(๒)  ชุมชนบ้านท่าประชุม 
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด    -    ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    773  ครัวเรือน 

        -      ไร่             กก./ไร่                บาท/ไร่               บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย           ครัวเรือน 

              ไร่              กก./ไร ่                บาท/ไร่                 บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/…(3)ชมุชนลายพระหัตถ ์
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 (๓)  ชุมชนลายพระหัตถ์ 
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด     -     ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน    460  ครัวเรือน 

         -        ไร่               กก./ไร ่                บาท/ไร่               บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร ่  ไร่อ้อย        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่            กก./ไร่            กก./ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่            กก./ไร่            กก./ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ  อื่นๆ โปรดระบุ  
                             . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่            กก./ไร่            กก./ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/…(4)ชมุชนหลมุเมือง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 (๔)  ชุมชนหลุมเมือง 
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด      -       ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทาน     6    ครัวเรือน 

     217       ไร่     300    กก./ไร ่      900     บาท/ไร ่      1,890    บาท/ไร ่
2.2) ท าสวน สวน     ส้มโอ      .    2    ครัวเรือน 

     4    ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่   204,000   บาท/ไร ่
สวน     ผัก            .    1    ครัวเรือน 

     2     งาน            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่
สวน    พืชล้มลุก             
. 

   1    ครัวเรือน 
      2       งาน            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร ่   ไร่อ้อย        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง    1   ครัวเรือน 
   3         ไร่    1,000  กก./ไร ่    2,880    บาท/ไร ่    7,200    บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/…7.3 ข้อมลูด้านแหล่ง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

(๑)  ชุมชนริมน้ า   
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด     -      มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า      100 
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/…(2)ชมุชนบ้านท่าประชุม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 
(๒)  ชุมชนบ้านท่าประชุม   

มีพ้ืนที่ทั้งหมด      -      มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้  
แหล่งน้ า 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปรมิาณน้ าฝน   900  มิลลิลติร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า      100 
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ        
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/…(3)ชมุชนลายพระหัตถ ์



14 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 (๓)  ชุมชนลายพระหัตถ์ 
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด     -    มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ      5 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)              . 
6.2)                . 
6.3)                . 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/…(4)ชมุชนหลมุเมิอง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 (๔)  ชุมชนหลุมเมือง 
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด    -     มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า           
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง       
 5. น้ าตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ            
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/...7.4 ข้อมูลด้าน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 

(๑)  ชุมชนริมน้ า   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด    -      มีแหลง่น้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 
 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       100 % 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
(๒)  ชุมชนบ้านท่าประชุม   

มีพ้ืนที่ทั้งหมด       -       มีแหล่งน้ าทางการเกษตร  ดังนี้  
 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       100 % 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

   
 
 
 
 
 

/…(3) ชุมชนลายพระหัตถ ์
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

  (๓)  ชุมชนลายพระหัตถ์ 
 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด    -     มีแหล่งน้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)      99 % 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
  (๔)  ชุมชนหลุมเมือง 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด     -     มีแหลง่น้ าน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)      99 % 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/...8. ศาสนา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   ๙๘  

     วัด      ๒    แห่ง         
 

๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่จะท างานในเขตอุตสาหกรรม   
  ภาษาถิ่น  พูดภาษากลาง  ภาษาอิสาน 
 

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  -      
 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

๙.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบ  จะต้องน ามาผ่านกระบวนการของระบบ
ประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ดื่มและ
อุปโภคได้ 

 

๙.๒ ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ 
 

๙.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
 

๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  

ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศ
ที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน า
น้ าจากใตด้ินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน 
มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท า
โครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน   เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับ
ขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที ่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

 
 

/…10. อื่น ๆ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

๑๐. อ่ืนๆ  
 
 ๑๐.1  การแก้ไขปัญหา 

๑)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อ าเภอ  ต ารวจ 
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้น าชุมชน  ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน  ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับความ
คุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข 

๒)  อ านวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
  ๓)  ร่วมมือกับอ าเภอ  เกษตรอ าเภอ  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดินและน้ า 
ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส  
  ๔)  ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  ส่งเสริม  รณรง ป้องกัน  สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน  ส่งเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน   
  ๕)  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ   
 
        
    ************************************ 
 
 

86 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
 
 

 
 
๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ  ในปีงบประมาณ   
     พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2553 - 2557)  และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (พ.ศ. 2558 - 2559) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) (พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมา
ด าเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  
 

 ทั้งนี้ เทศบาลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้
ดังนี้       
            แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)  
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๗ 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 16 3 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 65 31 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 1 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง – การบริหาร 16 8 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 7 1 

รวมท้ังสิ้น 107 44 
คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาสามปี  61.97 

 
 
 
 
 
 
 

/...ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2557-2560) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๘ 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม 18 6 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 69 24 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 2 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง – การบริหาร 37 18 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 6 0 

รวมท้ังสิ้น 134 50 
คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาสามปี  57.48 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๗ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๗ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๗ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๘ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

107 70 70 44 134 87 87 50 

ร้อยละ - 65.42 65.42 62.85 - 64.93 64.93 57.47 
 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๘ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๙ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

134 87 87 50 139 72 72 อยู่ระหว่างการ
ติดตามแผนและ
การประเมินผล 

ร้อยละ - 64.93 64.93 57.47 - 51.80 51.80 - 
 
     ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เทศบาลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๙ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๖๐ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๖๐ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๖๐ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

139 72 72 อยู่ระหว่างการ
ติดตามแผนและ
การประเมินผล 

101 58 58 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ร้อยละ - 51.80 51.80 - - 57.42 57.42  
 
 

/...1.2 การประเมินผล 
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๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
 
  (1)  เชิงปริมาณ 

 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
     แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559)    
    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  107  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   70  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  65.42 
     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 
     แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560)    
    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  134  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   87  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  65.42 
     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
     แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561)    
    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  139  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   70  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  65.42 
     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
     แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562)    
    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  101  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   58  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  57.42 
   (๒)  เชิงคุณภาพ 
 เทศบาลได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  
ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  ซึ่งเทศบาลได้
ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 
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     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบล 
ศรีมหาโพธิ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๕๒  เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึง  ร้อยละ  ๖๐.๓๗  ความพอใจของประชาชน
มากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่  ๔.๑๕  ซึ่งประเมินได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการด าเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
มากกว่านี้  ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่ร้อยละ  ๘๐  
 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบล 
ศรีมหาโพธิ ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ  56.08  ระดับพอใจ 
ร้อยละ 43.61 และไม่พอใจ ร้อยละ 0.31  ซึ่งประเมินได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการด าเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจมากกว่านี้  โดยความพึงพอใจมากน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 60 
 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 อยู่ระหว่างการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
 คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๗๐ ขึ้นไป 
 
๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 ๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
  ตามที่เทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการ
ด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   
  ๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
  ๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
  ๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
  ๔.  ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพ้ืนที่   
  ๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
  ๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
  ๑๐. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
  ๑๑. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธาณะภัย 
  ๑๓. ไม่มีเกิดอาญชญากรรมการในพื้นท่ี 
  ๑๔. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
  ๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
  ๑7. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
  18. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 

/…ส าหรับในป ี
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 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
  ๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีข้ึนส าหรับในการสัญจรไปมา  
  2. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  3. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
 

 ๒.๒ ผลกระทบ 
  ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถด าเนินการได้ตามที่
ประชาชนต้องการ  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาล  ดังนี้ 
  ๑. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตเทศบาล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด ท าให้
เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ิมขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
  ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด 
ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ เท้า ปาก  เป็นต้น 
  ๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้ไม่ ได้
รับความสะดวกในการใช้บริการ 
  ๔. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่
การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ    
  
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ปัญหา 
  ๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
  ๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
  ๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
  ๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
  ๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้  
 อุปสรรค 
  ๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการ 
 ท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
  ๒)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
  ๓)  เทศบาลสมารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่  
  แนวทางการแก้ไข   
 (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 
  ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น  
 กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
  ๒)  การด าเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะ  
 พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  
  ๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
  ๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
  ๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก  
 ที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา และไฟฟ้า  
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 (๒)  การบริการประชาชน 
  ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ีเพียงพอ  
 สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
  ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว
 และถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
  ๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
  ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
  ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  
 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ปัญหา 
  ๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
 การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  ๒)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/
 กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   
  ๓)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
 อุปสรรค 
  ๑)  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการ
 ของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  
  ๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบาง
รายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    แนวทางการแก้ไข   
 (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 
  ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
 แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
  ๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
 โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               
  ๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
 ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
  ๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
 ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    
  ๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  การ
 แก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 
 (๒)  การบริการประชาชน 
  ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ีเพียงพอ  
 สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
  ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว
 และถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 

/…3) เจ้าหน้าท่ี 
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  ๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
  ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
  ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ปัญหา 
  ๑)  เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไป
 จากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้
 ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ทั้งหมด  
  ๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
  ๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
  ๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
 อุปสรรค 
  ๑)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   
    แนวทางการแก้ไข   
 (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 
  ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
 แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
  ๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
 โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  
  ๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
 ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
  ๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
 ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  (๒)  การบริการประชาชน 
  ๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 
  ๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ีเพียงพอ  
 สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
  ๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และประชาสัมพันธ์
 ข่าวบ่อยๆ  
  ๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วและ
 ถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
 
 
 

**************************************** 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  
 
 

 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้น
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย
ก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดย
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/๑. ความเป็นมา... 
 

 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ป ี
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้
น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - 
กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มา
ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซ่ึงคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้
ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัว
และเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการ
ผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคม
ที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ 
ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน 

/และขับเคลื่อน... 
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และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ  ที่
ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมข้ึน แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้
ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้า
ทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่
ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  ๑๐ ปี
ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วง
ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน
ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมี
ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัว
มากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่น
ที่เคยเกิดข้ึนในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 
๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) 
สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันใน
ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาด
ของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น  
น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือ
และความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
ก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการ
ด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได ้เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลง
ของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 
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นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายาม
ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความ
เป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ 
และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี 
๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ 
รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้าง
รายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้า
เกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจาก 
ประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อย
ละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ
ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น  และ
ฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค ์

/ความรู้... 
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ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่
ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับ
การด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพ่ือการ
พัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และ
ล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญ
กับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคม
และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร  ทั้งด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ 
ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ 
การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้
เกิดการบริหารราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสาร
ต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดา
เนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งใน
เรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ 
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก 
และในทีสุ่ดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็น
จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพ 
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ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ 
โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ
ทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณา
การและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มี
เป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่
เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ 
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความ
ท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ 
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุก
คนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและ
คนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ 
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ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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/2.3 ยุทธศาสตร์.... 
 
 
 



35 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ (๖) 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ 
ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

/(๑) การพัฒนา... 
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(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
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๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดทีเ่หมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้

เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง
และในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค 
ประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์
ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

/…2.5 ปัจจัย 
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๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่
ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ   มี
ความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมอืง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย 

/..ธรรมชาติที่ 
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ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัว
ได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ 
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่า
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับท่ีจะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลา
อันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วน
การลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี 
๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่า
สิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ 
๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท้าให้มีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วน
สูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่
น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วง 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๗) 
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๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพ่ิมแรง
ขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่
แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะ
เป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่
ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่
ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for 
Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความ
สะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา 
(๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี 
๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, 
๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 
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ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามี
จ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คน
ต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้าง
สูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ 
ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการ
ท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้าน
ที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจ
ต่างประเทศ เป็นต้น 

 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น 
๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มข้ึนช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงาน
ของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี 
๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่า
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตวั และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับ 
มัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญ
พันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

 (๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุวัย 
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มี
รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร  
 

/…2.2.2 ครัวเรือน 
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๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน 
ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ 
ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทย
มีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุก
ตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย  ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ 
อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ 
ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดี
ที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
ประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ 
ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานใน
ระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 
 

/…(5) ความเหลื่อมล้ า 
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(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อย
มักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้น
และมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วง
อายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้
พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้
โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยัง
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่
ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาท ิการให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ
ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็นแผน
ต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการ
สนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ 
แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อย
ละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุก
ท าลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ 
เป็น ๑๐๒ ล้านไร ่หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

 
 

/…(2) ทรัพยากร 
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 (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และท่ีดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดนิ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมี
ปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูก
คุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ป่าชาย
เลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อย
ละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 
๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 
๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมข้ึนตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้า
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี 
๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงาน
ทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้
พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น
เพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล 
มีปริมาณการกักเก็บในชัน้น้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่
กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มี
ข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง  ขณะที่ภาพรวมความ
ต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึง
แหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีก
ประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ 
สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 
๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ 
๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการ 

/หรือมีกฎหมาย... 
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หรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบ
การลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี
ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยความร่วมมือ
และการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์
พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ 
และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุ
ว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ
เพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซ
เรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากข้ึนในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูด
กลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคน
ไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็น
จ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มี
ความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

 
 
 
 

/2.4 ด้านการบริหาร 



46 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน
ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน
กลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข  สถานการณ์
ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม 
(๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ 
ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มี
การทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการ
บริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจ
บางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว 
ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชน
หลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่ม
นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี 
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 
๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแล
กิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับ
ในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  ทั้ง
สามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการ
ก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
โครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วน
ราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ 
และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่าย 

/โอนภารกิจ... 
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โอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของ
ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่
ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรื
องค์การบริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ 
ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า 
การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับ
การเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด 
 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหา
ประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย
และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้ง
กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏ
ตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใส
นานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด 
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ 
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศ
สิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย) 

 

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ 
(๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิต
ภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ 

/0.7 ในช่วง...  
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๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามี
แนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ใน
กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่
ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ  
   (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
   (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับ
ฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  
   (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย  

(๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากข้ึน  

(๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-
๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ  เงื่อนไข
ดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงาน
ท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้
และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทาง
สังคมข้ันพื้นฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ
ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน
แบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป
ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาส
และรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร 
มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนีค้วามเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

 
/…3.1.4 ความเป็น 
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๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นท้ังปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
จะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้
จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่
จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่ง
รัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความ
รับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง 
และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัด
ให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ 
และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 
จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผล
ให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและ 

/...บริการที ่
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บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย
ในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือ
ผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่  

 ๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ  
 ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการ
ผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ  

 ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
โลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหา
ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศ
ส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

/...(5) ความเลื่อนไหล 
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(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น 
ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ 
และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และ
เป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ  ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้น
ขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลก
ร่วมกัน 

 

๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มี
ความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

/…4.2 การก าหนด 
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๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้
สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งละโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและ
บริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 
 

/…5. แนวทางการ 
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๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย
และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง 
เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับท่ีจ้าเป็นส าหรับการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืช
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็น
โครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง 

/...ทะเล 
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ทะเลปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ  เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่
สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใน
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ 
วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน 
เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ
เชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ
ประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรค
เรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน

เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา

ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการ 

/...สุขภาพ 
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สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน  
ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดย
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน
ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่
อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ 
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  และ (๓) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหาร
จดัการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณา
การแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็น
ธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน 
เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

/...5.4.2 การพัฒนาด้าน 
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๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน 
และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และ 
โลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน 

 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึง

ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้
เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่าง
เป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่
ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินใน
อัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ 
บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้ง
องค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้
มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาท
มากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด
เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย 

 
/...5.5.5 การพัฒนา 
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๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่
สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบ
นิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจ
ต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงใน
อนาคต 

 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการ
ของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชั่นและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุค
สมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว้าง 
 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาคกลาง 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
         (1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร การบริการ การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม  ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  พัฒนาการ
เกษตร  ฟื้นฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 

/…(2) พัฒนาศักยภาพ 
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         (2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพ่ือพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมการเรียนการสอนนอก
ระบบ  การอาชีวศึกษา  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งเสริมบทบาทของ
ครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
         (3) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  ป้องกันปัญหา
สิ่งแวดล้อม  ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         (4) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ 
         (5) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพ่ือให้มีการจัด
ระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการของชุมชน 
  ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วย นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี  
เน้นการพัฒนาเป็นผู้น าในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมสะอาด  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยี
เครื่องจักร  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และคุณภาพวัตถุดิบ  สร้างมูลค่าเพ่ิมของห่วงโซ่การผลิต
ในกลุ่มอุตสาหกรรม  และพัฒนา อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกโลก 
  (2) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วย ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง  เน้นการรักษา
ความมั่นคงทางอาหารโดยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรเกษตรที่ส าคัญ  การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์หลักในพ้ืนที่  
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  พัฒนาการผลิตอาหารส่งออกประเภทธัญพืช  พืช
ไร่ และปศุสัตว์  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเส้นทางขนส่งตลอดล า
น้ า  
  (3) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม 1 ประกอบด้วย นครปฐม ราชบุรี  กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี  
เน้นพัฒนาการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อม  จัดตั้งศูนย์
เครือข่ายการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและสนับสนุนสถาบันการศึกษา  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ   ส่งเสริมการ
จัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริเวณชายแดน 
  (4) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม 2 ประกอบด้วย เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม  เน้นสนับสนุนการศึกษาวิจัย การจัดตั้งศูนย์ประมงครบวงจรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  ส่งเสริมงานวิจัย
พัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ า  สนับสนุนการขยายการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสหภาพพม่าและฝั่งอ่าวไทยตะวันออก - ตะวันตก 
  (5) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี  
และสระแก้ว  เน้นการสร้างมูลค่าการผลิตให้สูงขึ้น  การป้องกันการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและ   อุตสาหกรรมเพ่ือไม่ให้
บุกรุกพ้ืนที่เกษตรทีอุ่ดมสมบูรณ์  เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสินค้าเกษตร  ยกระดับคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมสู่สากล  ขยายเครือข่ายอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนารวมทั้งการออกแบบนวัตกรรม  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  (6) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย ชลบุรี  ระยอง  ตราด และจันทบุรี  มุ่งเน้นการ เร่งแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ าจากภาวะฝนแล้งให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี-ระยอง  
บริหารจัดการด้านการผลิต การแปรรูป และระบบการกระจายสินค้าและการตลาด  ส่งเสริมการประมงแบบเพาะเลี้ยง 

/...ชายฝ่ังในจังหวัด 
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ชายฝั่งในจังหวัดจันทบุรีและตราดพร้อมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล  สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี  จัด
ระเบียบแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เร่งรัดปรับปรุงและขยายระบบโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  และพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
  โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(1) โครงการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นศูนย์กลางการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
(2) โครงการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือบริหารจัดการพื้นที่เมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(3) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
(4) โครงการผลิตก าลังคนด้านอาชีวศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อภาคการผลิตและบริการ 

 

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 
 

  วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดปราจีนบุรี 
 

                    “ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ คู่แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเกษตรปลอดภัย  
                                                 แพทย์แผนไทยและสมุนไพรสู่สากล”   
2          พันธกิจ (Mission) 
   (1) ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติโดยยึดความ
  ต้องการและความจ้าเป็นของประชาชนเป็นหลัก 
   (2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การเกษตรการด าเนินการ
  ด้านสังคมและการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการคมนาคมเพ่ือความ
  เป็นเมืองน่าอยู่ 
   (3) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่าง 
  ยั่งยืน 
   (4) พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีมาตรฐานสากล 
 

  เป้าประสงค์รวม (Goal) จังหวัดปราจีนบุรี 
  จังหวัดเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นแหล่ง อารย
ธรรมสมัยทวาราวดีและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ชุมชนสังคม เข้มแข็งเป็น
ศูนย์กลางการแพทย์แผนไทยและพัฒนาสมุนไพร 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเกษตรกรรมและบริหารจัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านมีมาตรฐานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันบนฐานแห่งความ
พอเพียง 
 ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านท่องเที่ยว 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 

 

/…เป้าประสงค์ 
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 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ า 
อย่างบูรณาการ 

1. การเกษตรปลอดภัย 
2. ช่องทางการจ าหน่ายจากผู้ ผลิตถึ ง
ผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน 
3.ระบบชลประทานครอบคลุมทุกพ้ืนที่
เกษตรกรรม 

2. พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม 1. ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภคได้รับประโยชน์
จากโอกาสทางการค้าและการกระจายความ
เจริญทางเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่าง
ทั่วถึง 
2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเข้าสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
3. วิสาหกิจชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3.  ยกระดับการบริหารจัดการงานด้ านสั งคม 
การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เ พ่ือสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่ง
ความพอเพียง 

1. การบริหารจัดการงานด้านสั งคมมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
2. การด าเนินงานต่อกลุ่มเป้าหมายได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
3.คุณภาพชีวิต  สุขภาพกายและใจที่ดี 
ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนเข้มแข็ง 
4. คุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา
ในจังหวัดปราจีนบุรีได้มาตรฐาน 
5. ประชาชนในจังหวัดได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนจบหลักสูตรอย่างมี 

3. ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม 
การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่ง
ความพอเพียง(ต่อ) 

ประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม 
6. มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
7. ประชากรในจังหวัดได้รับการส่งเสริมการ
มีงานท า 

4. พัฒนาด้านท่องเที่ยว 1. คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้มาตรฐานมีศักยภาพ
ดึงดูดเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้เข้า
จังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

5. พัฒนาเมื่อน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2.จังหวัดปราจีนบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ์ 
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3. จังหวัดปราจีนบุรี มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้
มาตรฐาน 

6. พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 1. มีแหล่งปลูกพืชสมันไพรตามมาตรฐาน 
GAP/เกษตรอินทรีย ์
2.กระบวนการผลิตและแปรรูปสมุนไพรใช้
เป็นอาหาร ยา อาหารเสริม อาหารสัตว์ 
OTOP 
3. มีใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ 
4. มีการวิจั ยและพัฒนาบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทย 
5. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีศักยภาพในการ
แข่งขันจาการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

 
 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
 กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมขบวนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรไปสู่การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
  2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตร (Zoning)  
  3. น้อมน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา 
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพการลดต้นทุนการผลิต 
  5. พัฒนาตลาดกลางการเกษตร 
  6. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอในพ้ืนที่เกษตร 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการคา้และอุตสาหกรรม 
 กลยุทธ์ 
                     1. สร้างความสามารถทางการแข่งขันและโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ 
                     2. การสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค 
                     3. ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ใช้วัตถุดิบภายในพื้นที่จังหวัดเพ่ิมข้ึน 
                     4. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและ
 สิ่งแวดล้อม 
                     5. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน 
                     6. ส่งเสริมและถ่ายทอดนวัตกรรมทางด้านพลังงาน 
                     7. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรม 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคมการศึกษาให้มีคุณภาพมีมาตรฐานเพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง 
 กลยุทธ์ 

1. ผลักดันให้องค์กรสวัสดิการสังคมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน 
                    2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เครือข่าย อาสาสมัคร และภาคประชาชน 
 

/…บูรณาการ 
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                    3. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชารัฐในการบริการด้านเด็กเยาวชนคนพิการและ
 ผู้สูงอายุ 
                    4. จัดท ามาตรฐานกลางในการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
 จังหวัด 

 5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
                    6. ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาสอดคล้องความต้องการกับตลาดแรงงานในพ้ืนที่ 
                    7. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่
 ทันสมัย 
                    8. จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษาฝีมือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาด้านท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ 
                    1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้าบริการการตลาดประชาสัมพันธ์และปัจจัยสนับสนุนการ
 ท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 
                   2. ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านดั่งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ประจ้าท้องถิ่น 
                    3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
                    4. น้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน 
                    5. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษาดูงานด้านสุขภาพและแพทย์แผนไทย 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
 กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุของจังหวัด 
  2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุของ
 จังหวัด 
                    3. ก ากับดูแลความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารขนาดใหญ่ 
  4. สนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในรูปประชารัฐแบบบูรณาการ 
                    5. สนับสนุนการแก้ไขความเสี่ยงจากสาธารณภัยและภัยพิบัติแบบใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง 
                    6. สนับสนุนการปลูกฝังวัฒนธรรมลดความเสี่ยงภัยด้วยตนเองแบบมีส่วนร่วม 
                    7. สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและภัยพิบัติในรูปประชารัฐแบบบูรณาการ 
                    8. ส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลผู้ขับข่ีรถสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
                    9. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังด้านยาเสพติด 
                    10. ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
                    11. ส่งเสริมการปลูกป่าในพ้ืนที่สาธารณะและศาสนสถาน 
                    12. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคตลอดจนสามารถป้องกันและ
 บรรเทาปัญหาน้ าท่วมน้ าแล้งน้ าเค็มหนุน 
                    13. ส่งเสริมให้มีการป้องกันการพังทลายของตลิ่ง 
                    14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบการก าจัดน้ าเสีย 
                    15. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายเฝ้าระวังการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า 
                    16. ส่งเสริมให้มีองค์ความรู้บริหารจัดการขยะ 
 

/…17. ส่งเสรมิให้ 
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                    17. ส่งเสริมให้ประชาชนได้ก าหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่ 
                    18. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
 จังหวัด 
                    19. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายประชาชนเฝ้าระวังการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 
                    20. ส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 
                    21. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความสะดวกในการเข้าถึงทุกพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกัน 
                    22. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดปราจีนบุรี 
                    23. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 
                    24. ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพดีสามารถใช้งานได้โดยสะดวกปลอดภัย 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
 กลยุทธ์ 
                     1. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร 
                     2. สนับสนุนการจัดตังตลาดกลางสมุนไพร 
                     3. ส่งเสริมขยายช่องทางการใช้ประโยชน์การเพ่ิมมูลค่าสมุนไพร 
                     4. สนับสนุนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยครบวงจร 
                     5. บูรณาการการแพทย์พื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นการแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 
                     6. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบัน 
                     7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง 
                     8. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานการวิจัย 
 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ “ยกระดับคุณภาพชีวิต  รักษ์สิ่งแวดล้อม  พร้อมพัฒนาทุนสังคมส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจ
 ชุมชน  พัฒนาคนสู่พลเมืองให้เข้มแข็ง” 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน     
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
     
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตส านึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
2.สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
3.ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาค
เกษตร 
4.ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.รณรงค์เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักการ
บังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
 

/…6. ประสานและพัฒนา 
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6.ประสานและพัฒนาการจัดท าระบบชลประทานขนาดเล็กเพ่ือ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
7.ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมร่วมระหว่างโรงงาน
อุตสาหกรรมกับชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 1.พัฒนาโครงข่ายโครงสร้ าง พ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
2.พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
3.รณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 4.พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ประเพณี และ
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5.ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 1.ส่งเสริมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
2.ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาดส าหรับ
สินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 1.ส่งเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการติดตาม
ประเมินผลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนในทุกระดับ 

 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

           “ เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  สังคมแห่งการพัฒนา ” 
 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  

ที่เก่ียวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  5  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  1    การพัฒนาด้านการคมนาคม   ก าหนดแนวทางการพัฒนา  คือ  
1.  สร้างและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟ้า 
2.  พัฒนาระบบจราจร 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านสังคม   ก าหนดแนวทางการพัฒนา   คือ 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. ป้องกันและส่งเสริมอนามัยของประชาชน 
3. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 

/…4. ป้องกันและ 
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4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
6. การสุขาภิบาลชุมชนและสถานที่ 

 

  ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาเศรษฐกิจ   ก าหนดแนวทางการพัฒนา   คือ  
   1.  ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  4    การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  -  การบริหาร  
1. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
2. ปรับปรุงและพัฒนารายได้ของเทศบาล 
3. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 

 

  ยุทธศาสตร์ที่  5    การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม   ก าหนดแนวทางการพัฒนา  คือ  
1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
  ๑)  สร้างเส้นทางคมนาคมไฟฟ้าและจราจรให้ได้มาตรฐาน 
  ๒)  ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ชุมชนเข็มแข็ง 
  ๓)  จัดหาช่องทางการเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน 
  ๔)  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอในการบริหารงาน 
  ๕)  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวสร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี 
 

 ๒.4  ตัวช้ีวัด 
   1)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   2)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
   3)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   4)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ  ๖๐  
   5)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   6)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
 

 ๒.5  ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
4)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
5)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
 
 
 
 
 
 

/…2.6 กลยุทธ ์
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 ๒.๖  กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการอุปโภค

และบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด

ต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้แข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของ

ประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช  
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม 
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น

เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 

/…2.8 ความเชื่อมโยง 
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๒.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     (ใช้การวิเคราะห์ SWOT  Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน าโครงการกิจกรรม/ท้องถิ่นสี่ปีไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  มีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและการ
พัฒนาประเทศโดยส่วนรวม ที่สร้างกระบวนการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการ เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ใน
การให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ด้วยภารกิจที่มีมากขึ้นจึงมีความ
จ าเป็นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ 

