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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
เรื่อง  ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

====================== 
 

ตามที่องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  ได๎จัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ตามข้ันตอน และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ซึ่งได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  และสภา
องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่  1/2562  ครั้งที่ 2/2562  เมื่อ
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นั้น 

 
บัดนี้  ผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  ได๎อนุมัติรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565)  เรียบร๎อยแล๎ว  เพ่ือให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อ 17 จึงประกาศให๎ใช๎แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) รายละเอียดปรากฏตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่แนบท๎าย
ประกาศฉบับนี้  

 
ทั้งนี้   ตั้งแตํบัดนี้เป็นต๎นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   13   มถิุนายน  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

(นายวิบูลย์   ทาไธสง) 
 นายกองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



ค ำน ำ 
 
 

องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  ได๎จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ชํวยผลักดันนโยบายของภาครัฐ  ไปสูํการปฏิบัติเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่โดยสอดคล๎องกับปัญหา และความ
ต๎องการของประชาชน นับเป็นเครื่องมือที่เกิดจากกระบวนการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนในการ “ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมวางแผน ร่วมตรวจสอบ ”  โดยค านึงถึงสภาพปัญหาความต๎องการอยํางแท๎จริง  ประกอบด๎วยเนื้อหาส าคัญ  
ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ  มีแนวทางการพัฒนาได๎มากกวําหนึ่งแนวทาง และ
ภายใต๎แนวทางการพัฒนาหนึ่งๆ จะมีโครงการได๎มากกวําหนึ่งโครงการ  ที่จะต๎องน ามาด าเนินการเพ่ือให๎บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  เปูาหมายและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว๎ 
 

องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  โดยงานนโยบายและแผน  ขอขอบคุณทุกฝุายที่ให๎ความรํวมมือใน
การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ทั้งหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคมท๎องถิ่น ตลอดจน
พนักงานสํวนต าบล พนักงานจ๎างทุกทําน และหวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) จะ
สามารถก าหนดทิศทางในการด าเนินงานในอนาคต  และแผนพัฒนาสามารถจะน าไปสูํการปฏิบัติได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดแกํราชการและท๎องถิ่น  ตลอดจนสํงเสริมภาพพจน์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  ท าให๎ประชาชนเกิดความเชื่อม่ัน ในการบริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือเปูาหมายสูงสุด คือ 
“ การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมืองอย่างยั่งยืน ” ตลอดไป 
 
 

          คณะผู๎บริหาร 
องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง 
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                      หน้า 
ส่วนที่  1  สภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐาน 
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ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 ความสัมพันธ์ระหวํางแผนพัฒนาระดับมหภาค         17 
 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น          56 
 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น           64 

 

ส่วนที่  3  การน าแผนพัฒนาไปสูํการปฏิบัติ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน                83 
 บัญชีโครงการพัฒนา 

 แบบ ผ. 01  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา         85 
 แบบ ผ. 02  บัญชโีครงการพัฒนา          89 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและพัฒนาต าบลมุํงสูํ “เมืองน่าอยู่  น่าลงทุน”     89 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาด๎านเศรษฐกิจและสํงเสริมการเกษตร      130 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาต าบลให๎เป็นเมืองแหํงสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี  มีความเข๎มแข็ง                           

ภาคประชาชน สมานฉันท์ในท๎องถิ่น              138 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาด๎านสาธารณสุข             152 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาศักยภาพต าบล เพ่ือก๎าวไปสูํต าบลแหํงการเรียนรู๎ และก๎าวทันเทคโนโลยี 158 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  : พัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติ และสํงเสริมการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม   174 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาองค์กรให๎มีการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี และสํงเสริมความเข๎มแข็ง 

                           ในการปูองกันปราบปรามการทุจริต           178 
   แบบ ผ. 02/1  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น     198 
   แบบ ผ. 03  บัญชีครุภณัฑ์         203 

 

ส่วนที่  4  การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์         219 
 การติดตามและประเมินผลโครงการ         223 
 สรุปผลการพัฒนาท๎องถิ่นในภาพรวม         228 
 ข๎อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นในอนาคต       231 



ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  

 
๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 

ประวัติต าบล 
ต าบลสามเมือง  เดิมตั้งอยูํในพ้ืนที่อ าเภอบัวใหญํ  จังหวัดนครราชสีมา  โดยจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร

สํวนต าบลสามเมือง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารสํวนต าบล และประกาศราชกิจจา
นุเบกษา  เลํมที่ 113  ตอนพิเศษ 52 ง  ประกาศวันที่ 25  ธันวาคม  2539  มีผลบังคับใช๎ตั้งแต่วันที่  23  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  ตํอมาได๎แบํงเขตการปกครองจากอ าเภอบัวใหญํ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
แบํงเขตท๎องที่อ าเภอบัวใหญํ  จังหวัดนครราชสีมา ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอสีดา  และประกาศราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 
114 ตอนพิเศษ 51 ง  ลงวันที่ 25 มิถุนายน  พ.ศ. 2540  มีผลบังคับใช๎ตั้งแต่วันที่ 1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2540  
เป็นต๎นมา ต าบลสามเมืองตั้งอยูํทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอสีดา 

ชนกลุํมแรกเป็นคนไทยโคราชได๎เข๎ามาตั้งถิ่นฐานที่บ๎านสามเมือง และมีคนไทยอีสานอพยพมาจาก
จังหวัดมหาสารคามมาตั้งถ่ินฐานรวมอยูํด๎วย  ได๎น าเอาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานมาเผยแพรํจวบจนถึง
ทุกวันนี้ ในสมัยกํอนต าบลสามเมือง เป็นต าบลที่อุดมสมบูรณ์ เป็นอํูข๎าวอํูน้ า มีทรัพยากรธรรมชาติอยูํมากมาย       
มีล าน้ าที่ใสสะอาดไหลอยูํตลอดปี ในปัจจุบันนี้เรียกวํา “ล าห้วยยาง” 
 

ที่ตั้งส านักงาน 
ตั้งอยู่เลขท่ี  36 หมู่ที่  4  ต าบลสามเมือง  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  หมายเลขโทรศัพท์/

โทรสาร  0 – 4430 – 3138 
 

ที่ตั้งอาณาเขต 
องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง เป็นต าบลที่ตั้งอยูํทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอ าเภอสีดา  ตั้งอยูํ

เลขที่ 36 หมูํที่ 4  บ๎านโนนส าราญ  ต าบลสามเมือง  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  มีพ้ืนที่ติดทางหลวง
แผํนดินหมายเลข 2  ถนนมิตรภาพ – หนองคาย  ระยะทางหํางจากที่วําการอ าเภอสีดาประมาณ 7  กิโลเมตร  
หํางจากจังหวัดนครราชสีมา 86  กิโลเมตร หํางจากจังหวัดขอนแกํน 100  กิโลเมตร และหํางจาก
กรุงเทพมหานคร 340  กิโลเมตร  มีพื้นที่รวมประมาณ  24.88  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตํอต าบลเมืองพะไล  กิ่งอ าเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสมีา  โดยมีแนวเขต
เริ่มต๎นจากก่ึงกลางล าห๎วยยางทางทิศตะวันตกของบ๎านหลบทุํมบริเวณพิกัด   T 
C 339285  ไปทางทิศใต๎ตามล าห๎วยยางจดคันนาทางทิศตะวันออกบ๎าน
ตะคร๎อบริเวณพิกัด T C 341278  ไปทางทิศตะวันออกตามคันนาจดทาง
สาธารณะหนองหว๎า – บ๎านแฝกทางทิศเหนือของบ๎านแฝกบริเวณพิกัดที่ T C 
369279  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนอืตามทางสาธารณะหนองหว๎า – บ๎าน
แฝก  จดคันนาทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎บ๎านหนองหว๎าบริเวณพิกัด T C378287 



ไปทางทิศตะวันออกตามคันนาจดถนนทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2 ทางทิศ
ตะวันตกของบ๎านน๎อยบริเวณพิกัด T C 396285  รวมระยะทางทิศเหนือ
ประมาณ  9  กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดตํอต าบลสีดา  กิ่งอ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต๎นจาก
ถนนทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ๎านน๎อย
บริเวณพิกัด T C 396285 ไปทางทิศใต๎ตามถนนทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2 
จดรํองน้ าทางทิศเหนือของบ๎านหัวตะโมนบริเวณพิกัด T C  375217  ไปทาง
ทิศตะวันออกตามรํองน้ าจดคันนาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ๎านหัวตะ
โมนบริเวณพิกัด T C 386216  ไปทางทิศใต๎ตามคนันาจดถนนทางหลวง
แผํนดินหมายเลข 202  ทางทิศตะวันออกของบ๎านทางพาดสีดาบริเวณพิกัด T 
C  380199  รวมระยะทางด๎านทิศตะวันออกประมาณ 12  กิโลเมตร 

ทิศใต้ ติดตํอต าบลโพนทอง  กิ่งอ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต๎น
จากถนนทางหลวงแผํนดินหมายเลข 202  ทางทิศตะวันออกของบ๎านทางพาดสี
ดาบริเวณพิกัด T C  380199  ไปทางทิศตะวันตกตามถนนทางหลวงแผํนดิน
หมายเลข 202  จดสี่แยกสีดาที่บ๎านทางพาดสีดาบริเวณพิกัด   T C  375200  
ไปทางทิศเหนือตามถนนทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2 จดคันนาจดถนนทาง
หลวงแผํนดินหมายเลข 202 ทางทิศตะวันออกของบ๎านโนนสังบริเวณพิกัด T C  
365201  ไปทางทิศตะวันตกตามถนนทางหลวงแผํนดินหมายเลข 202  จด
คันนาทางทิศตะวันตกของบ๎านลิงสํองบริเวณพิกัด T C  346204  รวมระยะ
ทางด๎านทิศใต๎ประมาณ 5  กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก ติดต าบลกุดจอก  อ าเภอบัวใหญํ  จงัหวดันครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเร่ิมต๎นจาก
ถนนทางหลวงแผํนดินหมายเลข  202 ทางทิศตะวันตกของบ๎านลิงสํองบริเวณ
พิกัด T C  346204  ไปทางทิศเหนือตามคันนา  จดสันเนินทางทิศตะวันออก
ของบ๎านโคกเพ็ดบริเวณพิกัด T C  349225  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามสันเนิน จดทางสาธารณะหนองเชียงโขํ – สามเมือง ทางทิศตะวันตกของ
บ๎านสามเมืองบริเวณพิกัด T C  324285  ไปทางทิศเหนือตามคันนาจดทาง
สาธารณะทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ๎านอ๎อยช๎างบริเวณพิกัด T C  
330272  ไปตามทางสาธารณะ จดล าหว๎ยยางทางทศิตะวันตกของบ๎านหลบ
ทุํมบริเวณพิกัด T C  339285  รวมระยะทางทิศตะวันตกประมาณ  11  
กิโลเมตร 

ที่มา  :  ราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 114 ตอนพิเศษ 51 ง  ลงวันที่ 25 มิถุนายน  พ.ศ. 2540 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 



 
เนื้อที ่
ต าบลสามเมือง  มีพ้ืนที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบํงเขตท๎องที่อ าเภอบัวใหญํ  จังหวัด

นครราชสีมา  ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอสีดา  พื้นที่รวมประมาณ  24.88  ตารางกิโลเมตร  ซึ่งเป็นต าบลคํอนข๎างเล็ก  โดยมี
เนื้อท่ีแยกเป็นรายหมูํบ๎าน ดังนี้ 

 
หมูที่ ชื่อหมู่บา้น เนื้อที่ (ไร่) อันดับ 
1 บ๎านสามเมือง 1,310 6 
2 บ๎านโนนเมือง 1,979 5 
3 บ๎านแฝก 3,518 1 
4 บ๎านโนนส าราญ 3,182 2 
5 บ๎านโนนกอก 2,653 4 
6 บ๎านโนนสมบูรณ์ 2,806 3 
9 บ๎านตะกุดขอน 1,061 7 

10 บ๎านตะคร๎อ 847 8 
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุํม  มีแหลํงน้ าธรรมชาติเป็นหัวใจส าคัญในการด ารงชีวิตของ