/...มีความโปร่งใส 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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มีความโปร่งใสมากที่สุด  การวางแผนถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุ
จุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่ก าหนดให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลในช่วงเวลาที่ก าหนด มาการควบคุมติดตาม วัดและประเมินผล โดยการบริหารจัดการตามแผน  แผนงาน 
โครงการนั้น จะต้องเป็นการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดยหน่วยงานของรัฐ
และประชาคม 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค) 

   

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1 ด้านการบริหารงานบุคคล เทศบาลต าบลศรี

มหาโพธิ ได้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 
กอง และ 1 ส านัก ดังนี้ ส านักปลัด, กอง
วิชาการและแผนงาน, กองคลัง, กองการศึกษา, 
กองสาธารณสุข และกองช่าง ซึ่งในแต่ละกอง
ได้มีการแบ่ งหน้ าที่  รวมทั้ งก าหนดความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่าง
ชัดเจน มีสายการบังคับบัญชาที่แน่นอน ท าให้
การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรสะดวกและ
รวดเร็ว ง่ายต่อการสั่งงานและบังคับบัญชา การ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์กรมีทั้ งอย่างเป็น
ทางการ และไม่เป็นทางการ รวมทั้งมีการ
ติดต่อสื่อสารแบบสองทาง (Two Ways 
Communication)  คือ จากผู้บังคับบัญชาสู่
ผู้ปฎิบัติในรูปของการสั่งการบังคับบัญชา และ
จากผู้ปฎิบัติถึงผู้บังคับบัญชาในรูปของการให้
ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาในการตัดสินใจสั่งการ 

W1 ด้านบุคลากรหลักของเทศบาล บุคลากรบางส่วน
ยังขาดทักษะและขาดความช านาญที่ส าคัญใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 

S2 ด้านการคลัง เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ มี
สภาวะทางการเงินและการคลังที่มีเสถียรภาพที่
มั่นคง โดยมีรายรับมากกว่ารายจ่าย 

W2 บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในตัว
บทกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงแนวทาง
ในการปฏิบัติต่างๆ ท าให้บางครั้งเกิดการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่ถูกต้อง 

S3 ระบบฐานข้อมูล เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ได้
มีการจัดท าขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ (GIS) ด้าน
แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดเก็บภาษีเป็นการเพิ่มรายได้
ให้กับเทศบาล 

W3 ด้านทรัพยากรเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิเป็น
เทศบาลขนาดกลาง และมีบุคลากรจ านวนน้อย 
และอุปกรณ์ในการท างานยังไม่เพียงพอ ท าให้
บางครั้งในการปฏิบัติงานจึงขาดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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โอกาส (Opportunity) ภัยคุกคาม (Threat) 
O1 
 

 
O2 
 

 
O3 
 

O4 

O5 

รั ฐบาลมีน โยบายส่ ง เสริ มการท่ อง เที่ ย ว 
สนับสนุนการพัฒนาอาชีพการเกษตร การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 
กระแสความสนใจทางด้านสุขภาพและสมุนไพร
ธรรมชาติของชาวไทย และ ชาวต่างประเทศ
มากขึ้น   
 

เศรษฐกิจของประเทศไทยยังมีแนวโน้มขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง 
 

รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมและ SME  
 

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และวัฒนธรรมมากขึ้น 
 

T1 
 

 
 

T2 
 
 

T3 
 

T4 

 
T5 
 
 

T6 

กระแสโลกาภิวัตน์ท าให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป
ขาดภูมิคุ้มกัน ในตัวเองเกิดการลอกเลียนแบบ
วัฒนธรรมต่างชาติ  โครงสร้างสั งคมชนบท
เปลี่ยนไป สถาบันครอบครัวอ่อนแอ 
 

การเปิดเขตการค้าเสรี ท าให้สินค้าการเกษตรมี
การแข่งขันสูงขึ้น 
 
ราคาสินค้าเกษตรและภาวะการตลาดไม่แน่นอน 
ยากต่อการวางแผนการผลิต 
 

การค้าโลกมีการแข่งขันรุนแรงและมีกติกาใหม่ ๆ 
เกิดข้ึนตลอดเวลา 
 

ภาวะทางเศรษฐกิจท าให้วิถีชีวิตของประชาชน
เปลี่ยนไป 
 

ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกส่ งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศตกต่ า 

 
 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ทิศทางการพัฒนาองค์การ หน่วยงานที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในท้องถิ่นในอนาคต 
ประชาคมอาเซียน   (ASEAN Community)   "One Vision, One Identity, One Community" 

          “อาเซียน” เป็นองค์การทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ 
บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า อาเซียนมีพ้ืนที่ราว 4,435,570 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590ล้านคน 
ในปี พ.ศ. 2553 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของชาติสมาชิกรวมกันคิดเป็นมูลค่าราว 1.8 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา อยู่ในล าดับที่ 9 ของโลก เมื่อเรียงตามผลิตภัณฑ์มวลรวม มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการของ
อาเซียน·     ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก (Pillars)  ได้แก่      

1) ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community: APSC)  มี
วัตถุประสงค์ที่จะท าให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นใน
หลักความม่ันคงรอบด้าน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประชาคมการเมืองและความม่ันคง 

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) เป็นเป้าหมายด้านเศรษฐกิจหลัก
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียน   ภายหลังการลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนประชาคม
เศรษฐกิจมีองค์ประกอบส าคัญคือการเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน  โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า  บริการ  การ
ลงทุน  แรงงานฝีมืออย่างเสรี และเงินลงทุนที่เสรีมากขั้น  มีความสามารถในการแข่งขันสูง  มุ่งสร้างความเท่าเทียมในการ 

/...พัฒนาเศรษฐกิจ 
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พัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียน  และการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียนเข้ากับประชาคมโลก ขนาดของตลาด
อาเซียนที่ใหญ่ขึ้น มีอ านาจซื้อสูงขึ้น ความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนที่เพ่ิมขึ้น   ซึ่งช่วยให้ชาติสมาชิกสามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์อาเซียนมีโครงการเชื่อมโยงเส้นทางหลวงอาเซียน การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ
จากสิงคโปร์ ผ่านไปยัง มาเลเซีย ไทย กัมพูชา เวียดนามและสิ้นสุดที่เมืองคุณหมิงสาธารณรัฐประชาชนจี น นอกจากนี้ 
การปรับมาตรฐานของเส้นทางคมนาคมทางบกและทางรถไฟให้มีมาตรฐานเดียวกันได้ส่งเสริมความร่วมมือของอาเซียน
ด้านการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วย อาเซียนมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคโดยการจัดท าเขตการค้าเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) และเริ่มรวมตัวกับประเทศหรือกลุ่มคู่ค้าส าคัญ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี 
สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย ฯลฯ ความเหนียวแน่นใกล้ชิดระหว่างกันจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียนสามารถสร้าง
ประโยชน์สูงสุดจากการรวมตัวกับประเทศคู่ค้าต่าง ๆประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการ
ขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า  และการบริการในสาขาที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขัน เช่น การ
ท่องเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร  สุขภาพ ฯลฯ  นอกจากนี้  ยังจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูดการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศมายังอาเซียน  ซึ่งจะเพ่ิมอ านาจการต่อรองของอาเซียนในเวทีการค้าโลก  และยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในอาเซียนโดยรวม 

3) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) มี 
จุดมุ่งหมายที่จะท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอ้ืออาทร ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี 
ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และมีความม่ันคงทางสังคม (Social security)  โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ 
เช่น 
   (1) การพัฒนาสังคม โดยการยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในถิ่นทุระกันดาร และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มต่างๆ ในสังคม  

(2) การพัฒนาการฝึกอบรม การศึกษาระดับพ้ืนฐานและสูงกว่า การพัฒนาทาง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างงานและการคุ้มครองทางสังคม 

(3) การส่งเสริมความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและควบคุม 
โรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 
   (4) การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
         (5) การส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิด 

 

เป้าหมายส าคัญของ AEC และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น คือป้ายส าคัญ ผลกระทบ 
1) เพ่ือให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า การบริการการลงทุน แรงงาน และเงินทุนที่เสรี 
• อาจมีการลงทุนจากต่างประเทศ ในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ

ดีกว่า 
• ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs อาจถูกซื้อกิจการหรือร่วมทุนจากต่างประเทศ 
• เกิดความต้องการจากกลุ่มทุนต่างชาติให้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายการคมนาคม รวมถึง 

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ มากขึ้น 
• กลุ่มแรงงานวิชาชีพอาจโยกย้ายระหว่างประเทศตามแรงจูงใจทางด้านค่าจ้าง และกลุ่มแรงงานทั่วไปก็อาจย้าย

เข้ามาท างานในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 
• การเคลื่อนย้ายในเรื่องแรงงานอาจก่อให้เกิดปัญหาโรคระบาดได้ 
2) เพ่ือให้เกิดตลาดและฐานการผลิตร่วม 
• การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการผลิต  อาท ิ เรื่อง  กรรมสิทธิ์ที่ดินการใช้ 

ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น และอาจมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา 
/…3) เพ่ือให้เกิดการ 
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3) เพ่ือให้เกิดการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4) เพ่ือให้เกดิการพัฒนาอย่างเสมอภาค 
5) เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับเศรษฐกิจโลกได้ดีขึ้น 
 

บทวิเคราะห์ผลกระทบของประชาคมอาเซียน (AEC) ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับตัวทางการปรับตัว 
   1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายใน
ท้องถิ่น เช่นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ า เป็นต่อการผลิตเช่น ไฟฟ้า และประปา ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ 
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    2) การพัฒนาส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องการหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะเพ่ิมมากขึ้นส่งผลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิตในพ้ืนที่ โดยอาจจะต้องมีนโยบาย
ในการส่งเสริมอาชีพ   ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิตแบบใหม่ เพ่ือยกระดับ
กระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล และบทบาทในการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น 

• สร้างองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนในการปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขันสูง  
• ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นสร้างผลิตภัณฑ์ ต่อยอดและพัฒนาคุณภาพของสินค้าบริการ   
• สร้างจุดแข็งของสินค้าบริการในพื้นท่ีให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 

    3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป้าหมายเรื่องการ
สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหาร
จัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะต้องดูแลทรัพยากรและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเน้นการจัดการบนพ้ืนฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ื อสร้าง
ความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรและก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น เรื่องของการควบคุม
มาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   เพ่ือให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพตลอดจนอาจ
ต้องทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการบูรณาการการ
ท างานร่วมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  • ต้องมีบทบาทมากขึ้นในการเฝ้าระวังการ 
     • มีการก าหนดแผนและมาตรการป้องกันและบรรเทาวิกฤติทางด้านสิ่งแวดล้อม 
    • มีการซักซ้อมท าความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทบทวน
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
     4) สังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคมและ
สาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้งทางสังคมและ
เชื้อชาติ  และอาชญากรรม ข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้นการจัดบริการ
สาธารณะให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก 
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับ
การเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ชุมชนมีการด ารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

• มีแนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องต่างๆ อาท ิการป้องกันโรคระบาดและการจัดการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน 
การจัดการศึกษาให้กับลูกหลาน การบริหารจัดการเรื่องแรงงานต่างชาติที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย  และการจัด
สวัสดิการให้แก่แรงงานอพยพ 

 
/...5) การรักษาความสงบ 
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5) การรักษาความสงบเรียบร้อย  และ อาชญากรรมจากผลการเคลื่อนย้ายแรงงาน รวมทั้งให้การสนับสนุนก าลัง
อาสาสมัคร(อปพร.) กับหน่วยงานอื่น   การต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่ วมกันได้ภายใต้แนวคิด
สังคมท่ีเอ้ืออาทรและมีความมั่นคง 

• ควรต้องมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องการเฝ้าระวังปัญหาด้านอาชญากรรมมากข้ึน รวมทั้งให้การสนับสนุนก าลัง  
(อปพร)  กับหน่วยงานอื่น 
    • ควรต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับราชการส่วนกลางเพ่ือน ามาใช้ในยาม
จ าเป็น 
    • ในบางกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชน
ส าหรับแรงงานต่างชาติ 

6) การจัดการด้านภาษา วัฒนธรรม และจารีตประเพณ ี
   • จัดท าข้อมูลที่จ าเป็น ส าหรับแรงงานต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซยีนอื่นๆ 
  • ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และท าความเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนการเข้าสูประชาคม
อาเซียนเพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาการจัดบริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นพ้ืนฐานของการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจโดยเน้น “การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา   
โดยการสนับสนุนงบประมาณทางด้านสื่อการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านใน
ภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสื่อสารที่ดี   การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
สมาชิกและน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน   ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัยมีความเป็นสากล  
  • ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาของตนเองเอาไว้ 
  • เน้นจัดหลักสูตรการเรียนการสอน หรือ จัดตั้งศูนย์ภาษาประจ าท้องถิ่นท่ีจ าเป็นที่ใช้ในอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/...3.3 ความเชื่อมโยง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี
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แบบ ยท. ๐๑ 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 
         โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 1 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

 

( 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
ปราจีนบุร ี

 

( 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ 
อปท. ในเขต

จังหวัด
ปราจีนบุร ี

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร ์ที ่๘ 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์ที ่๙ 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๑๐ 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี ่๖ 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ของเทศบาล
ต าบลศรีมหาโพธิ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ชุมชนเข็มแข็ง 

 

จัดหาช่องทางการ
เพ่ิมรายได้ให้
ประชาชน 

 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ให้เพียงพอในการ

บริหารงาน 

 

เพ่ิมพื้นที่สีเขียว
สร้างสภาพ    

แวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่ดี 

 

สร้างเส้นทาง
คมนาคมไฟฟ้าและ

จราจร ให้ได้
มาตรฐาน 

 
 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์
สร้างระบบการ
คมนาคม ไฟฟ้า

และจราจร 

 
 

ส่งเสริมให้สังคมน่า
อยู่ ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน

ทุกด้าน 

 
 

ส่งเสริมการเพ่ิม
รายได้ให้ประชาชน 

 
 

ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
บริหารงาน 

 
 

บ าบัดและฟื้นฟู 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

 

แผนงาน แผนงานที่ 1 

 

แผนงานที่ ๘ 

 

แผนงานที่ ๙ 
 

แผนงานที่ ๙ 

แผนงานที่ 2 แผนงานที่ 3 แผนงานที่ 4 แผนงานที่ 5 แผนงานที่ 6 แผนงานที่ 7 แผนงานที่ 8 แผนงานที่ 9 

ผลผลิต/โครงการ จ านวน 41  
โครงการ 

จ านวน 9  
โครงการ 

จ านวน 33 
โครงการ 

จ านวน 12 
โครงการ 

จ านวน 102 
โครงการ 

จ านวน 68 
โครงการ 

จ านวน 72 
โครงการ 

จ านวน 4 
โครงการ 

จ านวน 12 
โครงการ 
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๓.4  แผนยุทธศาสตร์ (strategic  map) แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตร ์
2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม

พัฒนาด้าน 
 

3.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 

 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านประสิทธิภาพ

การเมือง-การบริหาร 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านการ

คมนาคม 
 

ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ชุมชนเข็มแข็ง 

 

จัดหาช่องทางการ
เพ่ิมรายได้ให้
ประชาชน 

 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ให้เพียงพอในการ

บริหารงาน 

 

เพ่ิมพื้นที่สีเขียว
สร้างสภาพ    

แวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่ดี 

 

สร้างเส้นทาง
คมนาคมไฟฟ้าและ

จราจร ให้ได้
มาตรฐาน 

 
 

เป้าประสงค์ 

วิสัยทัศน์ เทศบาลต าบลศรมีหาโพธิ  สังคมแห่งการพัฒนา 

ค่าเป้าหมาย 

ด้านการได้รับ
บริการด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้มีความสะดวก

และรวดเร็ว 
 

ประชาชนมีความรู้
และบ ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม 

อันดีงาม 

ประชาชนมี
ศักยภาพมีรายได้
เพียงพอสามารถ

พ่ึงตนเองได้ 

มลภาวะและ
สิ่งแวดล้อมไม่เป็น
พิษท าให้ชุมชนน่า
อยู่อย่างสงบสุข 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและมี
ส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วน  
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กลยุทธ ์
สร้างระบบการ
คมนาคม ไฟฟ้า

และจราจร 

 
 

ส่งเสริมให้สังคมน่า
อยู่ ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน

ทุกด้าน 

 
 

ส่งเสริมการเพ่ิม
รายได้ให้ประชาชน 

 
 

ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
บริหารงาน 

 
 

บ าบัดและฟื้นฟู 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

 

แผนงาน แผนงานที่ 1 แผนงานที่ 2 แผนงานที่ 3 แผนงานที่ 4 แผนงานที่ 5 แผนงานที่ 6 แผนงานที่ 7 แผนงานที่ 8 แผนงานที่ 9 
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            3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด/
ผลผลิต
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ประสานการพัฒนา
เพื่อเป็นศูนย์เช่ือมโยง
การคมนาคม และ
การกระจายสินค้าไป
ยังประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ทุนทางสังคม และ
ชุมชนให้เข็มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
คมนาคม 

สร้างเส้นทาง
คมนาคมไฟฟ้า
และจราจรให้ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
ด้านคมนาคม 
รวมทั้งได้รับบริการ
ด้าน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

2 2 2 2 ปีละไม่น้อยกว่า 
2 โครงการ 

สร้างระบบ
การคมนาคม 
ไฟฟ้าและ

จราจร 

แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 
19 โครงการ 
 

กองช่าง ทุกส่วน
ราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการเป็น
ศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมที่ส าคัญ 
รวมถึงอุตสาหกรรมที่
เพิ่มรายได้และจ้าง
แรงงานเพื่อส่งออกไป
ยังประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ทุนทางสังคม และ
ชุมชนให้เข็มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
สังคม 

ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น ชุมชนเข็ม
แข็ง 

ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ 

20 20 20 20 ปีละไม่น้อยกว่า 
20 โครงการ 

ส่งเสริมให้
สังคมน่าอยู่ 
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน

ทุกด้าน 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
จ านวน  3  โครงการ 
2. แผนงานสาธารณสุข จ านวน 7 
โครงการ 
3. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน 11 โครงการ 
4. แผนงานการพาณิชย์ จ านวน 1 
โครงการ 
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ จ านวน 16 
โครงการ 
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
จ านวน 3 โครงการ 
7. แผนงานงบกลาง จ านวน 3 
โครงการ 
8. แผนงานเคหะและชุมชน 
จ านวน 2 โครงการ 

ส านักปลัด / 
กอง

สาธารณสุข / 
กองการศึกษา 
/ กองช่าง / 
กองวิชาการ 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

แบบ ยท.03 
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            3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด/
ผลผลิต
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการเป็น
ศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมที่ส าคัญ 
รวมถึงอุตสาหกรรมที่
เพิ่มรายได้และจ้าง
แรงงานเพื่อส่งออกไป
ยังประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
และการท่องเท่ียว
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

จัดหาช่องทาง
การเพิ่มรายได้ให้
ประชาชน 

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม
โครงการ 

10 10 10 10 ผู้เข้าร่วมอบรม 
ปีละไม่น้อยกว่า 

10 คน 

ส่งเสริมการ
เพิ่มรายได้ให้
ประชาชน 

1. โครงการอบรมการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน  

กองการศึกษา ทุกส่วน
ราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการเป็น
ศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมที่ส าคัญ 
รวมถึงอุตสาหกรรมที่
เพิ่มรายได้และจ้าง
แรงงานเพื่อส่งออกไป
ยังประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
ทุนทางสังคม และ
ชุมชนให้เข็มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาด้าน
ประสิทธิภาพ
การเมือง – การ
บริหาร 

จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ให้เพียง
ต่อการ
บริหารงาน 

เทศบาลมี
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
60 

5 5 5 5 จัดหาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานไม่
น้อยกว่า 5 
โครงการ 

ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
บริหารงาน 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
จ านวน 17 โครงการ 
2. แผนงานเคหะและชุมชน 
จ านวน 22 โครงการ 
3. แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน จ านวน 9 โครงการ 
4. แผนงานสาธารณสุข จ านวน 5 
โครงการ 
5. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน จ านวน 4 โครงการ 

ส านักปลัด / 
กองช่าง / 

กอง
สาธารณสุข / 
กองการศึกษา 

ทุกส่วน
ราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มพื้นที่สีเขียว
สร้าง
สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติที่ดี 

ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ 

1 1 1 1 จัดโครงการไม่
น้อยกว่า 1
โครงการ 

บ าบัดและ
ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรร
มชาติ 

1. แผนงานสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชน จ านวน 8 โครงการ 
2. แผนงานเคหะและชุมชน 
จ านวน 8 โครงการ 

กอง
สาธารณสุข / 

กองช่าง 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

แบบ ยท.03 
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ผนพัฒนาทຌองถิ่น ๐ ปี (พ.ศ.๎๑๒ํ – ๎๑๒๐) 
ดยทศบาลต าบลศรีมหาพธิ  อ าภอศรีมหาพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

สวนที่ สวนที่ ๐๐  

 

 

ํ.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาละผนงาน   
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ดຌาน ผนงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

ํ ดຌานการคมนาคม บริการชุมชนละสังคม ผนงานคหะละชุมชน กองชาง ทศบาล
ต าบล 

ศรีมหาพธิ 
บริหารงานทัไวเป ผนงานบริหารงานทัไวเป ส านักปลัด 

๎ ดຌานสังคม บริหารงานทัไวเป ผนงานบริหารงานทัไวเป กองวิชาการ 
/ส านักปลัด 

บริการชุมชนละสังคม ผนงานสาธารณสุข กอง
สาธารณสุข 

บริการชุมชนละสังคม ผนงานสรຌางความขใม
ขใงของชุมชน 

กอง
การศึกษา 

บริการชุมชนละสังคม ผนงานการพาณิชย์ กอง
สาธารณสุข 

บริการชุมชนละสังคม ผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมละ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

บริการชุมชนละสังคม ผนงานสังคมสงคราะห์ กอง
การศึกษา 

การด านินงานอืไน ผนงานงบกลาง ส านักปลัด 

บริการชุมชนละสังคม ผนงานคหะละชุมชน กองชาง 
๏ ดຌานศรษฐกิจ บริการชุมชนละสังคม ผนงานสรຌางความขใม

ขใงของชุมชน 

กอง
การศึกษา 

บริการชุมชนละสังคม ผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมละ
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา 

๐ ดຌานประสิทธิภาพ
การมือง – การบริหาร 

บริหารงานทัไวเป ผนงานบริหารงานทัไวเป ส านักปลัด 

  บริการชุมชนละสังคม ผนงานคหะละชุมชน กองชาง 
  บริการชุมชนละสังคม ผนงานการรักษาความ

สงบภาย฿น 

ส านักปลัด 

 

 

การน าผนพัฒนาทຌองถิ่นไปสูการปฏิบตัิ 
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ผนพัฒนาทຌองถิ่น ๐ ปี (พ.ศ.๎๑๒ํ – ๎๑๒๐) 
ดยทศบาลต าบลศรีมหาพธิ  อ าภอศรีมหาพธิ  จังหวัดปราจีนบุร ี

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ดຌาน ผนงาน หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

  บริการชุมชนละ
สังคม 

ผนงานสาธารณสุข กอง
สาธารณสุข 

ทศบาล
ต าบล 

ศรีมหาพธิ   บริการชุมชนละ
สังคม 

ผนงานสรຌางความขใม
ขใงของชุมชน 

กอง
การศึกษา 

5 ดຌานสิไงวดลຌอม บริการชุมชนละ
สังคม 

ผนงานสรຌางความขใม
ขใงของชุมชน 

กอง
การศึกษา 

บริการชุมชนละ
สังคม 

ผนงานคหะละชุมชน กองชาง 

รวม 5  ยุทธศาสตร์ 3 ดຌาน 9  ผนงาน 
6   

สวนราชการ 
1 

หนวยงาน 

 



ผ.07

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท)

1.) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรคมนำคม
1.1) ผนงานคหะละชุมชน 16 45,721,600 16 45,721,600 16 45,721,600 16 45,721,600 64 182,886,400

1.2) ผนงานบริหารงานทัไวเป 3 96,000 3 96,000 3 96,000 3 96,000 12 384,000

รวม 19 45,817,600 19 45,817,600 19 45,817,600 19 45,817,600 76 183,270,400

2.) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม
2.1) ผนงานบริหารงานทัไวเป 3 96,000 3 96,000 3 96,000 3 96,000 12 384,000

2.2.) ผนงานสาธารณสุข 7 580,000 7 580,000 7 580,000 7 580,000 28 2,320,000

2.3) ผนงานสร้างความขใมขใงของชุมชน 11 1,006,000 11 1,006,000 11 1,006,000 11 1,006,000 44 4,024,000

2.4) ผนงานการพาณิชย์ 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,000,000

2.5) ผนงานการศาสนาวฒันธรรมละ 16 5,457,000 16 5,457,000 16 5,457,000 16 5,457,000 64 21,828,000

นันทนาการ
2.6.) ผนงานสังคมสงคราะห์ 3 1,708,640 3 1,708,640 3 1,708,640 3 1,708,640 12 6,834,560

2.7.) ผนงานงบกลาง 3 6,568,800 3 6,568,800 3 6,568,800 3 6,568,800 12 26,275,200

2.8.) ผนงานคหะละชุมชน 2 400,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 8 1,600,000

รวม 46 16,316,440 46 16,316,440 46 16,316,440 46 16,316,440 184 65,265,760

ป ี2563

บญัชีสรุปครงกำรพัฒนำ
ผนพัฒนำทอ้งถิไน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2564 รวม 4 ปี

ทศบำลต ำบลศรีมหำพธิ

ผนพัฒนำทอ้งถิไนสีไป ี(พ.ศ.2561-2564) 81



ผ.07

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท) ครงกำร (บำท)

3.) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศรษฐกิจ
3.1) ผนงานสร้างความขใมขใงของชุมชน 3 140,000 3 140,000 3 140,000 3 140,000 12 560,000

3.2) ผนงานศาสนาวฒันธรรมทอ้งถิไน 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 8 240,000

รวม 5 200,000 5 200,000 5 200,000 5 200,000 20 800,000

4.) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนประสิทธิภำพ
กำรมือง-กำรบริหำร
4.1) ผนงานบริหารงานทัไวเป 6 5,226,500 5 3,152,500 3 852,500 3 852,500 17 10,084,000

4.2) ผนงานคหะละชุมชน 14 2,574,100 4 7,100,000 2 2,150,000 2 2,150,000 22 13,974,100

4.3) ผนงานการรักษาความสงบภาย฿น 2 260,000 3 783,000 2 260,000 2 260,000 9 1,563,000

4.4) ผนงานสาธารณสุข 5 74,300 0 0 0 0 0 0 5 74,300

4.5) ผนงานสร้างความขใมขใงของชุมชน 4 67,800 0 0 0 0 0 0 4 67,800

รวม 31 8,202,700 12 11,035,500 7 3,262,500 7 3,262,500 57 25,763,200

5.) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิไงวดล้อม
5.1) ผนงานสร้างความขใมขใงของชุมชน 2 65,000 2 65,000 2 65,000 2 65,000 8 260,000

5.2) ผนงานคหะละชุมชน 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 8 4,000,000

รวม 4 1,065,000 4 1,065,000 4 1,065,000 4 1,065,000 16 4,260,000

รวมทัๅงสิๅน 105 71,601,740 86 74,434,540 81 66,661,540 81 66,661,540 353 279,359,360

รวม 4 ปี

บญัชีสรุปครงกำรพัฒนำ
ผนพัฒนำทอ้งถิไน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)

ทศบำลต ำบลศรีมหำพธิ

ยุทธศำสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

ผนพัฒนำทอ้งถิไนสีไป ี(พ.ศ.2561-2564) 82



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  ประสานการพัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข็มแข็ง
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
     แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
1 โครงการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า -  เพือ่อ านวยความสะดวกต่อ - ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของ -การสัญจรไปมาได้รับ กองช่าง

ส าหรับไฟสาธารณะบริเวณ ประชาชนทีใ่ช้ถนนสัญจร 30 KVA ส าหรับไฟสาธารณะ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ความพึงพอใจ ความสะดวก รวดเร็วและ
ถนนทางหลวงสาย 3070 - เพือ่ป้องกันการเกิดอาชญา บริเวณถนนทางหลวงสาย ของประชาชน ปลอดภัย

กรรมในยามวกิาล  3070 จ านวน  1  แห่ง -เพือ่ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมในยามวกิาล

2 โครงการก่อสร้างปรับปรุง - เพือ่ให้ได้ถนนทีม่ีมาตรฐาน - ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละของ -การสัญจรไปมาได้รับ กองช่าง
ถนน คสล.ซอยเทศบาล 13 - เพือ่ให้การสัญจรไปมา ซอยเทศบาล 13 ผิวจราจร เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ความพึงพอใจ ความสะดวก รวดเร็วและ
(ต่อจากของเดิม) สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย กวา้ง 4.00 ม. ยาว 122 ม. ของประชาชน ปลอดภัย

หรือพืน้ที ่คสล.ไม่น้อยกวา่
488 ตร.ม.
 (ตามแบบแปลนของเทศบาล)

แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 83



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  ประสานการพัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข็มแข็ง
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
     แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
3 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว - เพือ่ให้ได้ถนนทีม่ีมาตรฐาน - ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ -การสัญจรไปมาได้รับ กองช่าง

จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - เพือ่ให้การสัญจรไปมา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตผิวสะพาน เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ความพึงพอใจ ความสะดวก รวดเร็วและ
บริเวณสะพานถนนสาย 3070 สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ขนาดกวา้ง 20 ม. ยาว 30 ม. ของประชาชน ปลอดภัย

หรือพืน้ที ่คสล.ไม่น้อยกวา่ 
กวา่  600 ตร.ม.พร้อมทาสีตี
เส้นจราจร

4 โครงการก่อสร้างปรับปรุงราง -  เพือ่ระบายน้ าในชุมชน -ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ า 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ร้อยละของ - สามารถระบายน้ าใน กองช่าง
ระบายน้ า คสล.ซอยเทศบาล ไม่ให้เกิดการท่วมขัง คสล. ขนาดกวา้ง 30 ซม.สองข้าง เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ความพึงพอใจ ชุมชนได้เป็นอย่างดี เสนอโดย
1/3  (ซอยริมน้ า) ถนนรวมความยาว  356.00 ของประชาชน ไม่มีน้ าท่วมขังถนน ชุมชน ม.3

เมตร
5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงซุ้ม - เพือ่ให้ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ - ก่อสร้างขยายซุ้มเฉลิมพระ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ -การสัญจรไปมาได้รับ กองช่าง

เฉลิมพระเกียรติบริเวณถนน ไม่กีดขวางการจราจร เกียรติ ให้มีความกวา้งไม่น้อย เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ความพึงพอใจ ความสะดวก รวดเร็วและ
สาย 3070 หมู่ที ่3 กวา่ 21.00  เมตร ของประชาชน ปลอดภัย
ต.ศรีมหาโพธิ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 84



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  ประสานการพัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข็มแข็ง
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
     แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
6 โครงการปรับปรุงคอสะพาน - เพือ่ให้การสัญจรไปมา - ปรับปรุงสะพานและคอ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของ -ประชาชนทีสั่ญจรไปมา กองช่าง

ถนนสาย 3070 ของประชาชนมีความปลอด สะพาน ทัง้  2  ข้าง เทศบาล/ เทศบาล/ เทศบาล/ เทศบาล/ ความพึงพอใจ มีความปลอดภัย
ภัย อุดหนุน อุดหนุน อุดหนุน อุดหนุน ของประชาชน

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจร - เพือ่ให้ได้ถนนทีม่ีมาตรฐาน - ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ 3,547,600 3,547,600 3,547,600 3,547,600 ร้อยละของ -การสัญจรไปมาได้รับ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวง - เพือ่ให้การสัญจรไปมา ติกคอนกรีต กวา้ง 10-19 ม. เทศบาล/ เทศบาล/ เทศบาล/ เทศบาล/ ความพึงพอใจ ความสะดวก รวดเร็วและ เสนอโดย
เทศบาลสาย 3069 สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ยาว 947 ม. หรือพืน้ทีแ่อส อุดหนุน อุดหนุน อุดหนุน อุดหนุน ของประชาชน ปลอดภัย ชุมชน ม.3

ฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
12,670 ตร.ม.

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสง - เพือ่ให้การสัญจรไปมา - ขยายเขตไฟฟ้าโดยด าเนิน 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ -ประชาชนทีสั่ญจรไปมา กองช่าง
สวา่งถนนซอยเทศบาล 20/1 ของประชาชน การพาดสายดับด้วยอลูมิเนียม เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ความพึงพอใจ มีความปลอดภัย เสนอโดย
ถึงซอยเทศบาล 18/1 - เพือ่ป้องกันการเกิดอาชญา หุม้ฉนวน จ านวน 1 เส้น ของประชาชน - ป้องกันการเกิด ชุมชน ม.6

กรรม ระยะทาง 480 ม. ติดต้ังโคม อาชญากรรม
ไฟสาธารณะพร้อมปักเสาคอน
กรีตขนาด 9 ม.จ านวน 12 
ต้นหมายเหตุ ราคาไฟฟ้าอาจ
ปรับเพิม่ขึ้นหรือปรับลดลงได้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 85



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  ประสานการพัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข็มแข็ง
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
     แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  - เพือ่ลดปัญหาน้ าท่วมขังและ - ก่อสร้างท่อระบายน้ าและ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร้อยละของ - สามารถระบายน้ าใน กองช่าง

และบ่อพักถนนทางหลวงสาย ระบายน้ าฝนลงสู่แหล่งน้ า บ่อพัก ความยาว 300 เมตร เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ความพึงพอใจ ชุมชนได้เป็นอย่างดี
3070 (บริเวณโคกขวาง) ธรรมชาติอย่างเป็นระบบ ของประชาชน ไม่มีน้ าท่วมขังถนน

-เพือ่ลดผลกระทบด้านส่ิง
แวดล้อม

10 โครงการเทดาดคอนกรีตคลอง  - เพือ่ป้องกันการพังทลายของ - เทดาดคอนกรีตขนาดกวา้ง 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของ - ลดการพังทลายของ กองช่าง
ต าหรุทัง้ 2 ฝ่ังคลอง ตล่ิงริมคลองต าหรุ 4.0 ม. ยาว 29.0 ม. หรือ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ความพึงพอใจ ตล่ิงคลองต าหรุ เสนอโดย

พืน้ทีด่าดคอนกรีตไม่น้อยกวา่ ของประชาชน ชุมชน ม.4
232.00 ตร.ม.

11 โครงการวางท่อระบายน้ าซอย -เพือ่ลดปัญหาน้ าท่วมขังและ - วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด 3,504,000 3,504,000 3,504,000 3,504,000 ร้อยละของ - สามารถระบายน้ าใน กองช่าง
เทศบาล 20 ระบายน้ าฝนลงสู่แหล่งน้ า ศก. 0.60 x 1.00 ม.พร้อม เทศบาล/ เทศบาล/ เทศบาล/ เทศบาล/ ความพึงพอใจ ชุมชนได้เป็นอย่างดี

ธรรมชาติอย่างเป็นระบบ บ่อพักทัง้2 ข้างถนน รวม อุดหนุน อุดหนุน อุดหนุน อุดหนุน ของประชาชน ไม่มีน้ าท่วมขังถนน
-เพือ่ลดผลกระทบด้านส่ิง ระยะทาง 1,168 เมตร
แวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 86



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3  ประสานการพัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข็มแข็ง
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
     แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
12 โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน - เพือ่ให้ได้ถนนทีม่ีมาตรฐาน -ปรับปรุงไหล่ทาง คสล.ขนาดกวา้ง 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของ -การสัญจรไปมาได้รับ กองช่าง

ทางหลวงเทศบาลสาย 3078 - เพือ่ให้การสัญจรไปมา 1.00 ม.ยาว 400.00 ม. หนา เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ความพึงพอใจ ความสะดวก รวดเร็ว เสนอโดย
และสาย 3070 (จากสะพาน สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 0.15 ม. ของประชาชน และปลอดภัย ชุมชน ม.4
ข้ามแม่น้ า ถึง มินิโลตัส)

13 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว - เพือ่ให้ได้ถนนทีม่ีมาตรฐาน - ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ -การสัญจรไปมาได้รับ กองช่าง
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต - เพือ่ให้การสัญจรไปมา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนทาง เทศบาล/ เทศบาล/ เทศบาล/ เทศบาล/ ความพึงพอใจ ความสะดวก รวดเร็ว
ถนนทางหลวงเทศบาลสาย สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย หลวงเทศบาล 3070 ระยะ อุดหนุน อุดหนุน อุดหนุน อุดหนุน ของประชาชน และปลอดภัย
3070 ทาง 500 ม.

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. -  เพือ่ระบายน้ าในชุมชนไม่ให้ - ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละของ -การสัญจรไปมาได้รับ กองช่าง
พร้อมวางท่อระบายน้ า เกิดการท่วมขัง กวา้ง 4.00 เมตร ยาว  เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ความพึงพอใจ ความสะดวก รวดเร็ว
ซอยเทศบาล  17 500.00  เมตร หนา  0.15  ของประชาชน และปลอดภัย

เมตรพร้อมวางท่อระบายน้ า
ขนาด 0.40 x 1.00 ม.ทัง้
สองข้างถนนตีเส้นจราจร

24,721,600 24,721,600 24,721,600 24,721,600รวมแผนงานเคหะและชมชุน  จ านวน  14  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) 87



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเปน็ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
1 โครงการจัดเวทปีระชุม  - เพื่อใหก้ารพฒันาเทศบาล  - ประชาชน จ านวน 4 ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน  - สามารถแก้ไขปญัหาด้าน กอง

ประชาคมระดับชุมชนและ มีทศิทางที่แน่นอนและการ และประชุมระดับต าบลในเขต เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ร้อยละ 60 ต่าง ๆ ของประชาชนได้ตาม วชิาการฯ
และระดับต าบล บริหารงานของเทศบาลเปน็ไป เทศบาล เข้าร่วม ต้องการ

อย่างมีประสิทธภิาพ ประชุม

2 โครงการจัดงานวนัทอ้งถิ่นไทย  - เพื่อจัดงานระลึกถึงพระมหา  - ประชาชนในเขตเทศบาล 16,000 16,000 16,000 16,000 ร้อยละ ๘๐  - ประชาชนเกิดความจงรัก ส านักปลัด
กรุณาธคุิณของ ร.5  - องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ มีส่วนร่วม ภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์
 - เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ทกุแหง่ในเขตเทศบาล ในโครงการ  - ประชาชนรับทราบถึงประวติั
ประวติัความเปน็มาของวนั  - พนักงานเทศบาล ความเปน็มาของวนัทอ้งถิ่นไทย
ทอ้งถิ่นไทย  - คณะผู้บริหารเทศบาลฯ

3 โครงการปกปอ้งสถาบนัส าคัญ  - เพื่อแสดงออกถึงความจงรัก  - ผู้เข้าร่วมโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘๐  - ประชาชนมีความรัก ความ ส านักปลัด
ของชาติ ภกัดีต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์ ประมาณ 100 คน เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ มีส่วนร่วม สามัคคีและหวงแหนสถาบนั

ในโครงการ ส าคัญของชาติ
96,000 96,000 96,000 96,000รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป  จ านวน  3  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 88



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเปน็ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
1 โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก  -  เพื่อลดการแพร่ระบาดของ   - แจกทรายอะเบท 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ  - ประชาชนไม่เจ็บปว่ย กอง

ไข้เลือดออก ชุมชนและลดอัตรา   - พน่หมอกควนัในเขตเทศบาล เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ประชาชน ตายด้วยโรคไข้เลือดออก สาธารณสุขฯ
การเสียชีวติ ไม่เกิดโรค  - ท าใหไ้ม่สูญเสียค่าใช้จ่าย

ในการรักษาพยาบาล
2 โครงการรณรงค์ปอ้งกันก าจัด  - เพื่อรณรงค์ใหป้ระชาชนน า   - สุนัขในเขตเทศบาลมีเจ้าของ 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ  - สามารถปอ้งกันการแพร่ กอง

โรคพษิสุนัขบา้และควบคุมสุนัข สัตวเ์ล้ียงของตนเองไปฉีดวคัซีน และไม่มีเจ้าของประมาณ  เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ สุนัข ควบคุม ระบาดของโรคพษิสุนัขบา้ สาธารณสุขฯ
จรจัดในเขตเทศบาล ฯ มิใหโ้รคพษิสุนัขบา้แพร่ระบาด 300  ตัว มิใหเ้กิดโรค  - ควบคุมสุนัขจรจัดในเขต

และลดปญัหาสุนัขจรจัดในเขต เทศบาล
เทศบาล

3 โครงการก าจัดสัตวท์ี่เปน็พาหะ  - เพื่อลดการแพร่ระบาดของ  - ตลาดสด 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ  - สามารถลดการแพร่ระบาด กอง
ของโรค โรคที่เกิดจากสัตวท์ี่เปน็พาหะ  - ทอ่ระบายน้ าในเขตฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ประชาชน ของโรคที่เกิดจากสัตวท์ี่เปน็ สาธารณสุขฯ

น าโรคต่าง ๆ เช่น หนู  แมลง  - โรงฆ่าสัตวข์องเทศบาล ไม่เกิดโรค พาหะของโรคต่าง ๆ ได้
วนั ฯลฯ ระบาด

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 89



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเปน็ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
4 โครงการตรวจสถานประกอบการ  - เพื่อใหเ้จ้าของหรือผู้ครอบ  - สถานประกอบการค้าที่เปน็ 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ  - ท าใหผู้้ประกอบการค้ามี กอง

ซ่ึงอาจเปน็อันตรายต่อสุขภาพ ครองสถานประกอบการมีความ อันตรายต่อสุขภาพในเขตเทศบาล เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ประชาชนได้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบยีบ สาธารณสุขฯ
รู้และเข้าใจในการด าเนินการ รับความ ต่าง ๆ และสามารถน าไป
ถูกต้องตามกฎหมาย พงึพอใจ ปฏบิติัตามค าแนะน า
 - เพื่อความปลอดภยัของ ประกอบการแต่ละประเภท
ประชาชนทั่วไปและผู้ปฏบิติังาน

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิต  - เพื่อใหผู้้สูงอายุมีสุขภาพจิต   - ร้อยละ 50  ของผู้สูงอายุ 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ  - ผุ้สูงอายุได้รับรู้การดูแล กอง
สุขภาพกายผู้สูงอายุด้วยการ และกายที่ดี  60 ปขีึ้นไป ในเขตเทศบาล เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ผู้สูงอายุ สุขภาพด้านกายและจิตที่ดี สาธารณสุขฯ
แพทย์แผนไทยและทศันศึกษาดู  - เพื่อลดการเกิดโรคซึมเศร้า มีสุขภาพ
งาน ของผู้สูงอายุ แข็งแรง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 90