ประชาชนในต าบลสามเมือง  2  สาย คือ ล าห๎วยยาง และล าห๎วยอีสานเขียว  ประชากรมีอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นสํวนใหญํ  ซึ่งอาศัยล าห๎วยทั้งสองใช๎ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค  และเพ่ือการเกษตรมี  
8  หมูํบ๎าน คือ 

หมูํที่ 1  บ๎านสามเมือง  หมูํที่ 5  บ๎านโนนกอก 
หมูํที่ 2  บ๎านโนนเมือง  หมูํที่ 6  บ๎านโนนสมบูรณ์ 
หมูํที่ 3  บ๎านแฝก   หมูํที่ 9  บ๎านตะกุดขอน 
หมูํที่ 4  บ๎านโนนส าราญ  หมูํที่ 10 บ๎านตะคร๎อ 

 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร๎อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร๎อนและแห๎งแร๎ง  

แตํบางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ๎างครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกกํอให๎เกิดความ
เสียหายแกํประชาชนทุกปี เรียกวํา “พายุฤดูร๎อน” อากาศร๎อน จะมีอุณหภูมิระหวําง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส     
ร๎อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชํวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตํอาจเกิด     
“ชํวงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน๎อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แตํในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองไมํเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  
มิลลิเมตร   



ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในชํวงกลางเดือนตุลาคมนานราว 
๑-๒ สัปดาห์ เป็นชํวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมํแนํนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    

 

๑.4  ลักษณะของดิน 
สภาพดินสํวนใหญํเป็นดินทรายลูกรัง และบางแหํงเป็นดินเค็ม ดินไมํคํอยอุดมสมบูรณ์ 
 

๑.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

 ล าห๎วยยางยาวประมาณ   12.5 กิโลเมตร 
 ล าห๎วยอีสานเขียวยาวประมาณ   7 กิโลเมตร 

 บึง หนอง และอื่นๆ    34 สาย 
 

แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
 ประปาหมูํบ๎าน   จ านวน  9 แหํง 

 บํอบาดาล   จ านวน  5 แหํง 

 ฝายคอนกรตี   จ านวน  5 แหํง 

 หนอง   จ านวน  4 แหํง 

 สระน้ า   จ านวน  11 แหํง 

 
๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองมีปุาไม๎โคกหนองโพธิ์  แตํมีต๎นไม๎ที่ชาวบ๎านปลูกลักษณะ
ของไม๎เป็นไม๎ยืนต๎น  ผลัดใบ  
  

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
2.1 เขตการปกครอง 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด๎วยสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง ซึ่งมา
จากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง หมูํบ๎านละ 2 คน (เขต อบต.สามเมืองมี 8 หมูํบ๎าน) จ านวน  16 คน อยูํใน
วาระ  4 ปี  มีประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 1  คน  รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 1  คน ซึ่ง
สภาเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ให๎นายอ าเภอแตํงตั้งด ารงต าแหนํงจนครบอายุของสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารสํวนต าบล และมีเลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 1  
คน  ซึ่งสภาเลือกจากสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล ด ารงต าแหนํงจนครบอายุของสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 

คณะผู้บริหาร  ได๎แกํ ฝุายบริหารขององค์การบริหารสํวนต าบล  มีนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 1  
คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาขนโดยตรง  และรองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 2  คน และเลขานุการ
นายกฯ 1  คน  ซึ่งมิใชํสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล หรือเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ เป็นผู๎ชํวยในการบริหารราชการ 

พนักงานส่วนต าบล  เป็นเจ๎าหน๎าที่ท๎องถิ่นที่ปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจ าส านักงานหรืออาจจะ
นอกส านักงานก็ได๎  ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยูํของประชาชนอยํางใกล๎ชิด  โดยมีปลัดองค์การบริหาร
สํวนต าบลเป็นผู๎รับผิดชอบ ควบคุม บังคับบัญชา 

 
 



ตารางแสดงอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล  
ภายในส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

ล าดับ ส่วนราชการ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้น 
1 องค์การบริหารสํวนต าบล 1 - 1 
2 ส านักงานปลัด 5 3 8 
3 กองคลัง 3 2 5 
4 กองชําง 2 - 2 
5 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 3 8 
6 กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล๎อม 1 - 1 
7 กองสวัสดิการสังคม 3 1 4 

รวม 20 9 29 
 

 ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา    2 คน 
  ปริญญาตรี    19 คน 
  ปริญญาตรีโท     8 คน 

 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  16  คน 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งใน อบต. หมายเหตุ 

1 นายสุนทร    ปะวะขัง สมาชิกอบต. หมูํที่  3 ประธานสภาฯ  
2 นายสุวรรณ์    ทานา สมาชิกอบต. หมูํที่  10 รองประธานสภาฯ  
3 นายรวง    ดอกพิกุล สมาชิกอบต. หมูํที่  1 สมาชิกสภาฯ  
4 นางส าลี    ปลิดกลาง สมาชิกอบต. หมูํที่  1 สมาชิกสภาฯ  
5 นายทวีป    บุญมา สมาชิกอบต. หมูํที่  2 สมาชิกสภาฯ  
6 นางละมุล    ปุริมาตร สมาชิกอบต. หมูํที่  2 สมาชิกสภาฯ  
7 นายประดิษฐ์    ยะปะตัง สมาชิกอบต. หมูํที่  3 สมาชิกสภาฯ  
8 นายสวัสดิ์   ดงสิงห์ สมาชิกอบต. หมูํที่  4 สมาชิกสภาฯ  
9 นายม๎วน    อัทธะวีคูณ สมาชิกอบต. หมูํที่  4 สมาชิกสภาฯ  

10 นายสายันต์    ชํางสาร สมาชิกอบต. หมูํที่  5 สมาชิกสภาฯ  
11 นายบุญทัน    ทองภูบาล สมาชิกอบต. หมูํที่  5 สมาชิกสภาฯ  
12 นายไพโรจน์    สุกาวิน สมาชิกอบต. หมูํที่  6 สมาชิกสภาฯ  
13 นายบัญญัติ    แก๎วหนองแสง สมาชิกอบต. หมูํที่  6 สมาชิกสภาฯ  
14 นายส ารวย  ยิ้มสวัสดิ์ สมาชิกอบต. หมูํที่  9 สมาชิกสภาฯ  
15 นายเฉลิม   สะวงค์ สมาชิกอบต. หมูํที่  9 สมาชิกสภาฯ  
16 นางอนงค์   อาจยิ่งยงค์ สมาชิกอบต. หมูํที่  10 สมาชิกสภาฯ  

 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  4  คน 
1.  นายวิบูลย ์ ทาไธสง  นายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
2.  นายเชิด  ชํางปลูก  รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
3.  นายเทิน  สุขนอก  รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
4.  นายด ารง ช๎างสาร  เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 

ที่มา  :  ส านักงานปลัด อบต.สามเมือง (ส ารวจข๎อมูล ณ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2561) 



องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมืองแบ่งเขตการปกครองดังนี้   
หมูํที่ 1  บ๎านสามเมือง  หมูํที่ 5  บ๎านโนนกอก 
หมูํที่ 2  บ๎านโนนเมือง  หมูํที่ 6  บ๎านโนนสมบูรณ์ 
หมูํที่ 3  บ๎านแฝก   หมูํที่ 9  บ๎านตะกุดขอน 
หมูํที่ 4  บ๎านโนนส าราญ  หมูํที่ 10 บ๎านตะคร๎อ 

โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
ทิศเหนือ  จดต าบลเมืองพะไล อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก จดต าบลสีดา  อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต๎  จดต าบลโพนทอง  อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก  จดต าบลกุดจอก  อ าเภอบัวใหญํ จังหวัดนครราชสีมา 

 

ท้องที่ในต าบลอยู่ในเขตรับผิดชอบหน่วยงานอ่ืน 
 มี 2 หมูํบ๎าน คือ หมู ํ7 บ๎านหวัตะมน และหมูํ 8 บ๎านโนนซาด  อยูํในเขตรับผิดชอบเทศบาลต าบลสีดา 

 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองได๎แบํงเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนต าบลสาม
เมือง  เป็น ๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลออกเป็น  8  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งที่ 1 หมูํที่ 1  บ๎านสามเมือง  เขตเลือกตั้งที่ 5 หมูํที่ 5  บ๎านโนนกอก 
เขตเลือกตั้งที่ 2 หมูํที่ 2  บ๎านโนนเมือง  เขตเลือกตั้งที่ 6 หมูํที่ 6  บ๎านโนนสมบูรณ์ 
เขตเลือกตั้งที่ 3 หมูํที่ 3  บ๎านแฝก   เขตเลือกตั้งที่ 7 หมูํที่ 9  บ๎านตะกุดขอน 
เขตเลือกตั้งที่ 4 หมูํที่ 4  บ๎านโนนส าราญ  เขตเลือกตั้งที่ 8 หมูํที่ 10 บ๎านตะคร๎อ 

 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองสํวนใหญํรํวมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมา

และประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองยังมีสํวนรํวมในการบริหารงาน  การชํวยเหลืองานองค์การ
บริหารสํวนต าบลสามเมือง เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองในการด าเนินงานตํางๆ เชํน 
การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง ประชุมประชาคมแก๎ไขปัญหาความ
ยากจน ฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  3 ตุลาคม 2561)   
 

เกณฑ์อายุ จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

เป็นบุคคลที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 23 17 40 
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ปี 1,743 1,817 3,560 
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี 1,676 1,760 3,436 
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ปี 1,630 1,715 3,345 
เป็นบุคคลที่ต๎องขึ้นทะเบียนทหาร 28 0 28 
เป็นบุคคลที่ต๎องเข๎ารับการเกณฑ์ทหาร 35 0 35 

  

ที่มา  :  ทะเบียนราษฎรอ าเภอสีดา  กรมการปกครอง (ส ารวจข๎อมูล ณ  เดือนตุลาคม พ.ศ.  2561) 



  
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง มีจ านวน 8 หมูํบ๎าน แยกเป็นจ านวนประชากร ดังนี้ 

 จ านวนประชากร ชาย  2,086  คน 
 จ านวนประชากร หญิง  2,130  คน 
 จ านวนประชากร รวม  4,216  คน 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน รายช่ือผู้น า 
ชาย หญิง รวม 

1 บ๎านสามเมือง 260 245 505 121 นายอภิชาติ  ธรรมประกอบ 
2 บ๎านโนนเมือง 246 230 476 137 นายพนม  เพ็ชรทะเล 
3 บ๎านแฝก 320 339 659 200 นายอัครพงษ์  จันทกล 
4 บ๎านโนนส าราญ 324 346 670 220 นายบุญทัน  อะโน 
5 บ๎านโนนกอก 506 557 1,063 304 นายธนา  ปักนอก 
6 บ๎านโนนสมบูรณ์ 282 279 561 166 นางจุฑามาศ  ทูนฤทธิ์สระ 
9 บ๎านตะกุดขอน 99 77 176 40 นางสมพาน  รุํงเรืองศรี 

10 บ๎านตะคร๎อ 49 57 106 31 นายสุบัน  กมลตรี 
 รวม 2,086 2,130 4,216 1,219  

 
ที่มา  :  ทะเบียนราษฎรอ าเภอสีดา  กรมการปกครอง(ส ารวจข๎อมูล ณ  เดือนกันยายน พ.ศ.  2561) 
 

๓.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

อายุน๎อยกวํา 1 ปี – 17 ป ี 407 370 777 
อายุ 18 - 59 ป ี 1,317 1,354 2,671 
อายุ 60 – 100 ป ี 362 406 768 
อายุมากกวํา 100 ปี 0 0 0 

รวม 2,086 2,130 4,216 
 

ที่มา  :  ทะเบียนราษฎรอ าเภอสีดา  กรมการปกครอง(ส ารวจข๎อมูล ณ  เดือนกันยายน พ.ศ.  2561) 
 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร๎อยละ ๙๙  อําน  เขียนภาษ
ไทยและคิดเลขอยํางงํายได๎  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร๎อยละ  ๑๐๐ ได๎รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได๎เรียนตํอชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเทํา และที่ไมํได๎เรียนตํอมีงานท า ร๎อยละ  ๙๙  ด๎านการศึกษาอยูํในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหา
คือ  ยังไมํสามารถที่จะแขํงขันกับเมืองใหญํๆ ได๎  การแก๎ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  ได๎จัด
กิจกรรมให๎กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ และรํวมกันจัดกิจกรรมตํางๆ กับทางโรงเรียน   



 
โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน  3 แห่ง 
 

ชื่อสถานศึกษา พื้นที่ (ไร่) ที่ตั้ง 
เปิดสอน
ระดับ 

จ านวน
ครู 

(คน) 

จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

จ านวน
ห้องเรีย
น(ห้อง) 

เบอร์ติดต่อ 

โรงเรียนวัดบ๎าน
สามเมือง 
 

9  ไรํ 
3  งาน 
93  ตร.ว. 

หมูํ 1 
ต.สามเมือง 
อ.สีดา  จ.นม. 

อนุบาล 1-2 
 
ป.1 – ป.6 

 
5 

20 
 

31 

2 
 

6 

นางภัทรภร  ชัยรส  
ผอ.โรงเรียน 
06-2989-0138 

โรงเรียนบ๎าน
แฝก 

22  ไรํ 
2  งาน 

หมูํ 3  
ต.สามเมือง 
อ.สีดา  จ.นม. 

อนุบาล 1-2 
 
ป.1 – ป.6 

 
9 

18 
 

54 

2 
 

6 

นายประยุทธ  ชาวดง 
ผอ.โรงเรียน 
09-3321-7869 

โรงเรียนวัดบ๎าน
โนนกอก 

11  ไรํ 
 

หมูํ 5 
ต.สามเมือง 
อ.สีดา  จ.นม. 

อนุบาล 1-2 
 
ป.1 – ป.6 

 
10 

37 
 

109 

2 
 

6 

นายอุดม  การชงัด 
ผอ.โรงเรียน 
09-5603-0033 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  3 แห่ง 
 

ชื่อสถานศึกษา 
พ้ืนที่ 
(ไรํ) 

ที่ตั้ง 
เปิดสอน
ระดับ 

จ านวน
คร ู(คน) 

จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

จ านวน
ห๎องเรียน

(ห๎อง) 
เบอร์ติดตํอ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านโนนเมือง 

2 งาน หมูํ 2 
ต.สามเมือง 
อ.สีดา   
จ.นม 

เด็กกํอน
วัยเรียน 

2 13 1 นางพรรณิภา อาศัยนา 
08-7872-6732 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านแฝก – 
โนนส าราญ 

2 งาน 111 หมูํ 3 
ต.สามเมือง 
อ.สีดา   
จ.นม. 

เด็กกํอน
วัยเรียน 

2 26 1 นางสุภาพร แก๎วพรม 
08-7944-6443 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านโนนกอก 

1 ไรํ หมูํ 5 
ต.สามเมือง 
อ.สีดา   
จ.นม. 

เด็กกํอน
วัยเรียน 

3 51 2 นางจ าปี  ปักนอก 
08-0169-4795 

 

ที่มา  :  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ส ารวจข๎อมูล ณ วันที่  21  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2562) 
 
 



 
๔.๒ สาธารณสุข 

จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  ประชาชนกรสํวนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ
ให๎กับประชาชนกลุํมเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกํประชากรในชุมชน เชํนกัน  ได๎แกํ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  
โรคไข๎เลือดออก  มือ-ปาก-เท๎าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข๎ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไมํยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก๎ไขปัญหา คือ องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองและ
หนํวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได๎จัดกิจกรรมรํวมมือกันรณรงค์ให๎ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได๎ผลใน
ระดับหนึ่ง  ประชาชนให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี  แตํต๎องเป็นการด าเนินการอยํางตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับ
เด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู๎ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เทํานั้น  ดีไมํตรงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมํได๎กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช๎ยาเพ่ือบ าบัด
อาการเจ็บปุวยที่ไมํเหมาะสม  การออกก าลังกายยังไมํสม่ าเสมอ  และประชากรสํวนมากไมํได๎รับการตรวจสุขภาพ  
ปัญหาเหลํานี้องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองพยายามอยํางยิ่งที่จะแก๎ไข  โดยรํวมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก๎ไขปัญหา   
  (๑)  หนํวยงานด๎านสาธารณสุข 

       

ชื่อสถานพยาบาล ที่ตั้ง จ านวนบุคลากร
(คน) หมายเลขโทรศัพท์ 

โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล
โนนกอก 

เลขที่  102  หมูํ  6  ต.สามเมือง  
อ.สีดา  จ.นครราชสีมา  30430 

8 044 - 329160 

 
จ านวนผ ูป่้วยนอกตามกล ุม่สาเหต ุ(21 กล ุม่โรค) 

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลโนนกอก (ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2560 – 30 กนัยายน  2561) 

กลุ่ม สาเหตุการป่วย  (กลุ่มโรค) 
จ านวน
ผู้ป่วย 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 

โรคติดเชื้อและปรสิต 
เนื้องอก  (รวมมะเร็ง) 
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือกและความผดิปกติเกี่ยวกับภูมิคุม้กัน 
โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ  โภชนาการและเมตะบอลสิัม 
ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 
โรคระบบประสาท 
โรคตารวมส่วนประกอบของตา 
โรคหูและปุ่มกกห ู
โรคระบบไหลเวียนเลือด 
โรคระบบหายใจ 
โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก 
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 
โรคระบบกลา้มเนื้อรวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม 
โรคระบบสบืพนัธุ์ร่วมปัสสาวะ 

161 
1 
1 

292 
1 
0 

180 
28 
642 

1,441 
840 
240 

1,625 
88 



15 
16 
17 
18 

ภาระแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด 
ภาวะผปิกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริก าเนิด (อายุครรภ์ 22 สัปดาห์จนถึง 7 วันหลังคลอด) 
รูปร่างผิดปกติแต่ก าเนิด การพกิารจนผิดรูปแต่ก าเนิด และโครโนโซมผิดปกติ 
อาการแสดง และสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก และทางห้องปฏบิัติการทีไ่ม่สามารถ
จ าแนกโรคในกลุ่มอื่นได ้

0 
0 
0 

636 
 
 

กลุ่ม สาเหตุการป่วย  (กลุ่มโรค) 
จ านวน
ผู้ป่วย 

19 
20 
21 
22 

การเป็นพิษและผลที่ตามมา 
อุบัติเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ท าให้ป่วยหรือตาย 
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ท าให้ป่วยหรือตาย 
อื่นๆ โปรดระบุ............................................................ 

0 
2 

114 
0 

รวม 19,131 
 

ที่มา  :  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนกอก (ส ารวจข้อมลู ณ  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2562) 
 

๔.๓ อาชญากรรม 
  องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  มีสถานีต ารวจภูธรสาขาย่อยสามเมือง  และไมํมีเหตุ
อาชญากรรมเกิดขึ้น  แตํมีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองก็ได๎
ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกลําว จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  สํวนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัย
อยํางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองที่สามารถด าเนินการได๎ตาม
อ านาจหน๎าที่และงบประมาณที่มีอยูํอยํางจ ากัด  คือการมอบถังดับเพลิงประจ าหมูํบ๎าน  ติดตั้งกระจกโค๎งจราจร  
รวมทั้งได๎ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชํวงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให๎กับ
ประชาชน  แตํปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุํมวัยรุํนโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งาน
มหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได๎รับผลกระทบเป็นอยํางมาก  การแก๎ไขปัญหา คือการแจ๎งเตือนให๎ผู๎ปกครองดูแลบุตร
หลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให๎ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได๎ รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  
การขอความรํวมมือไปยังผู๎น า ต ารวจ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไมํให๎เกิดความรุํนแรง  แตํจะไมํให๎เกิดขึ้นเลยยังเป็น
ปัญหาที่ปัจจุบันไมํสามารถที่จะแก๎ไขได๎  ทั้งที่มีการรํวมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารสํวนต าบล
สามเมืองจะตอ๎งหาวิธีที่จะแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนตํอไปตามอ านาจหน๎าที่ที่สามารถด าเนินการได๎           
    

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธร

สีดาได๎แจ๎งให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองทราบนั้นพบวําในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองมีผู๎ที่
ติดยาเสพติดแตํเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือวําน๎อย และยังไมํพบผู๎ค๎า เหตุผลก็เนื่องมาจากวําได๎รับความรํวมมือกับทาง
ผู๎น า  ประชาชน  หนํวยงานขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองที่ชํวยสอดสํองดูแลอยูํเป็นประจ า การแก๎ไข
ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองสามารถท าได๎เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่เทํานั้น  เชํน  การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ๎งเบาะแส  การฝึกอบรมให๎ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจากอ านาจหน๎าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอ
หรือต ารวจแล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองก็ได๎ให๎ความรํวมมือมาโดยตลอด   

 
 



 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองได๎ด าเนินการด๎านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1.  ด าเนินการจํายเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  และผู๎ปุวยเอดส์   
๒.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓.  ประสานการท าบัตรผู๎พิการ 
๔.  ตั้งโครงการการจ๎างนักเรียน/นักศึกษาท างานชํวงปิดภาคเรียน   
๕.  ตั้งโครงการชํวยเหลือผู๎ยากจน  ยากไร๎  รายได๎น๎อย และผู๎ด๎อยโอกาสไร๎ที่พ่ึง    
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซํอมแซมบ๎านคนจน       
 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมืองมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

๕.1  เส้นทางคมนาคม 
  องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง มีการคมนาคมสายหลัก  จ านวน 9 เส๎นทางหลัก ดังนี้ 
  1. ถนนสายบ๎านแฝก ต.สามเมือง อ.สีดา – บ๎านหนองเชียงโขํ ต.กุดจอก อ.บัวใหญํ 
  2. ถนนสายบ๎านโนนสมบูรณ์ ต.สามเมือง อ.สีดา – บ๎านโคกเพ็ด ต.กุดจอก อ.บัวใหญํ 
  3. ถนนสายบ๎านแฝก ต.สามเมือง อ.สีดา – บ๎านแดงน๎อย ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย 
  4. ถนนสายบ๎านแฝก ต.สามเมือง อ.สีดา – บ๎านเมืองสูง ต.หนองตาดใหญํ อ.สีดา 
  5. ถนนสายบ๎านโนนส าราญ ต.สามเมือง อ.สีดา – บ๎านหนองหว๎า ต.หนองหว๎า อ.บัวลาย 
  6. ถนนสายบ๎านโนนสมบูรณ์ ต.สามเมือง อ.สีดา – โรงเรียนสีดาวิทยา ทต.สีดา อ.สีดา 
  7. ถนนสายบ๎านตะกุดขอน ต.สามเมือง อ.สีดา – ถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญํ ทต.สีดา อ.สีดา 
  8. ถนนสายบ๎านโนนกอก ต.สามเมือง อ.สีดา – บ๎านโนนซาด ต.สามเมือง/ทต.สีดา อ.สีดา 
  9. ถนนสายบ๎านสามเมือง ต.สามเมือง อ.สีดา – บ๎านหลุบทุํม ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การบริการกระแสไฟฟูา  อยูํในความรับผิดชอบของการไฟฟูาสํวนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญํ  จังหวัด

นครราชสีมา  ซึ่งสามารถจํายกระแสไฟฟูาได๎เกือบครบทุกหลังคาเรือน ไฟฟูาสาธารณะ  (ไฟฟูาสํองสวําง) ในเขต
องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  ครอบคลุมถนนสายหลัก ดังนี้ 

 
ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ เสาไฟ (ต้น) เสาทีต่ิดตั้งโคมไฟ (ต้น) หมายเหตุ 

บ๎านสามเมือง 1 74 16  
บ๎านโนนเมือง 2 37 15  
บ๎านแฝก 3 44 33  
บ๎านโนนส าราญ 4 55 29  
บ๎านโนนกอก 5 89 42  
บ๎านโนนสมบูรณ์ 6 96 35  
บ๎านตะกุดขอน 9 22 8  
บ๎านตะคร๎อ 10 13 10  