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเปน็ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
6 โครงการพฒันาความรู้ทกัษะ  - เพื่อสร้างเสริมสุขภาพด้วย  - นักเรียน และประชาชนทั่วไป 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ  - นักเรียนและประชาชนที่เข้า กอง

ด้านสมุนไพรและการแพทย์แผน สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ในเขตเทศบาล เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ประชาชนได้ ร่วมโครงการมีความตระหนัก สาธารณสุขฯ
ไทย รับความรู้ ช่วยกันอนุรักษแ์ละส่งเสริมภมูิ

ปญัญาการแพทย์แผนไทย
7 โครงการอาหารปลอดภยั  - เพื่อส่งเสริมใหผู้้ปรุงและ  - ผู้ปรุงประกอบและผู้สัมผัส 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของ  - ประชาชนได้รับการดูแล กอง

ประกอบอาหารมีความรู้เข้าใจ อาหาร ภายในเขตเทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ประชาชน สุขภาพทกุกลุ่มวยั สาธารณสุขฯ
หลักการสุขาภบิาลอาหาร ได้รับความ
 - ผู้บริโภคได้รับสินค้ามีคุณภาพ พงึพอใจ
และปลอดภยั

580,000 580,000 580,000 580,000รวมแผนงานสาธารณสุข  จ านวน  7  โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
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ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทีส่ าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมทีเ่พ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข็มแข็ง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
1 โครงการอบรมอาสาสมัคร  - เพือ่ให้ อสม.ใหม่มีความรู้  - อบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60  - อสม.มีความรู้ทางด้าน กอง

สาธารณสุขชุมชนและทัศนศึกษา ทางด้านสาธารณสุข ประจ าชุมชน เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ของผู้เข้าร่วม สาธารณสุขและมีศักยภาพใน สาธารณสุขฯ
ดูงาน  - เพือ่ให้อสม.ใหม่มีศักยภาพ อบรม การปฏิบัติงานได้อย่างดี

ในการปฏิบัติงาน
2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ  - เพือ่ส่งเสริมสุขภาพจิต กาย   - ผู้พิการในพืน้ทีทุ่กรายได้รับ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 50  - ผุ้สูงอายุได้รับรู้การดูแล กอง

ผู้พิการ สังคม และจิตวญิญาณ ค าแนะน าทางการแพทย์และทีม เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ของผู้พิการ สุขภาพด้านกายและจิตทีดี่ สาธารณสุขฯ
ผู้พิการ สหวชิาชีพและนักสังคม
 - เพือ่ให้ผู้พิการใช้ชีวติในสังคม สงเคราะห์
อย่างปกติสุข

3 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพ  - เพือ่ให้ประชาชนมีสุขภาพ  - ประชาชนในชุมชน 4 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70  - ประชาชนมีความรู้และ กอง
ของประชาชนคนรักษ์สุขภาพ แข็งแรง จ านวน 100 คน เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ของผู้มาร่วม ขั้นตอนในการออกก าลังกาย สาธารณสุขฯ

 - เพือ่ให้ประชาชนได้มีความรู้ ออกก าลัง อย่างถูกวธิี
ในการดูแลสุขภาพและเผยแพร่ กาย  -  ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ความรู้ทีไ่ด้รับกับคนในครอบ แข็งแรงดีขึ้นท าให้มีสุขภาพจิต
ครัวได้ ทีดี่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
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ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทีส่ าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมทีเ่พ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข็มแข็ง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
4 โครงการจ้างผู้น าออกก าลังกาย  - เพือ่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์  - จัดสถานทีอ่อกก าลังกายให้ 36,000 36,000 36,000 36,000 ร้อยละของ  -  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กอง

โรงเรียนมัธยมวดัใหม่กรงทอง ให้ประชาชนรักษ์สุขภาพ ประชาชนในเขตเทศบาล เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ผู้เข้าร่วม  -  สร้างเครือข่ายการออกก าลัง สาธารณสุขฯ
จ านวน 1 แห่ง ออกก าลัง กาย

กาย

5 โครงการอบรมกลุ่มเส่ียง  - เพือ่ให้ประชาชนได้รับความรู้  - นักเรียนและประชาชนในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70  - ประชาชนได้รับความรู้ กอง
ในการดูแลตนเอง เทศบาล จ านวน 100 คน เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ของผู้เข้า  - เกิดความปลอดภัยในชีวติ สาธารณสุขฯ
 - เพือ่ให้เกิดความปลอดภัยใน ร่วมอบรม ตนเอง
ชีวติของตนเอง  - สร้างเครือข่ายในการป้องกัน

6 โครงการเทศบาลพบประชาชน  - เพือ่ส่งเสริมความเข้าใจ  - ผู้บริหารของเทศบาล 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 60  - ท าให้ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ กอง
ระหวา่งเทศบาลกับชุมชน และเจ้าหน้าทีข่องเทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ .ของผู้เข้าร่วม เทศบาลมีความสัมพันธอ์ันดี การศึกษา

พบประชาชน ปีละ  1 คร้ัง พบปะกับ ต่อกัน
เทศบาล  - เทศบาลรับรู้ถึงปัญหาต่างๆ

ของประชาชนในชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 93



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทีส่ าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมทีเ่พ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข็มแข็ง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
7  โครงการจัดท าแผนชุมชน  - เพือ่รู้ปัญหาความต้องการ  - จัดท าแผนชุมชนทัง้ 4 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70  - ประชาชนมีคุณภาพชีวติ กอง

 ในเขตเทศบาล ของชุมชนอย่างแท้จริง ชุมชน เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ของการ ทีดี่ขึ้น การศึกษา
 - เพือ่แก้ไขปัญหาได้ตรง แก้ไขปัญหา  - เกิดความรัก สามัคคีของ
ตามความต้องการของชุมชน ของประชาชน ชุมชน

8 โครงการอบรมป้องกันยาเสพติด  - เพือ่ลดปัญหาการระบาด  - นักเรียนโรงเรียนเยาวชน 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของ  - การแพร่ระบาดของยาเสพติด กอง
ของยาเสพติด ในเขตเทศบาล เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ผู้เข้าร่วม ลดลง การศึกษา
 - เพือ่ให้นักเรียนตระหนัก อบรม
ในโทษของยาเสพติด โครงการ

9 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลัง  - เพือ่ให้มีเคร่ืองออกก าลังกาย  - จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ  - ประชาชนทีม่าใช้บริการ กอง
กาย บริเวณสวนลายพระหัตถ์ และส่งเสริมสุขภาพประชาชน ให้แก่ประชาชนทัว่ไปทีม่าใช้ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ประชาชนได้ สวนลายพระหัตถ์มีเคร่ือง การศึกษา

บริการสวนลายพระหัตถ์ รับความ ออกก าลังกาย
พึงพอใจ

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 94



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทีส่ าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมทีเ่พ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข็มแข็ง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
10 โครงการอบรมและทัศนศึกษา  - เพือ่ให้เกิดวสัิยทัศน์ทีก่วา้งไกล  - คณะกรรมการชุมชนในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60  - สามารถน าความรู้ประสบ กอง

ของคณะกรรมการชุมชน  - เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ เทศบาลฯ จ านวน 60 คน เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ของผู้เข้าร่วม การณ์มาปรับปรุงงานของชุมชน การศึกษา
ท างาน ทัศนศึกษา  - เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
 - เพือ่แลกเปล่ียนแสดงความ  - มีวสัิยทัศน์ทีก่วา้งไกล
คิดเห็น

11 โครงการส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน  - เพือ่ส ารวจข้อมูลพืน้ฐาน  - ครัวเรือนในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ  - ท าให้ทราบข้อมูลพืน้ฐาน กอง
ปี 2560-2562 ครัวเรือน เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ประชาชน ครัวเรือนในเขตเทศบาล การศึกษา

ทีใ่ห้ความ
รวม่มือ

1,006,000 1,006,000 1,006,000 1,006,000รวมแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน จ านวน 11 โครงการ

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 95



1 1 1

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 96



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเปน็ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
1 โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์  - เพื่อใหไ้ด้โรงฆ่าสัตวท์ี่ถูกหลัก  - ปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ 500,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ  - โรงฆ่าสัตวไ์ด้มาตรฐาน กอง

อนามัย ตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ประชาชน  - สะอาดถูกหลักอนามัย สาธารณสุขฯ
 - เพื่อใหผู้้บริโภคได้รับความ ได้รับความ  - ประชาชนมีความปลอดภยั
ปลอดภยั พงึพอใจ ในการบริโภคเนื้อสัตว์

500,000 100,000 100,000 100,000รวมแผนงานการพาณชิย์  จ านวน 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 96



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเปน็ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
1 โครงการจัดงานวนัขึ้นปใีหม่  - เพื่อสร้างความสัมพนัธท์ี่ดี  - จัดท าปา้ยอวยพรปใีหม่ 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ  - ประชาชนมีความสัมพนัธท์ี่ดี กอง

ระหวา่งประชาชนกับ จ านวน  3  ปา้ย ฯลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ของผู้ ระหวา่งประชาชนกับหน่วยงาน การศึกษา
หน่วยงานของรัฐ เข้าร่วม ของรัฐ
 - เพื่อสืบสานประเพณีไทย งาน  - ประชาชนได้สืบสาน

ประเพณีไทย

2 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่อเปน็การอนุรักษ์  - ขบวนแหพ่ระ 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ  - ประชาชนมีความสนใจ กอง
สงกรานต์ ประเพณีวฒันธรรม  - สรงน้ าพระ  รดน้ าขอพร เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ของผู้ ประเพณีอันดีงามและช่วยกัน การศึกษา

ของทอ้งถิ่น ผู้สูงอายุ เข้าร่วม รักษาไวใ้หเ้ปน็เอกลักษณ์
 - เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว งาน ของชาติสืบไป
 - เพื่อส่งเสริมสถาบนั
ครอบครัว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 97



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเปน็ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
3 โครงการจัดงานประเพณี  - เพื่อเปน็การอนุรักษ์  - การประกวดต่างๆ เช่น 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ  - ประชาชนช่วยส่งเสริมและ กอง

ลอยกระทง ประเพณีวฒันธรรมแต่ นางนพมาศ , กระทง ฯลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ของผู้ อนุรักษป์ระเพณีอันดีงามไวใ้ห้ การศึกษา
โบราณของไทยเราไว้ เข้าร่วม อนุชนรุ่นหลังต่อไป
 - ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน งาน  - ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วม
กิจกรรมประเพณีของทอ้งถิ่น กัน แสดงออกถึงความสามัคคี

4 โครงการจัดงานวนัเฉลิม   - เพื่อถวายความจงรักภกัดี  - จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อ 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ  - ประชาชนเกิดความจงรักภกัดี กอง
พระชนมพรรษา 12 สิงหา ต่อสมเด็จพระบรมราชินีนาถ แสดงความจงรักภกัดีร่วมกับ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ของผู้ ต่อสมเด็จพระบรมราชินีนาถ การศึกษา
มหาราชินี  - เพื่อใหเ้กิดความรัก และ หน่วยงานอื่น ปลีะ  1  คร้ัง เข้าร่วม  - เกิดความรัก และความ

ความสามัคคีของคนในชาติ งาน สามัคคีของคนในชาติ
5 โครงการจัดงานวนัเฉลิม  - เพื่อถวายความจงรักภกัดี  - จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อ 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ  -  ประชาชนเกิดความจงรัก กอง

พระชนมพรรษา 5 ธนัวา ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้า แสดงความจงรักภกัดีร่วมกับ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ของผู้ ภกัดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้า การศึกษา
มหาราช อยู่หวั หน่วยงานอื่น ปลีะ  1  คร้ัง เข้าร่วม อยู่หวั

 - เพื่อใหเ้กิดความรัก และ งาน  - เกิดความรัก และความ
ความสามัคคีของคนในชาติ สามัคคีของคนในชาติ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 98



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเปน็ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
6 โครงการจัดงานวนัจักรี  - เพื่อถวายความจงรักภกัดี  - เข้าร่วมกิจกรรมกับ 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ  - ประชาชนเกิดความจงรักภกัดี กอง

ต่อองค์พระมหากษตัริย์ หน่วยงานอื่นปลีะ 1 คร้ัง เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ของผู้ ต่อองค์พระมหากษตัริย์ การศึกษา
เข้าร่วม

งาน
7 โครงการจัดงานวนัปยิ  - เพื่อระลึกถึงพระมหา  - จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อแสดง 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ  - ประชาชนเกิดความจงรักภกัดี กอง

มหาราช กรุณาธคุิณของพระบาทสมเด็จ ความจงรักภกัดีร่วมกับ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ของผู้ ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์ การศึกษา
พระเจ้าอยู่หวั รัชกาล ที่ 5 หน่วยงานอื่น ปลีะ  1  คร้ัง เข้าร่วม
ในชุมชน งาน

8 โครงการจัดงานวนัเด็ก  - เพื่อส่งเสริมความรู้  - จัดกิจกรรมวนัเด็ก  150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  - เด็กเกิดความรู้มากขึ้น กอง
ความสามารถแก่เด็กนักเรียน เด็กเข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ของผู้  - เด็กเกิดความสนุกสนาน การศึกษา
ในชุมชน ไม่น้อยกวา่ 1,000 คน เข้าร่วม เพลิดเพลิน
 -  เพื่อสร้างความสนุกสนาน งาน
เพลิดเพลินแก่เด็ก

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

ที่

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 99



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเปน็ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
9 โครงการจัดงานวนัมาฆปรูมี  - เพื่อส่งเสริมวฒันธรรม  - จัดกิจกรรมต่าง ๆ และ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  - มีวฒันธรรมที่ดีงาม และท านุ กอง

ศรีปราจีน อันดีงาม และท านุบ ารุง อุดหนุนส านักงานวฒันธรรม เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ของผู้ บ ารุงพระพทุธศาสนาใหค้งอยู่ การศึกษา
พระพทุธศาสนาใหค้งอยู่ จังหวดัปราจีนบรีุ เข้าร่วม ต่อไป
ต่อไป งาน

10 โครงการจัดงานวนัวสิาขบชูา  - เพื่อส่งเสริมวฒันธรรม  - จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ  - มีวฒันธรรมที่ดีงาม และท านุ กอง
อันดีงาม และท านุบ ารุง เวยีนเทยีน เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ของผู้ บ ารุงพระพทุธศาสนาใหค้งอยู่ การศึกษา
พระพทุธศาสนาใหค้งอยู่ เข้าร่วม ต่อไป