รวม  430 188  
ที่มา  :  กองชําง  อบต.สามเมือง  (ส ารวจข๎อมูล ณ  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562) 



 
๕.๓ การประปา 

การประปา  เขตองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  มีกิจการประปาของหมูํบ๎าน จ านวน 4 แหํง  
ดังนี้ 

1. บานสามเมือง บ๎านโนนเมือง และบ๎านตะคร๎อ ใช๎ระบบน้ าประปาที่หนองใหญํ  
2. บ๎านแฝก บ๎านโนนส าราญ ใช๎ระบบน้ าประปาท่ีหนองเผนิก   
3. บ๎านโนนกอก บ๎านโนนสมบูรณ์ ใช๎ระบบน้ าประปาที่หนองแมว 
4. บ๎านตะกุดขอน ใช๎ระบบน้ าประกาท่ีสระตะกุดขอน 
สามารถให๎บริการได๎ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช๎ตลอดทั้งปี  

อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของขาดแหลํงน้ าดิบใช๎ผลิตน้ าประปาบ๎าง องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองให๎การ
ชํวยเหลือด๎วยการสูบน้ าเพ่ือชํวยแก๎ไขปัญหาเพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชนดังกลําว   

 

๕.๔ โทรศัพท์ 
1.   การบริการระบบอินเตอร์เน็ตต าบล     จ านวน    1  แหํง 
2.  หอกระจายขําวในพ้ืนที่ให๎บริการได๎ครอบคลุมร๎อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนที่องค์การบริหาร 
      สวํนต าบล สามเมือง    จ านวน    8 แหํง 
 

๕.๕ ไปรษณีย์ 
  มีที่ท าการไปรษณีย์ (บ๎านแฝก)  จ านวน  ๑  แหํง  ให๎บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวัน
จันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์    
   
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร  
ประชากรในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง ร๎อยละ 44.38 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได๎แกํ  ข๎าว  ดังนี้ 
-  อาชีพเกษตรกรรม ร๎อยละ      44.31 ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร๎อยละ      0.07 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ๎าง  ร๎อยละ       19.58 ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค๎าขาย  ร๎อยละ       2.12 ของจ านวนประชากรทั้งหมด    

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองไมํมีการประมง)  

๖.๓ การปศุศัตว ์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชํน  การเลี้ยง

ไกํ  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
โค 614 ตัว   กระบือ  373   ตัว  สุกร  319 ตัว 
เป็ด   334  ตัว   ไก ํ    6,353   ตัว  อ่ืนๆ (หําน) ๕ ตัว  
 
 



๖.๔ การบริการ 
สถานประกอบการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

 ประเภทจ าหนํายน้ ามันเชื้อเพลิง/ปั๊มน้ ามันอัตโนมัติหยอดเหรียญ     2 แหํง 
 1. นางสุมาลี  มาปะเม 
  2. นายสมบูรณ์  อดทน 
 ประเภทกิจการด๎านการผลิตพลังงานไฟฟูา       2 แหํง 

1. บริษัทบางกอกโซลาร์พาวเวอร์ จ ากัด 
2. บริษัทโซลําเพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากัด 

 ประเภทกิจการด๎านการกํอสร๎าง        5 แหํง 
 ประเภทกิจการด๎านยานยนต์         3 แหํง 

1. บริษัทนครราชสีมาฮอนด๎าออโต๎โมบิล จ ากัด 
2. บริษัทคูโบต๎าเบญจพลนครราชสีมา จ ากัด 
3. บริษัทเบญจพลออโต๎ จ ากัด 

 ประเภทกิจการโรงแรมและทํองเที่ยว        2 แหํง 
1. กล๎วยไม๎ปุารีสอร์ท 

       2. ตะวันฉายรีสอร์ท 
 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองมีแหลํงทํองเที่ยว  คือ หมูํบ๎านทํองเที่ยววัฒนธรรมไหม    
บ๎านแฝก-โนนส าราญ  และได๎สํงเสริมการทํองเที่ยวให๎เกิดขึ้นในชุมชน  เชํน  การจัดงานประเพณีตํางๆ  การ
จัดสร๎างสวนสาธารณะส าหรับใช๎พักผํอนยํอนใจ   
 

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)    จ านวน   9   แหํง 

               -  โรงขนมจีน      จ านวน   1   แหํง    
 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 ร๎านค๎า      จ านวน  33  แหํง 
 ร๎านค๎าชุมชน      จ านวน   5   แหํง 
 โรงขายไม๎เกํา     จ านวน    1   แหํง 
 อํูซํอมรถล๎างรถ     จ านวน    1   แหํง 
 ร๎านขายเฟอร์นิเจอร์     จ านวน    1   แหํง 
 ร๎านขายอาหาร     จ านวน    1   แหํง 
 ร๎านเสริมสวย     จ านวน    0   แหํง 
 โกดังเก็บข๎าวสหกรณ์การเกษตรบัวใหญํ  จ านวน    1   แหํง 
 เสาสํงสัญญาณโทรศัพท์    จ านวน    1   แหํง 
 บํอนชนไกํ      จ านวน    1   แหํง 

 
 



๖.๘ แรงงาน 
  จากการส ารวจข๎อมูลพ้ืนฐานพบวํา  ประชากรอายุระหวําง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางสํวน ไปรับจ๎าง
ท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานตํางประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต๎องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมือง
ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห๎างร๎านใหญํๆ  เพราะในพ้ืนที่ไมํมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ๎างแรงงานเยอะ 
เพราะพ้ืนที่สํวนมากเป็นที่อยูํอาศัย  ปัญหานี้ยังไมํสามารถแก๎ไขได๎  บางสํวนประกอบอาชีพเสริมด๎วยการปลูกหมํอน
เลี้ยงไหม การจักรสาน   

 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑ การนับถือศาสนา 
-  ประชาชนในพื้นที่สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ   

     วัด      5    แหํง          
       ส านักสงฆ์ 2    แหํง 

 
7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
 

ชื่องานประเพณี เดือนที่จัดงานประเพณี 
งานประเพณีวันขึ้นปีใหมํ เดือนมกราคม 
งานประเพณีบุญกุ๎มข๎าวใหญํ ขึ้น 3  ค่ า เดือน 3 
งานประเพณีบุญข๎าวกี่ ขึ้น 13 และ 14  ค่ า เดือน  3 
งานประเพณีบุญผะเหวด (เทศน์มหาชาติ) เดือนสี่ 
งานประเพณีวันสงกรานต์ วันที่  13 – 15  เดือนเมษายน  ของทุกปี 
งานประเพณีเลี้ยงศาลปูุตา เดือนหก 
งานประเพณีบุญเบิกบ๎าน ขึ้น 15  ค่ า  เดือน 7 
งานประเพณีวันเข๎าพรรษา ขึ้น  15  ค่ า  เดือน 8  ของทุกปี 
งานประเพณีบุญข๎าวประดับดิน ขึ้น 14  ค่ า  เดือน 9 ของทุกปี 
งานประเพณีบุญข๎าวสารท ขึ้น  15  ค่ า   เดือน 10  ของทุกปี 
งานประเพณีวันออกพรรษา ขึ้น  15  ค่ า  เดือน 11  ของทุกปี 
งานประเพณีตักบาตรเทโว แรม  1  ค่ า  เดือน 11  ของทุกปี 
งานประเพณีวันลอยกระทง ขึ้น  15  ค่ า  เดือน 12 (วันเพ็ญเดือนสิบสอง) 

 
7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองได๎อนุรักษณ์ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น  ได๎แกํ  วิธีการท าเครื่องจักสารใช๎ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ๎าไหม  วิธีการทอเสื่อ
จากต๎นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น   พูดภาษาอิสาน    และภาษาโคราช 
 



7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองได๎ผลิตของใช๎พ้ืนเมืองขึ้นใช๎ในครัวเรือนและ
เหลือเอาไว๎จ าหนํวยบ๎าง ได๎แกํ  เสื่อที่ทอจากต๎นกก  ผ๎าที่ทอจากผ๎าฝูายและผ๎าไหม  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม๎ไผํ  
ไขํเค็ม     ตะกร๎าที่ท าจากหวาย  
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑ น้ า  ที่ใชํในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได๎จากน้ าฝน  ส าหรับน้ าใต๎ดินมีปริมาณน๎อย  ไมํสามารถน า
ขึ้นมาใช๎ให๎พอเพียงได๎  และบางแหํงเค็ม  ไมํสามารถใช๎ดื่มและอุปโภคได๎  โดยมีแหลํงน้ าสายหลัก คือ ล าห๎วยยาง 
และล าอีสานเขียว  มีแหลํงน้ าภายในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง ดังนี้ 

1.  ฝายน้ าล๎น  ล าห๎วยยาง บ๎านโนนเมือง  หมูํที่  2  สามารถกักเก็บน้ าได๎  102,000 ลูกบาศก์เมตร 
2.  ฝายน้ าล๎น  ล าห๎วยยาง บ๎านแฝก  หมูํที่  3  สามารถกักเก็บน้ าได ๎54,000 ลูกบาศก์เมตร 
3.  ฝายน้ าล๎น  ล าห๎วยอีสานเขียว บ๎านโนนส าราญ  หมูํที่  4 สามารถกักเก็บน้ าได ๎35,840 ลูกบาศก์
เมตร 
4.  ฝายน้ าล๎น ล าห๎วยยาง บ๎านโนนกอก หมูํที่ 5 สามารถกักเก็บน้ าได๎ 150,000 ลูกบาศก์เมตร 
5.  หนองใหญํ บ๎านสามเมือง  หมํูที่  1 สามารถกักเก็บน้ าได๎ 24,000 ลูกบาศก์เมตร 
6.  หนองเผนิก บ๎านแฝก หมูํที่  3 สามารถกักเก็บน้ าได ๎90,240  ลูกบาศก์เมตร 
7.  หนองโพธิ์ บ๎านโนนส าราญ หมํูที่  4 สามารถกักเก็บน้ าได ๎62,000  ลูกบาศก์เมตร 
8.  หนองแมว บ๎านโนนกอก หมูํที่  5 สามารถกักเก็บน้ าได ๎34,000  ลูกบาศก์เมตร 
9.  สระแดง บ๎านสามเมือง  หมูํที่ 1 สามารถกักเก็บน้ าได ๎4,095  ลูกบาศก์เมตร 
10.  สระโกรก บ๎านสามเมือง  หมูํที่ 1 สามารถกักเก็บน้ าได ๎25,740       ลูกบาศก์เมตร 
11.  สระหนองแสง (สระวัด) บ๎านโนนเมือง  หมูํที่ 2 สามารถกักเก็บน้ าได๎ 12,000  ลูกบาศก์เมตร 
12.  สระโกรก บ๎านโนนส าราญ  หมูํที่ 4 สามารถกักเก็บน้ าได๎ 1,000  ลูกบาศก์เมตร 
13.  สระวัดโนนกอก บ๎านโนนกอก  หมูํที่ 5 สามารถกักเก็บน้ าได ๎24,500  ลูกบาศก์เมตร 
14.  สระวัดโนนสมบูรณ ์(หนองกระทุํม) บา๎นโนนสมบูรณ์ หมูทํี่ 6 สามารถกักเก็บน้ าได๎ 18,777   
       ลูกบาศก์เมตร 
15.  สระหนองขวาง บ๎านโนนสมบูรณ์ หมูํที่ 6 สามารถกักเก็บน้ าได ๎13,500  ลูกบาศก์เมตร 
16.  สระหนองหัวลิง บ๎านตะกดุขอน หมูํที่ 9 สามารถกักเก็บน้ าได ๎22,330  ลูกบาศก์เมตร 
17.  สระตะกุดขอน บ๎านตะกุดขอน หมูํที่ 9 สามารถกักเก็บน้ าได ๎36,000  ลูกบาศก์เมตร 
18.  สระบ๎านตะคร๎อ บ๎านตะคร๎อ  หมูํที่ 10 สามารถกักเก็บน้ าได ๎3,555  ลูกบาศก์เมตร 

 
8.๒ ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองไมํมีปุาไม๎ 
 
8.๓ ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองไมํมีภูเขา 
 
8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองสํวนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยูํอาศัย  
ร๎านค๎า  สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน๎อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  
ก็ได๎แกํ  ดิน  น้ า  ต๎นไม๎  อากาศที่ไมํมีมลพิษ  ปัญหาคือ เนื่องจากวําพ้ืนที่บางสํวนเป็นดินเค็ม  น้ าใต๎ดินก็เค็ม  



หรือไมํก็เป็นน้ ากรํอย  ไมํสามารถท่ีจะน าน้ าจากใต๎ดินมาใช๎ในการอุปโภค-บริโภคได๎ได๎ ต๎องอาศัยน้ าดิบจากแหลํงอ่ืน  
และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต๎องรอฤดูฝน  มีแหลํงน้ าใช๎ในการเกษตรไมํเพียงพอ  ปัญหาคือยังไมํสามารถหาแหลํง
น้ าส าหรับการเกษตรได๎เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่สํวนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด๎านขยะ  เมื่อชุมชนแออัด
ขยะก็มากขึ้น  การแก๎ไขปัญหา องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองได๎จัดท าโครงการเพ่ือแก๎ปัญหาให๎กับประชาชน
และเป็นไปตามความต๎องการของประชาชน  เชํน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให๎ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการ
ปลูกต๎นไม๎ในวันส าคัญตํางๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให๎รํมรื่น
สวยงาม ให๎เป็นเมืองนําอยูํ เป็นที่พักผํอนหยํอนใจของประชาชน  ฯลฯ   
 
    ************************************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองจะต๎องมีความสัมพันธ์ระหวํางแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยูํ
ระหวํางการการเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตํอที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อ ยูํระหวํางการ
ด าเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาตติามมติิที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาต ิ โดยรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาต ิ
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยํอได๎  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให๎มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ  มีอ านาจ
หน๎าท่ีในการจัดทารํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช๎ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูํความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให๎
เสนอรํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณาให๎ความเห็นชอบเพื่อใช๎เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของ
รัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต๎นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได๎แตํงตั้ง
คณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได๎แกํ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท ารํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ



ระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทารํางแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได๎ด าเนินการยกรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ ปี ตาม
แนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได๎มีการน าความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาค
สํวน ได๎แกํภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได๎พิจารณาน าข๎อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหํงชาติ และความ
คิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข๎อมูลในการยกรํางยุทธศาสตร์ชาติด๎วย และได๎น าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตํอที่
ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการดาเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นตํอไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีและจะได๎มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน กํอนที่จะน าเสนอตํอสภานิติบัญญัติแหํงชาติให๎ความเห็นชอบ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช๎เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตลุาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นชํวงเวลาของการ
ประกาศใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนํวยงานตํางๆ จะได๎
นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถํายทอดลงสูํแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนาราย
สาขาในระหวํางที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามรํางรัฐธรรมนูญฉบับใหมํอยูํระหวํางการด าเนินการ ซึ่งคาดวําจะด าเนินการแล๎ว
เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

๒. สาระส าคัญ 

     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในชํวงทศวรรษท่ีผํานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกเป็นไปอยํางรวดเร็วและในหลากหลายมิติท าให๎
ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยํางมีนัยส าคัญ โดยกํอให๎เกิดโอกาสทั้งในด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม เทคโนโลยี และการเมือง
ของประเทศไทยแตํขณะเดียวกันทํามกลางความเปลี่ยนแปลงในด๎านตํางๆ  ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต๎องบริหารจัดการด๎วย
ความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได๎สํงผลให๎โครงสร๎างเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยซึ่งเดิมมีโครงสร๎างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต๎องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  “พึ่งพา
อุตสาหกรรมและการสํงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลําช๎ากวําฐานการผลิตอื่นๆ  ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมํมากขึ้นตามล าดับ
โดยเฉพาะอยํางยิ่งภายใต๎อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความ
เหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎ระหวํางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวํางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว๎างขึ้น  และ
ปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุํมเกษตรกรรายยํอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎ แหลํง
ทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยูํในพื้นที่หํางไกลก็มีในวงแคบกวํา  ในขณะที่การใช๎เทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับวํายังอยูํในกลุํมประเทศที่ใช๎เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  ซึ่งสํวนใหญํไมํสามารถพัฒนาได๎เอง
ภายในประเทศ ต๎องนาเข๎ามาจากตํางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช๎วัตถุดิบและแรงงานเข๎มข๎นในการเป็นจุดแข็งในการ
แขํงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด๎านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี
สมัยใหมํรวมทั้งความเชื่อมโยงอยํางใกล๎ชิดของสังคมโลกได๎ทาให๎เกิดภยัคุกคามและความเสี่ยงด๎านอ่ืนๆ ที่ซับซ๎อนข้ึนอาท ิการกํอการ
ร๎าย โรคระบาด เครือขํายยาเสพติดข๎ามชาติ และการกํอการร๎าย อาชญากรรมข๎ามชาติในรูปแบบตํางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงข้ึน ซึ่งล๎วนแล๎วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และ
การบริหารราชการแผํนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชํวงต๎นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได๎ท าให๎ภูมิทัศน์ทางด๎านเศรษฐกิจและสังคมของโลก
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุํงสูํเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แตํชํองวํางทาง
สังคมก็ยิ่งกว๎างขึ้นรวมถึงชํองวํางทางดิจิทัล (digital divide) ถ๎าหากไมํสามารถลดลงก็จะยิ่งท าให๎ความเหลื่อมล้ าทางรายได๎และโอกาส
ทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตํางมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข๎างหน๎าสภาพแวดล๎อมท้ังภายในและภายนอกประเทศ
จะมีการเปลี่ยนแปลงอยํางมีนัยส าคัญในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกที่ส าคัญตํอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได๎แกํ กระแสโลกา     
ภิวัตน์ที่เข๎มข๎นข้ึนอยํางตํอเนื่องและมีความเสี่ยงและท๎าทายตํอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและรวดเร็วของผู๎คน  



เงินทุน ข๎อมูลขําวสารองค์ความรู๎และเทคโนโลยี และสินค๎าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุํมเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสูํความ
เชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย๎ายมาสูํเอเชียภายใต๎สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชํวง
ระยะ ๑๐ ปีข๎างหน๎าจะยังคงได๎รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาตํอเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลก
ในชํวงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุํมประเทศยูโรโซนที่ทาให๎ระดับหนี้สาธารณะในประเทศตํางๆ  เพิ่มสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงตํอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตํอเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญํใน
สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให๎เกิดภาวะเงินเฟูอได๎เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่  รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ  นอกจากนั้นการพัฒนาด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎าสูํจุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนา
เทคโนโลยีใหมํที่จะชํวยให๎ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญํและเป็นวงกว๎าง  เชํนที่เคยเกิดขึ้นในชํวงการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมยังไมํมีแนวโน๎มการกํอตัวที่ชัดเจน แตํก็มีแนวโน๎มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมํๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหมํๆ ซึ่งภายใต๎เงื่อนไขดังกลําว เศรษฐกิจโลกในชํวง ๑๐ ปีข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะขยายตัวต่ ากวําเฉลี่ยร๎อย
ละ ๕.๑ ในชํวง ๕ ปีกํอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช๎า แตํประเทศตํางๆ ขยายกาลังการ
ผลิตเพือ่ยกระดับศักยภาพการผลิต การแขํงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 

๑๐ - ๑๕ ปี ข๎างหน๎านี ้จะทาให๎ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช๎าลง เงื่อนไขดังกลําวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจ
ไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมํเรํงปรับโครงสร๎างเพื่อแก๎ปัญหาจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎สัมฤทธ์ิผล 

ในด๎านความมั่นคงของโลกก็กาลังก๎าวเข๎าสูํชํวงเปลี่ยนผํานที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ  เพื่อ
พยายามคงบทบาทผู๎นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น  นําจะมีผลท าให๎
บรรยากาศด๎านความมั่นคงของโลกในชํวงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความรํวมมือและความขัดแย๎ง โดยขึ้นอยูํ
กับปัจจัยผลประโยชน์แหํงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุํม
ประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด๎านเทคโนโลยีอยํางรวดเร็วจะเป็นเง่ือนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชํนกัน 

โดยเฉพาะอยํางยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมํที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให๎เกิดธุรกิจรูปแบบใหมํ  รวมทั้งเกิดการ
เช่ือมตํอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก๎าวหน๎าอุตสาหกรรม  และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต๎องลงทุนด๎านทรัพยากรมนุษย์
และการวิจัยให๎สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมํได๎  เง่ือนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมก็จะเป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่กดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับเปลี่ยนไปสูํสังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช๎ก็จะมีสํวนส าคัญ และ
ชํวยแก๎ปัญหาการลดลงของทรัพยากรตํางๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม๎ราคาจะลดลงแตํมีผลกระทบตํอสภาพแวดลอ๎ม จึงต๎องผลักดันให๎มุํงสูํ
การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบตํางๆ รวมทั้งพืชพลังงานท่ีอาจจะสํงผลกระทบตํอความมั่นคงทางอาหารของโลก 

 

นอกจากนั้น ยังมีข๎อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข๎าสูํสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร๎อน ทั้งนี้โครงสร๎างประชากรโลกท่ีเข๎าสูํสังคมสูงวัย แม๎จะสํงผลให๎เกิดโอกาสทางธุรกิจใหมํๆ แตํมี
ความเสี่ยงให๎เกิดการแยํงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตํอการใช๎จํายงบประมาณด๎านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นใน
หลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด๎านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร๎อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวน
กํอให๎เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให๎ต๎องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให๎มีความทั่วถึง
มากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะสํงผลให๎ความเป็นเมืองเตบิโตอยํางตํอเนื่อง ตามมาด๎วยการมีข๎อก าหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พื้นที่ และความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ภายใต๎เง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลําว การ
ยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  การใช๎ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให๎เป็นไปตามสิทธิ
มนุษยชนจะเข๎มข๎นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล๎อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบันท าให๎
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นตามล าดบั โดยถูกจัดอยูํในกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลางมาตัง้แตํปี ๒๕๓๑ และได๎ขยับสูง
ขึ้นมาอยูํในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลางตั้งแตํปี ๒๕๕๓ และลําสุดในปี ๒๕๕๗ รายได๎ประชาชาติตํอหัวเพิ่มขึ้น
เป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ตํอปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการสํงออกสินค๎าอุตสาหกรรมใหญํขึ้นมาก หลายสาขา
การผลิตและบริการสามารถแขํงขันและมีสํวนแบํงในตลาดโลกสูงขึ้นและสร๎างรายได๎เงินตราตํางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุํมยาน



ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช๎ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค๎าเกษตร การทํองเที่ยว และบริการด๎านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญํ
ขึ้นสํงผลให๎การจ๎างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล๎านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล๎านคน อัตราการวํางงานเฉลี่ยไมํถึงร๎อยละ ๑ 

ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร๎อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร๎อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ 

โอกาสการได๎รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร๎างพื้นฐานตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึง
การเข๎าถึงทรัพยากรตํางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น 

ความรํวมมือระหวํางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและชํองทางในการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก๎าวหน๎าไปมาก รวมทั้งกรอบความรํวมมือที่ชํวยท าให๎ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานตํางๆ ไปสูํระดับสากลก็มีความคืบหน๎ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได๎สํงผลให๎ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร๎างภูมิคุ๎มกัน ให๎ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได๎แกํ การด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ โปรํงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได๎อยํางเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบ
ของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหวํางประเทศอยูํใน
ระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตํางๆ ให๎มีการด าเนินการอยํางเป็นระบบมากข้ึน มีการสร๎างความเป็นธรรมใหก๎บั
กลุํมตํางๆ สามารถคุ๎มครองผู๎บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได๎ดีขึ้น ชํวยสร๎างบรรยากาศของการแขํงขันในตลาด 