งาน
11 โครงการธรรมสัญจร  - เพื่อใหป้ระชาชนได้ศึกษา  - ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70  - ประชาชนมีความรู้เร่ืองธรรมมะ กอง

ธรรมนอกสถานที่ และน าความ จ านวน   50  คน เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ของ และน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ใน การศึกษา
รู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวติประจ าวนั ประชาชน ชีวติประจ าวนัได้

ที่เข้าร่วม
โครงการ

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 100



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเปน็ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
12 โครงการจัดงานเฉลิมฉลอง  - เพื่อระลึกถึงพระมหา  - จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อ 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ  - ประชาชนเกิดความจงรักภกัดี กอง

ลายพระหตัถ์รัชกาลที่ 5 กรุณาธคุิณของพระบาทสมเด็จ ระลึกถึงรัชกาลที่ 5 เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ของผู้ ต่อสถาบนัพระมหากษตัริย์ การศึกษา
พระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 5 เข้าร่วม  - ประชาชนทราบถึงประวติั

  - เพื่อใหป้ระชาชนทราบถึง งาน ความเปน็มาของ 
ประวติัความเปน็มาของ ต าบลศรีมหาโพธิ
ต าบลศรีมหาโพธิ

13 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  - เพื่อส่งเสริมทางด้าน  - นักเรียนโรงเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  - นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม กอง
จริยธรรมนักเรียนระดับ คุณธรรม  จริยธรรม อนุบาลศรีมหาโพธิ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ของ  - นักเรียนน าหลักธรรมไปใช้ การศึกษา
ประถมศึกษา ใหก้ับนักเรียน นักเรียน ใหเ้กิดประโยชน์ในชีวติ

 - เพื่อใหน้ักเรียนได้น า ได้รับ ประจ าวนั
หลักธรรมไปใช้ในชีวติ ความรู้
ประจ าวนั

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 101



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเปน็ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
14 โครงการจัดต้ังศูนย์พฒันา  - เพื่อส่งเสริมความรู้ และ  - ก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ  - เพื่อเตรียมความพร้อมใหแ้ก่ กอง

เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล คุณภาพชีวติ และเตรียม จ านวน 1 แหง่ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ความพงึ เด็กเล็ก การศึกษา
ศรีมหาโพธิ ความพร้อมเด็กก่อนวยัเรียน พอใจ

15 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  - เพื่อส่งเสริมทางด้าน  - นักเรียนโรงเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  - นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม กอง
จริยธรรมนักเรียนระดับ คุณธรรม  จริยธรรม ศรีมหาโพธิ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ของ  - นักเรียนน าหลักธรรมไปใช้ การศึกษา
มัธยมศึกษา ใหก้ับนักเรียน นักเรียน ใหเ้กิดประโยชน์ในชีวติ

 - เพื่อใหน้ักเรียนได้น าหลัก ได้รับ ประจ าวนั
ธรรมไปใช้ในชีวติประจ าวนั ความรู้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 102



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเปน็ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
16 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน  - เพื่อใหเ้ยาวชนได้หา่งไกล  - เยาวชนในเขตเทศบาล 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ  - เยาวชนมีความสนใจในด้าน กอง

ประชาชน ต้านยาเสพติด จากยาเสพติด เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เยาวชน กีฬาเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาวา่ง การศึกษา
 - เปน็การส่งเสริมใหเ้ยาวชน เข้าร่วม ใหเ้กิดประโยชน์และท าให้
สนใจกีฬามากขึ้น โครงการ หา่งไกลจากยาเสพติด
 - เพื่อใหเ้ยาวชนรู้จักใช้  - สามารถท าใหเ้ยาวชนมีความ
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ สามัคคีและมีน้ าใจเปน็นักกีฬา

รู้แพ ้รู้ชนะ และรู้อภยั
5,457,000 5,457,000 5,457,000 5,457,000รวมแผนงานการศานาวัฒนธรรมและนันทนาการ จ านวน 16 โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 103



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเปน็ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3  ส่งเสริมเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยวชุมชน
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 แผนงานสร้างความเขม็แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
1 โครงการส่งเสริมและพฒันา  - เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนใน  - จัดอบรมใหค้วามรู้ผู้ที่ต้องการ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ  - ท าใหป้ระชาชนมีงานท า กอง

อาชีพครอบครัวตามหลัก ชุมชนมีงานท าและเพิ่มรายได้ มีอาชีพเสริมเข้าอบรมอาชีพ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ผู้เข้าร่วม และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น การศึกษา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  - เพื่อเพิ่มพนูความรู้และ จ านวน 150 คน อบรม  - ประชาชนได้รับความรู้

ทกัษะในด้านการผลิต การ โครงการ และมีทกัษะในการผลิต  
การพฒันาบรรจุภณัฑ์ การบริหารจัดการตลาด 

50,000 50,000 50,000 50,000รวมแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  จ านวน  1  โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 107



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเปน็ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง - การบริหาร
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
1 โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ เพื่อปรับปรุงและพฒันาศักย การจัดเก็บรายได้มีประสิทธภิาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 เทศบาลมี การจัดเก็บภาษมีีรายได้ กองคลัง

ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน ภาพการจัดเก็บรายได้ มากขึ้น ทั้ง 4 ชุมชน ในเขต เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ประสิทธิ เพิ่มมากขึ้น
เทศบาลฯ ภาพในการ

ปฏบิติังาน  
ร้อยละ

๖๐ ขึ้นไป
2 โครงการฝึกอบรมทศันศึกษาดู  - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ  - จัดอบรมและทศันศึกษาดูงาน 600,000 600,000 600,000 600,000 เทศบาลมี  - การปฏบิติังานมีประ ส านักปลัด

งานของคณะผู้บริหาร  สมาชิก ปฏบิติังานใหดี้ขึ้น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ประสิทธิ สิทธภิาพมากขึ้น
สภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล พนักงาน เทศบาลและลูกจ้าง ภาพในการ  - การบริการของเทศ
และลูกจ้าง ปฏบิติังาน  บาลเปน็ที่ประทบัใจของ

ร้อยละ ประชาชนที่มาใช้บริการ
๖๐ ขึ้นไป มากขึ้น

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 108



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเปน็ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง - การบริหาร
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
3 โครงการจ้างเหมาบริการท า  - เพื่อบ ารุงดูแลรักษาและท า  - จ้างเหมาดูแลรักษาความ 152,500 152,500 152,500 152,500 เทศบาลมี  - อาคารส านักงาน ส านักปลัด

ความสะอาดส านักงานเทศบาล ความสะอาดอาคารส านักงาน สะอาดภายในอาคารส านักงาน เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ประสิทธิ เทศบาลฯมีความสะอาด
ต าบลศรีมหาโพธิ เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ เทศบาลฯ จ านวน 1 คน ภาพในการ เรียบร้อย

ปฏบิติังาน  
ร้อยละ

๖๐ ขึ้นไป
4 โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน  - เพื่อมีพื้นที่ในการปฏบิติัมาก  - ต่อเติมอาคาร คสล. พื้นที่ 2,500,000 - - - เทศบาลมี  - ท าใหบ้คุลากรมีพื้นที่ ส านักปลัด

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ยิ่งขึ้น ไม่น้อยกวา่ 160 เมตร เทศบาลฯ ประสิทธิ ในการปฏบิติังาน
 - เพื่อความเปน็สัดส่วนของ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ภาพในการ  - ท าใหเ้กิดการคล่องตัว
บคุลากร ปฏบิติังาน  ในการปฏบิติังาน

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ
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ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเปน็ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง - การบริหาร
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
5 โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่อใช้เปน็หอ้งประชา  - ปรับปรุงอาคารส านักงาน 300,000 - - - ร้อยละของ  - ท าใหบ้คุลากรมีพื้นที่ ส านักปลัด

ส านักงานเทศบาลต าบล สัมพนัธ์ ชั้นล่าง บริเวณด้านหน้า 2 หอ้ง เทศบาลฯ ประชาชน ในการปฏบิติังาน
ศรีมหาโพธิ  - เพื่อใช้เปน็หอ้งข้อมูล ขนาดกวา้ง 3.00 ม. ยาว ที่มาติดต่อ  - ท าใหเ้กิดการคล่อง

ข่าวสาร 4.00 ม. ราชการ ตัวในการท างาน
(ตามแบบแปลนเทศบาล)

6 โครงการก่อสร้างโรงเก็บพสัดุ  - เพื่อใช้เปน็ที่เก็บเอกสารของ  - ก่อสร้างอาคาร คสล. โครงการ - 300,000 - - ร้อยละ 70  - ท าใหม้ีพื้นที่ในการ ส านักปลัด
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ราชการ ขนาดกวา้ง 3.50 ม. ยาว เทศบาลฯ ของเอกสาร เก็บเอกสารส าคัญของ

6.00 ม. ที่จัดเปน็ ทางราชการ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) ระเบยีบ

7 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม  - เพื่อใช้เปน็ที่พื้นที่ในการจัด  - ก่อสร้างหลังคาโดม เสาเหล็ก - 2,000,000 - - ร้อยละของ  - ท าใหม้ีพื้นที่ในการจัด ส านักปลัด
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ กิจกรรมภายในส านักงาน หลังคา metal sheet กวา้ง เทศบาลฯ ประชาชน กิจกรรมภายในเทศบาล

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ 20 ม. ยาว 15 ม. ที่มาติดต่อ
(ตามแบบแปลนเทศบาล) ราชการ

3,652,500 3,152,500 852,500 852,500

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป  จ านวน  7  โครงการแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 110



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเปน็ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง - การบริหาร
 แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
1 โครงการจ้างเหมาบริการรักษา  - เพื่อรักษาความสะอาด  - จ้างเหมาบริการรักษาความ 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 เทศบาลมี  - เพื่อรักษาความสะอาด กอง

ความสะอาดตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ ตลาดสด โรงฆ่าสัตว ์ถนนทาง สะอาด ตลาดสด โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ประสิทธิ ความเปน็ระเบยีบเรียบ สาธารณสุข
ถนนทางเทา้ ที่เปน็พื้นที่สาธารณะ เทา้ ที่เปน็พื้นที่สาธารณะในเขต ถนนทางเทา้ ที่เปน็พื้นที่ ภาพในการ ร้อยของตลาดสด โรงฆ่า
ในเขตเทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ เทศบาลต าบลศรีมหาโพธ ิให้ สาธารณะในเขตเทศบาล ปฏบิติังาน  สัตว ์ถนนทางเทา้ที่เปน็

มีความสะอาดเรียบร้อย ต าบลศรีมหาโพธิ ร้อยละ พื้นที่สาธารณะ
๖๐ ขึ้นไป

2 โครงการจ้างเหมาบริการ - เพื่อบ ารุงดูแลรักษาและท า - จ้างเหมาดูแลบ ารุงรักษา 800,000 800,000 800,000 800,000 เทศบาลมี - เพื่อดูแลบ ารุงรักษาและ กองช่าง
ดูแลบ ารุงรักษาสวน ความสะอาดสวนสาธารณะ สวนสาธารณะของเทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ประสิทธิ ท าความสะอาด ปรับภมูิ
สาธารณะในเขตเทศบาล ภาพในการ ทศัน์สวยงาม
ต าบลศรีมหาโพธิ ปฏบิติังาน  

ร้อยละ
๖๐ ขึ้นไป

2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000รวมแผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 2 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 111



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมการเปน็ศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ส าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง - การบริหาร
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
1 โครงการจ้างเหมาบริการท า  - เพื่อบ ารุงดูแลรักษาและท า  - จ้างเหมาดูแลรักษาความ 200,000 200,000 200,000 200,000 เทศบาลมี  - อาคารปอ้งกันและบรรเทา ส านักปลัด

ความสะอาดอาคารปอ้งกันและ ความสะอาดอาคารปอ้งกันและ สะอาดภายในอาคารปอ้งกัน เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ประสิทธิ สาธารณภยั มีความสะอาด
บรรเทาสาธารณภยั บรรเทาสาธารณภยั และบรรเทาสาธารณภยั ภาพในการ เรียบร้อย

และบริเวณลานปนูรอบ ปฏบิติังาน  
อาคารส านักงาน ร้อยละ

๖๐ ขึ้นไป
200,000 200,000 200,000 200,000รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน จ านวน 1 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒน่าทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 112



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ส่งเสริมปจัจัยที่เอ้ือต่อการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศน์
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
1 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึก  - เพื่อลดปริมาณขยะที่ทิ้ง  - นักเรียนและประชาชน 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 70  - ปริมาณขยะที่ทิ้งลดลง กอง

แก่นักเรียนและประชาชนใน  - เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้ับขยะ  จ านวน 100  คน เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ของประชาชน  - ประชาชนรู้คุณค่าของขยะ สาธารณสุขฯ
การแยกขยะ  - เพื่อน าส่ิงของเหลือใช้กลับมา เข้าร่วม  - ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ใช้ใหม่ โครงการ  - ประชาชนรู้จักท าปุ๋ยใช้เอง
2 โครงการเรียกเก็บของเสีย  - เพื่อรวบรวมขยะอันตราย  - พื้นที่เทศบาลฯ มีแหล่งรวบ 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของ  - ขยะอันตรายได้รับการเก็บ กอง

อันตรายชุมชน จากชุมชน รวมของเสียอันตราย อย่างน้อย เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ประชาชน รวบรวม และน าไปท าลาย สาธารณสุขฯ
 - เพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วมคัด 1 แหง่ พงึพอใจ อย่างถูกวธิี
แยกขยะอันตราย
 - เพื่อควบคุมปริมาณขยะ
อันตรายที่กระจายอยู่ในชุมชน

65,000 65,000 65,000 65,000รวมแผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  จ านวน 2 โครงการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 113



ผ.01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2  ส่งเสริมปัจจัยทีเ่อ้ือต่อการท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
1 โครงการก าจัดขยะหลุมเก่า  - เพือ่ก าจัดขยะในหลุมเก่าและ  - ทีท่ิง้ขยะของเทศบาลต าบล 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ  - มีระบบก าจัดขยะทีถู่กต้อง กอง

และขยะใหม่เทศบาลต าบล ก าจัดขยะใหม่ทีบ่่อขยะเทศบาล ศรีมหาโพธิ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ประชาชน  - ลดผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม สาธารณสุขฯ
ศรีมหาโพธิ ต าบลศรีมหาโพธิ พึงพอใจ ชุมชนจากบ่อขยะเก่าทีม่ีปัญหา