และสนับสนุนให๎การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลํองตัวมากขึ้น 

แตํประเทศไทยก็ยังมีจุดอํอนในเชิงโครงสร๎างหลายด๎านท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอํอนส าคัญของ
ประเทศไทยได๎แกํ โครงสร๎างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แตํคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไมํเพียงพอ ประเทศขาด
แคลนแรงงานทั้งในกลุํมทักษะฝีมือสูงและกลุํมทักษะฝีมือระดับลําง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพ
การผลิตรวมต่ า ต๎องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร๎างเศรษฐกิจมีสัดสํวนภาคการค๎าระหวํางประเทศตํอ
ขนาดของเศรษฐกิจสูงกวําเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอํอนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช๎องค์ความรู๎ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลคํายังมีน๎อย การลงทุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนายังไมํเพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล๎วไมํถูกนามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได๎อยํางคุ๎มคํา  

การพัฒนานวัตกรรมมีน๎อย สาหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การ
ด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความตํอเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปรํงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปช่ัน
มีเป็น   วงกว๎าง การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน๎ายังไมํเป็นระบบโครงขํายที่สมบูรณ์และ
ลําช๎า การบังคับใช๎กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตํางๆ ล๎าสมัยไมํทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด๎าน
คุณธรรมจริยธรรม ไมํเคารพสิทธิผู๎อื่นและไมํยึดผลประโยชน์สํวนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล๎าและความแตกแยกใน
สังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท๎าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่เผชิญกับภาวะขยะล๎นเมืองและ
สิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรมลงในทุกด๎าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศที่จะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได๎แกํ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ์  ในระยะเวลา ๒๐ ปีตํอจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งตํอการพัฒนา
ประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู๎สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็วยํอมสํงผลตํอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

รูปแบบการใช๎จํายการลงทุนและการออม  ตลอดจนคําใช๎จํายด๎านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ 
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข๎อจากัดด๎านทรัพยากร ทั้งด๎านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตํอต๎นทุนการผลิตและ
สภาพแวดล๎อมความเป็นอยูํของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล๎าในมิติตํางๆ  ก็มีนัยยะตํอการสร๎างความสามัคคี 
สมานฉันท์ในสังคม ข๎อจ ากัดตํอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและ
โครงสร๎างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพอยํางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให๎เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล๎า  

และที่ส าคัญเง่ือนไขจาเป็นท่ีต๎องปรับตัวคือ การแก๎ปัญหาความอํอนแอของการบริหารราชการแผํนดิน ที่ท าให๎จ าเป็นต๎องเรํงปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพื่อให๎เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร๎างที่เป็นจุดอํอนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรํงใสดังกลําว จะสํงผลให๎ประเทศ
ไทยยิ่งต๎องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต๎สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข๎มข๎นขึ้น เป็นโลกไร๎พรมแดนอยําง



แท๎จริง โดยที่การเคลื่อนย๎ายของผู๎คน สินค๎าและบริการ เงินทุน องค์ความรู๎เทคโนโลยี ข๎อมูลและขําวสารตํางๆ เป็นไปอยํางเสรี สํงผล
ให๎การแขํงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศตํางๆ  เรํงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแขํงขัน 

ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข๎อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตํอการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู๎คนก็
เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข๎มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปลํอยมลพิษ  สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต๎นเง่ือนไขตํางๆ ดังกลําวจะเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอยําง
ชาญฉลาดมากข้ึน โดยที่การปรับตัวจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร๎างเพื่อแก๎จุดอํอนและควบคูํไปกับการ
สร๎างกลไกเชิงรุกให๎จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแกํประชาชนสํวนใหญขํองประเทศ ซึ่งหากไมํสามารถแก๎ปัญหาและปฏิรูป
ให๎สัมฤทธิ์ผลได๎ในระยะ ๔ - ๕ ปีตํอจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขํงขัน รายได๎เฉลี่ยของประชาชนจะไมํ
สามารถยกระดับให๎ดีขึ้นได๎ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะรํอยหรอเสื่อม
โทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมํสามารถยั่งยืนไปได๎ในระยะยาว 

ทั้งนี ้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศ
ไทยอยํางมากโดยเฉพาะอยํางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร๎างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศท้ังที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอํอนที่
จะต๎องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและกํอให๎เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถ
แสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหลํานี้ได๎นั้น จ าเป็นจะต๎องมีการวิเคราะห์แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตอยํางรอบด๎านขณะเดียวกันต๎องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ  เพื่อเตรียมความพร๎อมของประเทศตํอการเปลี่ยนแปลง
เหลํานั้น โดยที่ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบขนานใหญํเพื่อให๎โครงสร๎างทางเ ศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหมํของโลกยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมํได๎ และสามารถ
อาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน์สุขให๎กับคนในชาติได๎  ไมํวําจะเป็นการปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจและ
สังคม การลงทนุเพื่อพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทา
งาน และการเรียนรู๎ ซึ่งจาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการดาเนินการรํวมกันอยํางเป็นเอกภาพมีการ
จัดล าดับความส าคัญและแบํงหน๎าท่ีรับผิดชอบอยํางชัดเจนของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกลําวจะต๎อง
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางาน
ของภาคสํวนตํางๆ เพื่อให๎ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํเปูาหมายที่ก าหนดไว ๎

ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก๎ไขจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎เอื้อตํอการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให๎บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติในการที่จะให๎ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด๎าน  

คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได๎อยํางยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให๎ได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง 

จุดอํอน โอกาสและข๎อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสูํการก าหนดต าแหนํงเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศท่ี
ชัดเจนและได๎รับการยอมรับรํวมกันในสังคมไทยที่จะสํงผลให๎เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล๎องกัน  การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต๎การมองภาพอนาคตของ
ประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อยํางไรก็ตามในชํวงที่ผํานมา ประเทศไทยมิได๎มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผํนดินของฝุายบริหารจึงให๎ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให๎การดาเนินนโยบายขาดความตํอเนื่อง  ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของ
ประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผํนดินของประเทศไทยให๎มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว  และเพื่อ
เป็นการก าหนดให๎ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต๎องขับเคลื่อนประเทศไปสูํเปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับรํวมกันและเป็นเอกภาพ  

ประเทศไทยจาเป็นจะต๎องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบ
ขนานใหญํ เพื่อให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหมํของโลกยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว  สามารถ
รับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมํได๎ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน์สุขให๎กับ
คนในชาติได๎ จะต๎องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให๎สอดคล๎องกับประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงและความท๎าทายตํางๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 



การก าหนดให๎มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร๎อมกับการปฏิรูป
และการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผํนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให๎สามารถนาไปสูํการปฏิบัติอยํางจริงจังจะ
ชํวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสํวนและนาพาประเทศไทยให๎หลุดพ๎นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย๎งในสังคม รวมถึง
สามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และสามารถเปลี่ยนผํานประเทศไทยไปพร๎อมๆ 

กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหมํของโลกได๎ซึ่งจะท าให๎ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็น
ชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูํดีมีสุขอยํางถ๎วนหน๎ากันสาระส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกรํางอยูํในขณะนี้นั้นจะประกอบด๎วยวิสัยทัศน์และ
เปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต๎องการบรรลุรํวมกันรวมทั้งนโยบายแหํงชาติและมาตรการเฉพาะ  ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและ
วิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต๎องมุํงด าเนินการไปพร๎อมกันอยํางประสานสอดคล๎อง เพื่อให๎บรรลุซึ่งสิ่งท่ีคนไทยทุกคนต๎องการ 

คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแหํงชาติ อันได๎แกํ การเมืองภายในประเทศ การเมืองตํางประเทศ
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกลําวจะต๎องสนองตอบตํอ
ผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยูํอยํางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบัน
หลักของชาติ การด ารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็น
ปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความ
เป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศและการอยูํรํวมกันอยําง
สันติประสานสอดคล๎องกัน ด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็นภาระของโลก
และสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด๎อยกวํา 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต๎องมีการวางแผน
และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสํวนให๎ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  

ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต๎องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถํายทอดแนวทางการพัฒนาสูํการปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยําง
ตํอเนื่องและมีการบูรณาการ และสร๎างความเข๎าใจถึงอนาคตของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคม
ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให๎ประเทศมีขีดความสามารถในการแขํงขัน มีรายได๎สูงอยูํในกลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว คนไทยมี
ความสุข อยูํดี กินด ีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี
ตํอจากนีไ้ป จะประกอบด๎วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ (๑) ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการ
แขํงขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกัน



ทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ๎ม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 

ของแตํละยุทธศาสตร์ สรุปได๎ ดังนี ้
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและชํวยลดและปูองกัน

ภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเชื่อมั่นในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีตํอประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต๎อง
ให๎ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร๎างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรยีบรอ๎ยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร๎อย
ภายในประเทศสร๎างความรํวมมือกับประเทศเพื่อนบ๎านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให๎ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูํการเป็น
ประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจาเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแขํงขันและการ
พัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร๎างความมั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหาร  การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด๎าน อันได๎แกํโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
พัฒนาทุนมนุษย ์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร๎างความเช่ือมั่น การ
สํงเสริมการค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอสังคม  ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติ
การค๎าเพื่อให๎ได๎ประโยชน์จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสูํสํวนบนของหํวงโซํมูลคํามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม โดยมีการใช๎ดิจิทัลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดยมุํงสูํความเป็นเลิศ
ในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการ
ด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร๎างฐานการผลิตให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขันของภาคเกษตรสํงเสริมเกษตรกรรายยํอยให๎ปรับไปสูํการท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมและรวมกลุํมเกษตรกร
ในการพัฒนาอาชีพท่ีเข๎มแข็ง และการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช๎ดิจิทัลและการค๎ามาเพิ่มมูลคําและยกระดับหํวงโซํ
มูลคําในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให๎มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได๎เดิม เชํน การทํองเที่ยว และพัฒนาให๎ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให๎บริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการด๎านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต๎น 



(๓) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) สูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการจัดการสิ่งแวดล๎อมเมือง และโครงสร๎างพื้นฐานทางสังคม
และเศรษฐกิจท่ีสอดคล๎องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับนานาประเทศ  

สํงเสริมความรํวมมือกับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตํางๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหวํางประเทศ รวมถึงสร๎างองค์
ความรู๎ด๎านการตํางประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให๎เป็นรากฐานที่
แข็งแกรํงของประเทศมีความพร๎อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อยํางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย 

เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู๎คุณคําความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที ่
ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียม และทั่วถึง 

(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคํานิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบํมเพาะ

จิตใจให๎เข๎มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเรํงกระจายโอกาสการ
พัฒนาและสร๎างความมั่นคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล๎าไปสูํสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

(๓) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอื้อตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

(๔) การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของชุมชน 

(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเรํงอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
สร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด๎านน๎า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัว
ตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุํงสูํการเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความสาคัญ 

อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุํมน้ า เน๎นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใช๎พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

(๕) การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๖) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล๎อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให๎หนํวยงานภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูํท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม 

มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 



(๑) การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(๔) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

(๖) การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 

(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแมํบทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให๎สํวนราชการและหนํวยงานตํางๆ  ใช๎เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนเฉพาะด๎าน
ตํางๆ เชํน ด๎านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให๎มีความ
สอดคล๎องกันตามห๎วงเวลานอกจากน้ียุทธศาสตร์ชาติจะใช๎เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางมีเอกภาพให๎บรรลุเปูาหมาย โดยจะต๎องอาศัยการประสานความรํวมมือจากหลายภาคสํวน ภายใต๎ระบบ
ประชารัฐ คือ ความรํวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยจะได๎มี
การก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสูํการปฏิบัติ  เพื่อที่สํวนราชการและ
หนํวยงานตํางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได๎อยํางตํอเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายและภาพ
ในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข๎าใจ รับรู๎ และยอมรับเป็นเจ๎าของรํวมกันสามารถถํายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  
สูํเปูาหมายเฉพาะด๎านตํางๆ ตามระยะเวลาเป็นชํวงๆ ของหนํวยงานปฏิบัติได๎ และมีการก าหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได๎ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติและแผนในระดับตํางๆ เพื่อให๎สํวนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด๎านการจัดสรรงบประมาณ 