 - เพือ่ให้มีการลดผลกระทบ เร่ืองกล่ิน
จากชุมชน  - ลดปัญหาโลกร้อนและเป็น
 - เพือ่ลดการระบาดของโรค การควบคุมพาหะของโรค
ติดต่อ

2 โครงการจ้างเหมาบุคคล  - เพือ่แก้ไขปัญหาขยะกรณีไม่ต่อ  - ทีท่ิง้ขยะของเทศบาลต าบล 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ  - ลดผลกระทบด้านมลพิษ กอง
ภายนอกเพือ่ปฏิบัติงาน สัญญาโคงการก าจัดขยะฯ ศรีมหาโพธิ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ประชาชน  - ปริมาณขยะในพืน้ทีล่ดลง สาธารณสุขฯ
ก าจัดขยะมูลฝอย ของ  - เพือ่ก าจัดขยะในหลุมเก่าและ พึงพอใจ  - ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม
เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ ก าจัดขยะใหม่ทีบ่่อขยะเทศบาลฯ
(กรณีไม่ต่อสัญญาโครงการ  - เพือ่ให้มีการลดผลกระทบด้าน
ก าจัดขยะหลุมเก่าและใหม)่ มลพิษ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000รวมแผนงานเคหะและชุมชน จ านวน  2  โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 114



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทีส่ าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมทีเ่พ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3  ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วชุมชน
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงนิ

บาท บาท บาท บาท อุดหนุน
1 โครงการฝึกอบรมและพัฒนา  - เพือ่ให้ประชาชนด าเนิน  - อุดหนุนอ าเภอศรีมหาโพธิ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ  - ประชาชนอยู่ดีกินดี กอง อ าเภอ

ประสิทธภิาพผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน ชีวติตามหลักเศรษฐกิจ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ผู้เข้าร่วม  ด าเนินชีวติอย่าง การศึกษา ศรีมหาโพธิ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม พอเพียง โครงการ พอเพียง
แนวพระราชด าริ

2 โครงการอุดหนุนชุมชนในเขต  - เพือ่ให้ชุมชนสามารถพัฒนา  - ชุมชนทัง้ 4 ชุมชน ในเขต 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ  - ชุมชนสามารถแก้ไข กอง ชุมชน
เทศบาลฯ งานสาธารณสุข เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ผู้เข้าร่วม ปัญหาได้ตรงตามความ สาธารณสุข 4 ชุมชน

 - เพือ่ให้ชุมชนแก้ไขปัญหา โครงการ ต้องการ ในเขตเทศบาล
ของชุมชนเอง  - ชุมชนมีความสามัคคีกัน

90,000 90,000 90,000 90,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องภิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

รวม   2  โครงการ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 115



ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทีส่ าคัญ รวมถึงอุตสาหกรรมทีเ่พ่ิมรายได้และจ้างแรงงานเพ่ือส่งออกไปยังประเทศในประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3  ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเทีย่วชุมชน
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะ หน่วยงานที่ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ ขอรับเงนิ

บาท บาท บาท บาท อุดหนุน
1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา  - เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา  - อุดหนุนอ าเภอศรีมหาโพธิ 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ  - ประชาชนมีสุขภาพ กอง อ าเภอ

สานสัมพันธต้์านยาเสพติด ให้กับประชาชนและให้ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ผู้เข้าร่วม ร่างกายแข็งแรง การศึกษา ศรีมหาโพธิ
ประชาชนใช้เวลาวา่งให้เกิด โครงการ
ประโยชน์มีร่างกายแข็งแรง

2 โครงการจัดงานรัฐพิธ ีพิธทีาง  - เพือ่อุดหนุนกิจกรรมทาง  - อุดหนุนอ าเภอศรีมหาโพธิ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ  - เกิดการมีส่วนร่วมของ กอง อ าเภอ
ศาสนาและประเพณีต่าง ๆ ด้านรัฐพิธแีละกิจกรรมอื่น ๆ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ เทศบาลฯ ผู้เข้าร่วม อปท. การศึกษา ศรีมหาโพธิ

ของอ าเภอศรีมหาโพธิ โครงการ
60,000 60,000 60,000 60,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม 2 โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องภิน่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 116



ผ.06

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ประสานการพัฒนาเพ่ือเปน็ศูนย์เชื่อมโยงการคมนาคม และการกระจายสินค้าไปยังประชาคมอาเซียน
     -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทนุทางสังคม และชุมชนใหเ้ข็มแข็ง
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
 แผนงานเคหะและชุมชน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท
1 โครงการก่อสร้างทอ่ -เพื่อลดปญัหาน ้าทว่มขังและระ - ก่อสร้างทอ่ระบายน ้าและบอ่พกั 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละของ -เพื่อประสิทธภิาพ กองช่าง

ระบายน ้าและบอ่พกัถนน บายน ้าฝนลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ ขนาด ศก. 1.00 x 1.00 ม. เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ประชาชน ในการระบายน ้า
สาย 3070 อย่างเปน็ระบบ ความยาว 500.00 เมตร ได้รับความ -เพื่อคุณภาพชีวติ

- เพื่อลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม พงึพอใจ ของประชาชน
2 โครงการปรับปรุงถนน - เพื่อใหไ้ด้ถนนที่มีมาตรฐาน - ปรับปรุงถนนแอสฟลัทติ์ก 17,000,000   17,000,000    17,000,000    17,000,000 ร้อยละของ -การสัญจรไปมา กองช่าง

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต - เพื่อใหก้ารสัญจรไปมาสะดวก คอนกรีต ถนนสาย 3070 และ เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล ประชาชน ได้รับความสะดวก 
ถนนสาย  3070 และ รวดเร็วและปลอดภยั ถนนสาย 3078 รวมระยะทาง ได้รับความ รวดเร็วและปลอดภยั
ถนนสาย 3078 1,780 เมตร พงึพอใจ

21,000,000  21,000,000   21,000,000   21,000,000    รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ.2561-2564) 117



ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน  - รถบรรทุกขยะแบบอัด - 2,300,000 - - กอง

และขนส่ง การปฏบิติังานใหม้ีความ ท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ เทศบาล สาธารณสุขฯ
คล่องตัวและรวดเร็ว ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า
 - เพื่อใหก้ารจัดเก็บขยะมูล 6,000 ซีซี
ฝอยเปน็ไปอย่างทั่วถึง

2 สาธารณสุข ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส่านกังาน  - เพื่อใหม้ีพื้นที่ปฏบิติังาน  - โต๊ะท่างานพร้อมเก้าอี้ 20,000 - - - กอง
เปน็สัดส่วนชัดเจน พนกังานบนุวม ระดับปฏบิติังาน เทศบาล สาธารณสุขฯ

จ่านวน 1 ชุด
 - โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ส่าหรับจัด 12,000 - - -
ประชุม 1 ชุด โต๊ะ 2 ตัว เทศบาล
(ไฟเบอร์กลาส) เก้าอี้ 12 ตัว
 - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ พร้อม 9,000 - - -
เก้าอี้ จ่านวน 1 ชุด เทศบาล

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  - เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็ว - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 29,000 - - -
ในการปฏบิติังาน ส่าหรับงานประมวลผล เทศบาล

จ่านวน  1  ชุด
 - เคร่ืองปร้ินเตอร์ inkjet 4,300 - - -
จ่านวน 1 เคร่ือง เทศบาล

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564) (เดมิ)
บญัชคีรุภณัฑ์

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ วัตถุประสงค์ประเภทหมวดแผนงาน

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 118



ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 สร้างความเข็มแข็ง ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์  - เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็ว  - คอมพิวเตอร์โนต๊บุค๊ 21,000 - - - กองการศึกษา

ของชุมชน ในการปฏบิติังาน จ่านวน 1 เคร่ือง เทศบาล
 - เคร่ืองส่ารองไฟฟ้า ขนาด 5,800 - - -
1 KVA จ่านวน 1 เคร่ือง เทศบาล
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 29,000 - - -
ส่าหรับงานประมวลผล เทศบาล
จ่านวน  1  ชุด
 - เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์/ชนดิ 12,000 - - -
LED สี แบบ Network เทศบาล

4 การรักษาความสงบ ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์เคร่ือง  - เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือ เคร่ือง  - สายส่งดับเพลิง ขนาด 2 1/2 60,000 60,000 60,000 60,000 ส่านกัปลัดฯ
ภายใน ดับเพลิง ใช้ที่ทันสมัยในการปฏบิติังาน นิว้ จ่านวน 5 เส้น เทศบาล เทศบาล เทศบาล เทศบาล

 - เพื่อล่าเลียงน้า่ช่วยดับ
เพลิง ในยามที่เกิดเพลิงไหม้
 - เพื่อล่าเลียงน้า่อุปโภค
บริโภค ใหก้ับประชาชนใน
ยามที่เกิดภยัแล้ง

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 119



ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ปอ้งกันและบรรเทา ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยาน  - เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือใช้ใน  - รถบรรทุก แบบธรรมดา - 523,000 - - ส่านกัปลัดฯ

สาธารณภยั พาหนะและขนส่ง การปฏบิติังาน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก เทศบาล
 - เพื่อใหเ้กิดความสะดวกใน สูบ ไม่ต่่ากว่า 2,400 ซีซี 
การท่างาน จ่านวน 1 คัน

(ตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์
สิงหาคม 2559)
 - รถบรรทุก แบบดับเบิล้แค็บ 787,000 - - -
4 ประตู ขนาด 1 ตัน ปริมาตร เทศบาล
กระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 
ซีซี จ่านวน 1 คัน
(ตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์
สิงหาคม 2559)

6 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยาน  - เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือใช้ใน  - รถบรรทุก แบบดับเบิล้แค็บ 787,000 - - - ส่านกัปลัดฯ
พาหนะและขนส่ง การปฏบิติังาน 4 ประตู ขนาด 1 ตัน ปริมาตร เทศบาล

 - เพื่อใหเ้กิดความสะดวกใน กระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,400 
การท่างาน ซีซี จ่านวน 1 คัน

(ตามบญัชีมาตรฐานครุภณัฑ์
สิงหาคม 2559)

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

งบประมาณและทีผ่่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 120



ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส่านกังาน -  เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ - ตู้เก็บเอกสารชนดิบานเล่ือน 5,000 - - - กองช่าง

ในการปฏบิติังาน กระจก  จ่านวน  1  หลัง เทศบาล
-  เพื่อใหเ้กิดความสะดวก - โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อม 8,000 - - -
ในการปฏบิติังาน เก้าอี้บนุวม จ่านวน 1 ชุด เทศบาล

- โต๊ะท่างานพร้อมเก้าอี้ 20,000 - - -
บนุวม จ่านวน  1  ชุด เทศบาล
- ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 4 ล้ินชัก 10,000 - - -
 จ่านวน 1 หลัง เทศบาล

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร -  เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ -  เคร่ืองเปา่ใบไม้ชนดิ 15,000 - - -
ในการปฏบิติังาน เคร่ืองยนต์ 4 จังหวะ เทศบาล
-  เพื่อใหเ้กิดความสะดวก จ่านวน 1 เคร่ือง
ในการปฏบิติังาน

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ -  เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ - รถสามล้อเคร่ือง ประเภท 90,000 - - -
และขนส่ง ในการปฏบิติังาน เคร่ืองยนต์เบนซิน  4  จังหวะ เทศบาล

-  เพื่อใหเ้กิดความสะดวก ปริมาณกระบอกสูบ ไม่นอ้ยกว่า
ในการปฏบิติังาน  145  ซีซี

- รถกระเช้าไฟฟ้าเครนด๊ัมพ์ - 2,650,000 - -
 จ่านวน 1  คัน เทศบาล

แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 121



ผ.08

เปา้หมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ -  เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 29,000 - - - กองช่าง

ในการปฏบิติังาน ส่าหรับงานประมวลผล เทศบาล
-  เพื่อใหเ้กิดความสะดวก จ่านวน  1  ชุด
ในการปฏบิติังาน - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ 21,000 - - -

จ่านวน 1 เคร่ือง เทศบาล
- เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 7,900 - - -
แบบฉีดหมึก จ่านวน 1 เคร่ือง เทศบาล
- เคร่ืองส่ารองไฟฟ้า 3,200 - - -
ขนาด 800 VA จ่านวน 1 ชุด เทศบาล

ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส่ารวจ -  เพื่อใหม้ีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ - กล้องส่ารวจแบบประมวลผล 190,000 - - -
ในการปฏบิติังาน รวม จ่านวน 1 เคร่ือง เทศบาล
-  เพื่อใหเ้กิดความสะดวก - เคร่ืองวัดระยะด้วย 25,000 - - -
ในการปฏบิติังาน แสงเลเซอร์แบบมือถือ เทศบาล

จ่านวน 1 เคร่ือง
1,413,200 5,533,000 60,000 60,000รวม

บญัชคีรุภณัฑ์
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 4 ป ี(พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 122
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ส่วนที่ ส่วนที่ 55  
 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 4797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้ง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้น
จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตาม 

/...และประเมินผล 

การติดตามและประเมนิผล 
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และประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
 
 
 
 
 

/…4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

http://www.dla.go.th/
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๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 

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



 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

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

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

15 
2 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1  

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

2  

 
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2  

 
 
  



 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(5) การวิ เคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น  การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

2  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

2  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 -2560 เ ช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

1  

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1  

3. ยุทธศาสตร์  
3 . 1  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3 . 2  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก ร ปก คร อง ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  แ ละ เ ช่ื อ ม โ ย งห ลั ก ปร ะช า รั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0  

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จั งหวัด  และเ ช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 
 
 

 

 
  
 
 
 



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

5 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

5  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้ าประสงค์  ตั ว ช้ีวัด             
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

5  

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5  

รวมคะแนน 100  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

5 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0    5 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

5 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 

รวมคะแนน 100 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มี ความ
ชั ด เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5 .4  โคร งการมี ความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มี ความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โคร งการมี ความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
5 
 
 
 

 

มี วั ตถุ ประสงค์ ชั ด เจน (clear objective)  โครงการต้ องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคนประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม (4)  
การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้ เปรียบเ ชิง เปรียบเทียบ เ ช่น ด้ านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5  

 
 
 
 
 



 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
5 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรื อกา ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการจต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5  

5.10 มีการประมาณการ
ราค าถู กต้ อ งตามหลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการาคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่ ง ใส ในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ ในเ ชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เ งินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

5  

5 . 1 1  มี ก า ร ก า ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5  

รวมคะแนน 100  
 