ให๎สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอยํางมีบูรณาการ  และกรอบกฎหมายที่จะ
ก าหนดให๎การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความตํอเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอยํางเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล๎องตั้งแตํระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสูํการ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมนิผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลือ่นยุทธศาสตรช์าติสูํการปฏิบัตอิยําง
มีประสิทธิภาพและหนํวยงานปฏิบัติจะต๎องมีความเข๎าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

เนื่องด๎วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น  จะต๎องสอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ  แตํทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได๎สิ้นสุดลงและการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยูํระหวํางการด าเนินการและยังไมํประกาศใช๎ แตํได๎ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไว๎แล๎ว 

ดังนั้น  เพื่อให๎การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง
ต าบลบ๎านเหลื่อม   มีความสอดคล๎องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารสํวนต าบลสาม
เมือง จึงได๎น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติดังกลําวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให๎เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ขององค์การบริหารสวํนต าบลสามเมือง  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียด
ดังนี ้ 

 
 



๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะ
แวดล๎อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ กระแสการเปิด
เศรษฐกิจเสรี ความท๎าทายของเทคโนโลยีใหมํๆ การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด๎าน
ตํางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด๎าน  เชํน ปัญหา
ผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขํงขัน  คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต๎น ท าให๎การพัฒนาในชํวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจ าเป็นต๎องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี ้ 

(๑) การน๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม  

(๓) การสนับสนุนและสํงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

(๔) การพัฒนาสูํความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 

 

๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลง  

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการขับเคลื่อน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาเชิง
โครงสร้าง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต  

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการยกระดับดี
ขึ้น  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน  

๒.๒ ด้านสังคม 

๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย  แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได๎แกํ 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการต้ังครรภ์ใน
กลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y 

(Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซ่ึงจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป  

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่
เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลายรูปแบบมาก
ขึ้น  

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม  
๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้  

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคน
เพียงส่วนน้อย  



(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค  

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค  

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน  

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม  
๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น  

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น  

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่าง
ต่อเน่ืองและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 

(๑) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง  

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม (๓) ป่าชายเลนและ
ระบบนิเวศชายฝ่ังถูกท าลาย  

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ  

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น  

 

(๓) คุณภาพน้ าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง  

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง 
๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น  ส่งผล

กระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย  

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผํานดัชนี
ความอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกันในสังคมไทย ช้ีวํา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกันอยูํในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แตํ
องค์ประกอบด๎านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูํในระดับที่ต๎องเรํงแก๎ไข สถานการณ์ดังกลําว ถือเป็นความจ๎าเป็นของ
ประเทศไทยที่จะต๎องให๎ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยํางเรํงดํวน  เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการสร๎างระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอยํางน๎อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรํงใส (๔) หลักความมีสํวนรํวม (๕) หลัก
ความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ๎มคํา ขณะนี ้ได๎มีการสะสมตัวและลุกลามสูํทุกภาคสํวน ได๎แกํ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับ
ท๎องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให๎ได๎รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์สํวนตนทับซ๎อนกับผลประโยชน์รัฐหนํวยงาน
ภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไมํเป็นธรรมาภิบาล มีการใช๎อ านาจหน๎าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให๎ตนเองและพวกพ๎อง ภาค
ธุรกิจบางสํวนมีการรํวมมือกับนักการเมอืงและข๎าราชการ กระท๎าการทุจริตเพื่อให๎ได๎งานจากภาครัฐ ปิดงานอยํางรวดเร็ว ผูกขาดทาง
ธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตํอผู๎บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน๎มยอมรับการทุจริตตํางๆ ที่ตนเองได๎รับประโยชน์มาก
ขึ้น สถาบันทางศาสนาบางสํวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของสํวนรวม ขาด
ความโปรํงใส ปลํอยให๎คนบางกลุํมใช๎ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์  สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไมํเป็นกลาง ไมํแสดง



บทบาทในการตํอต๎านการทุจริตหรือปกปิดข๎อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุํมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมํสามารถรักษา
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได๎ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได๎ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย
อยํางตํอเนื่อง พบวํา บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือวําอยูํในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 
๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํท่ี ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมือ่เทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํท่ี ๗๗% แสดงให๎เห็นวํา บริษัท
จดทะเบียนไทย ให๎ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอยํางยั่งยืนและสร๎างความเช่ือมั่นแกํผู๎
ลงทุนทั้งในประเทศและตํางประเทศสูํการยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 

(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย  

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไข 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  พัฒนาการ
ของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ๎าง รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหา
หลักฐานจับผิดมาลงโทษได๎ เนื่องจากมีความซับซ๎อนไมํมากเทํากับการทุจริตคอร์รัปช่ันในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจาก
การทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญํที่สูงเป็นแสนล๎านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ๎อนซึ่งเป็นรูปแบบใหมํ
ที่เกิดมากขึ้นในชํวงที่รัฐเข๎ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหมํ มีความซับซ๎อนเพิ่มขึ้น
และในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ๎อนเป็นอยํางมาก ไมํวําจะเป็นองค์กรภาครัฐ
หรือภาคเอกชน และมาตรการตํางๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรตํางๆ ยังไมํสามารถที่
จะเข๎าไปแก๎ไขปัญหาเหลํานี้ได๎  

 

๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต๎สมมติฐาน (๑) แนวโน๎มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร๎อยละ ๓.๘ ในชํวงแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี ๑๒ และร๎อยละ ๔.๒ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๔ (๓) ราคาน๎ามันเฉลี่ย ๗๐-
๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร๎อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตํอเนื่องเฉลี่ยร๎อยละ   ๐.๘ 

ภาคอุตสาหกรรมขยายตวัเฉลีย่ร๎อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยรอ๎ยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 
๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร๎อยละ ๐.๒ และร๎อยละ ๐.๗ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต๎
สมมุติฐานเหลํานี้ เศรษฐกิจไทยในชํวง ๑๐ ปีข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคํากลางของการประมาณ
การร๎อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให๎เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ  รายได๎สูงในชํวงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร๎อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลําวท าให๎เศรษฐกิจไทยมีความ
เสี่ยงที่จะตกอยูํภายใต๎กับดักประเทศรายได๎ปานกลางอยํางถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลง
ของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเรํงขึ้นเป็นเฉลี่ยร๎อยละ ๑.๐ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถํวงตํอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด๎านการคิดคน๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิง่จ๎าเป็นในการยกระดบัฐานะประเทศเข๎าสูํการ
เป็นประเทศรายได๎สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดสํวนของประชากรผู๎สูงอายุ  (๓) จ๎านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ 

ซึ่งสํงผลให๎อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต๎องการในประเทศขยายตัวช๎าลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศตํางๆ ที่การปรับตัวเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุช๎ากวําไทย (๕) ภาระการใช๎จํายเพื่อดูแลผู๎สูงอายุเพิ่มขึ้นท๎าให๎การจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข๎อจ๎ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได๎ขั้นต่ าส าหรับการเป็น
ประเทศรายได๎ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ตํอคนตํอปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได๎และมาตรฐาน



การครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกลําวท๎าให๎ประเทศไทยมีความสุํมเสี่ยงท่ีจะไมํสามารถหารายได๎ที่เพียงพอในการที่จะท๎า
ให๎คนไทยได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของประเทศไทยสํงผลให๎อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต๎องแบกรับ

การดูแลผู๎สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู๎สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์วําในปี 
๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู๎สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท๎าให๎ต๎องน๎าเข๎าแรงงานไร๎
ทักษะจากประเทศเพื่อนบ๎าน ซึ่งสํงผลกระทบตํอตลาดแรงงานไทยในด๎านการยกระดับรายได๎และทักษะฝีมือแรงงานจะช๎าลง  ผลิต
ภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช๎า ปัญหาการค๎ามนุษย์ และการขาดการคุ๎มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ๎าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาตํอเนื่อง
ที่สํงผลตํอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยํางไรก็ตาม 

นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค๎าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุํมผู๎สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต๎น สศช. จะค านวณ
ใหมํอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข๎อมูลในแบบจ าลองเสรจ็สมบูรณเ์กณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึง่อยูํท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ตํอคนตํอ
ปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 

ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด๎านรายได๎  โอกาสการเข๎าถึงบริการ
ภาครัฐและการเข๎าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น๎าไปสูํความขัดแย๎งในสังคม และเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความ
เข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได๎และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุํมคนตํางๆ  ในสังคม 

บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไมํทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์สํวนใหญํตกอยูํในกลุํมที่มีโอกาสและรายได๎สูง  ท๎าให๎สัดสํวนรายได๎
ระหวํางกลุํมคนรวยร๎อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุํมคนจนร๎อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตํางกันถึง ๓๔.๙ เทํา ในปี ๒๕๕๖ 

นอกจากนี้ความเหลื่อมล๎ายังสํงผลให๎เกิดปัญหาตํางๆ  อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาสการเข๎าถึงบริการ
การศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอยํางเทําเทียม การแยํงชิงทรัพยากร การรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร 

ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูํความเป็นเมืองมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวง
และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสูํพื้นที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต๎องมีการลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะ
เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช๎ประโยชน์ของทรัพยากรท๎องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสูํภาคการค๎า  บริการ และ
อุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมํๆ ที่จะชํวยลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะสํงผลตํอการลดลงและความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรท๎องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม 

ทั้งนี ้การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนท่ีอาจสํงผลตํอการเปลีย่นแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท๎องถิ่น อยํางไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญํขึ้นเพื่อตอบสนองความต๎องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะสํงผลให๎เกิดการประหยัดจาก
ขนาด การขนสํงมีต๎นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ๎มคํามากขึ้น นอกจากนี้ ความต๎องการแรงงานที่มาก
ขึ้นจะมีสํวนเอื้อหรือท๎าให๎จ าเป็นต๎องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต๎องการของสถานประกอบการที่มี
จ านวนมาก 

 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 

เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รํางรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะชํวยสนับสนุนให๎
การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หนํวยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่
ด าเนินกิจกรรมโดยใช๎เงินแผํนดิน มีหน๎าที่ต๎องเปิดเผยข๎อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกลําวตํอสาธารณะ  เพื่อให๎พลเมืองได๎ติดตาม
และตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต๎องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐ และต๎องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยํางอื่น 

ให๎เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร๎างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างความเป็นธรรมอยํางยั่งยืน กระจายอ านาจ
และจัดภารกิจ อ านาจหน๎าที ่และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวํางราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่น รวมทั้งมี



กลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต๎องด าเนิน
นโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช๎จํายเงินแผํนดิน 

อยํางคุ๎มคํา จัดให๎มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดตํอ
ประชาชน และสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให๎ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ มูลนิธิ 
สถาบันการศึกษา หนํวยงานวิจัยตํางๆ น๎าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและ
การปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งการคอร์รัปช่ันขนาดใหญํและคอร์รัปช่ัน
ภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพื่อรายงานข๎อค๎นพบและข๎อเสนอแนะสูํสาธารณะ เป็นแรงกดดันให๎
ผู๎มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท๎างานตํางๆ ให๎เหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒ บริบทภายนอก 

๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 

(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต
เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตํอทิศทางการวางแผนพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานของประเทศไทย  ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด๎านการค๎าการลงทุนที่มุํงเน๎นให๎ความส าคัญกับเรื่องความโปรํงใสและสิ่งแวดล๎อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ 

หลายประการตํอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได๎แกํ ๑) การลดข๎อจ๎ากัดในด๎านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาส
ในการใช๎ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานและวัตถุดิบเข๎มข๎นในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขันและพัฒนาตนเองไปสูํระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช๎ฐานการผลิตในประเทศ
เพื่อนบ๎านและ ๓) โอกาสในการใช๎ความได๎เปรียบด๎านสถานท่ีตั้งและด๎านโครงสร๎างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ให๎เป็นศูนย์กลางทางด๎านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะตํอไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด๎านมาตรฐานของการค๎าและ
บริการมาเป็นข๎อกีดกันทางการค๎าซึ่งผู๎ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมต๎องปรับตัวเพื่อ
พัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและมี
ความรับผิดชอบตํอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค๎าจะกํอให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายเงินทุน แนวโน๎ม
ราคาสินค๎าเกษตรและสินค๎าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํางๆ  ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค๎าเกษตร สินค๎ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข๎มข๎น รวมทั้งแนวนโยบายและ 

มาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไมํทั่วถึง ยังมีแนวโน๎มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล๎าทางด๎านรายได๎ให๎มีความรุนแรงมากขึ้น
และเป็นอุปสรรคตํอการสร๎างการเตบิโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ๎าเป็นตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ที่ตํอเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 

เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชํวงต๎นแผนพัฒนาฯ  และแนวโน๎มการปรับทิศทาง
นโยบายการเงินในยุโรปในชํวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในชํวงหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจโลกท่ีมีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูํวิกฤติและสร๎างผลกระทบตํอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการ
ปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไมํประสบความส าเร็จอยํางเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก๎าวหน๎าในการติดตํอสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือขํายทางสังคมออนไลน์ สํงผลให๎มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตํอวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคล กระบวนการเรียนรู๎ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

 
 
 



๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ท าให๎เกิดความแห๎งแล๎งเป็น
ระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชํวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สํงผลกระทบตํอความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม๎เกิดความเสื่อมโทรม 

แหลํงน๎าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบตํอสุขภาพของมนุษย์กรณีที่
เกิดโรคระบาดใหมํ เกิดความเสี่ยงตํอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชํน ระบบนิเวศปุาไม๎ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชํุมน้ า 

เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลําวข๎างต๎น จะสํงผลตํอความมั่นคง
ด๎านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้ง
ขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง แผํนดินไหวและดินโคลนถลํม สํงผลกระทบตํอภาคการผลิต การพัฒนา
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข๎อตกลงระหวําง
ประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข๎มข๎นและเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องเตรียมพร๎อมรับภาระใน
การลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกภายใต๎กระแสการแขํงขันทางการค๎า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  

ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท๎าเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
ในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชํวงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให๎การรับรองแล๎วเมื่อวันที่ ๑๐ 

กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด๎วยเปูาประสงค์ (Goal) จ๎านวน ๑๗ ข๎อ และเปูาหมาย (Target) จ๎านวน ๑๖๙ ข๎อ ซึ่งจะสํงผลกระทบกับการ
วางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต๎องเน๎นขจัดความยากจนให๎หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความ
เทําเทียมกันทางเพศ สํงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร๎างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 

ลดความไมํเทําเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวํางประเทศ  มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร๎อมใน
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลอยํางยั่งยืน สํงเสริมให๎สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสํงเสริมความเป็นหุ๎นสํวนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกรํวมกัน 

 

๔ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยูํ ท าให๎การก าหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น๎อมน๎า
และประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล 

ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยน
ผํานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศท่ีมีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 

และน๎าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนดต าแหนํงทาง
ยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได๎จัดท าข้ึน 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด๎านการขนสํงและ        
โลจิสติกส์ของภูมิภาคสูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

๔.๓ เป้าหมาย 

๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ ๕.๐ 



(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตอํหัว (GDP Per Capita) และรายได๎ประชาชาติตํอหวั (GNP Per Capita) ณ 

สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ 

ดอลลาร์ สรอ.) ตํอคนตํอป ี

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๒.๕ ตํอป ี

(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมํต่ ากวําร๎อย
ละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการสํงออกขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อย
ละ ๔.๐ ตํอป)ี 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 

(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

(๑) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากขึ้น 

(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางท่ัวถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์อยําง
ยั่งยืนและเป็นธรรม 

(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

(๕) มีการบริหารจัดการน๎าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม 

(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

(๓) มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม 

๕ แนวทางการพัฒนา 

๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด๎านการลงทุนใน
การวิจัยและพัฒนา ด๎านบุคลากรวิจัย ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน และด๎านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให๎
ผู๎ประกอบการมีบทบาทหลักด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให๎ใช๎ประโยชน์อยํางแท๎จริงทั้งเชิง
พาณิชย์และสาธารณะโดยให๎ความคุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให๎มีทักษะความรู๎
และสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับและพัฒนา
สมรรถนะแรงงานไทยด๎วยเทคโนโลยี เรํงรัดให๎แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู๎ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแขํงขันในตลาดแรงงานได๎  
สนับสนุนให๎แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุํนในการเคลื่อนย๎ายระหวํางสาขาการผลิตและระหวํางพื้นที่การผลิต  เพื่อให๎



แรงงานสามารถเคลื่อนย๎ายไปสูํสาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการจัดท๎ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให๎เป็นมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 

พัฒนาขีดความสามารถของผู๎ประกอบการให๎มีความยืดหยุํน สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ
ทํามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค๎าในรูปแบบตํางๆ  เพิ่มสัดสํวนความเป็นเจ๎าของของคนไทยและ
สนับสนุนให๎มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค๎าและชํองทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  ตลอดจนพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรม
และบริการเพื่อเข๎าสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที ่

เศรษฐกิจในประเทศและตํางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขํายรถไฟให๎เป็นโครงขํายหลักในการ
เดินทางและขนสํงของประเทศ พัฒนาโครงขํายระบบขนสํงสาธารณะและโครงขํายทางหลวงพิเศษระหวํางเมือง  ขยายขีด
ความสามารถของทําอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทําเรือที่มีศักยภาพให๎เป็นทําเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ  รวมทั้งพัฒนา
และปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด๎านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  

เชํน อุตสาหกรรมซํอมบ ารุงและผลิตช้ินสํวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต๎น เพื่อสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับ
ประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 

ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค๎าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค๎า
เกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคําสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร๎างความเช่ือมโยงทางด๎านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ๎านและลด
ระดับการผลิตสินค๎าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขํงขัน ลงสูํระดับที่จ๎าเป็นส าหรับการสร๎างความมั่นคงทางด๎านอาหาร
และพลังงาน จัดระบบการผลิตให๎สอดคล๎องกับศักยภาพพื้นที่และความต๎องการของตลาดตั้งแตํต๎นน๎าถึงปลายน๎าทั้งด๎านกายภาพ
และเศรษฐกิจ รวมทั้งสํงเสริมการรวมกลุํมทางการเกษตรจากกิจการเจ๎าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห๎าง
หุ๎นสํวน และบริษัทเพ่ือให๎เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหลํงน๎า  ใช๎เทคโนโลยี
การผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช๎กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนสํงเสริมและเรํงขยายผลแนวคิดการท๎าการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร๎างการผลิตภาคบริการโดยเรํงพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสํงให๎เกิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงขํายท้ังทางบก ทางน๎า และทางอากาศ เรํงพัฒนาทําเทียบเรือขนาดใหญํเพื่อรองรับการเติบโต
ของการทํองเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม
ตํางๆ เกี่ยวกับการทํองเที่ยวและสํงเสริมการทํองเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการทํองเที่ยวของไทยสูํ
สากลและรองรับการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎สามารถแขํงขันได๎ในระดับนานาชาติ  รวมทั้งสํงเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะ
กลุํมคลัสเตอร์ทํองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเช่ือมโยงทั้งทางกายภาพ  วิถีชีวิต/วัฒนธรรม
ท๎องถิ่นและกิจกรรมการทํองเที่ยว ตลอดจนสํงเสริมการสร๎างความเช่ือมโยงด๎านการทํองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มี
พรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขํายคมนาคมขนสํงเช่ือมโยงกันเพื่อให๎เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาตํอยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหลํงการถํายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได๎ประเทศ และเป็นกลไก
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให๎เข๎าสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด๎านการค๎าการลงทุน  เชํน โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ 

เชํน ลดอุปสรรคการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ เป็นต๎น สํงเสริมการน๎าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช๎ทั้งภาคการ
ผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ๎านวยความสะดวกทางการค๎าการลงทุน
ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร๎างเศรษฐกิจและสังคมแหํงปัญญาและการเรียนรู๎ มุํงเน๎นการพัฒนาธุรกิจเชิง
สร๎างสรรค์ การลงทุนที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  การประหยัดพลังงานและการใช๎พลังงานทดแทน การลงทุน
ด๎านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญํข๎ามประเทศ บริษัทการค๎าระหวํางประเทศ รวมทั้งการให๎ความส าคัญ
เรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูํสังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

 



๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยชํวงวัยเด็กตั้งแตํแรกเกิดให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎าน  วัยเรียน วัยรุํนให๎มีทักษะการเรียนรู๎ 
ทักษะชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นภายใต๎บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให๎มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน
เพื่อสร๎างผลิตภาพเพิ่มให๎กับประเทศ วัยผู๎สูงอายุให๎มีการท๎างานท่ีเหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได๎ในการด ารงชีวิต 

มีการสร๎างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตํางๆ  ที่จะกํอให๎เกิดภาระแกํปัจเจกบุคคล 

ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหมํเพื่อสร๎าง
ความรับผิดชอบตํอผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด๎านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ
จดัสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตํกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให๎ได๎คนดีคนเกํง 

รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน๎นผลลัพธ์จากตัวผู๎เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู๎ โดยมุํงจัดการเรียนรู๎เพื่อสร๎างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแตํ
ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู๎ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให๎สอดคล๎องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต๎องการของตลาด การวิจัยและการใช๎เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู๎ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 

การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู๎สูงอายุท้ังในด๎านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยูํอาศัยส าหรับผู๎สูงอายุ
ยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล๎าและสร๎างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารทรัพยากรด๎านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให๎เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ
และการใช๎ทรัพยากร และสํงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขํายที่มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน  พัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยสูํการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด๎านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อ
สํงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย 

(Academic Hub) เพื่อน๎ารายได๎กลับมาใช๎ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งสํงเสริมการให๎ความส าคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให๎การ 

ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสํวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตํอสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล๎อมและความจา๎เป็นทางกายภาพให๎เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูส๎ูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้งในด๎าน
การจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยํางบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มี
ศักยภาพและความพร๎อมให๎เป็นต๎นแบบของการดูแลผู๎สูงอายุเพื่อขยายผลไปสูํชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช๎ชีวิต
ประจ๎าวันส าหรับผู๎สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 

๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุํงเน๎นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดย
สนับสนุนให๎แรงงานมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอยํางมีมาตรฐาน ปรับโครงสร๎างคําจ๎างแรงงานให๎ชัดเจน
และสะท๎อนทักษะฝีมือแรงงานอยํางแท๎จริง เรํงผลักดันให๎การใช๎ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทาง
ปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยํอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิต
ทางการเกษตรที่สอดคล๎องกับพื้นที่ สร๎างหลักประกันรายได๎แทนการอุดหนุนด๎านราคาสินค๎าเกษตร ลดต๎นทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (๑) 

พัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงอยํางหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและ



การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยูํอาศัยของผู๎มีรายได๎น๎อยและการเข๎าถึง
ระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยูํอาศัยแหํงชาติและเมืองนําอยูํ พัฒนาโครงการที่อยูํอาศัยแก๎ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง
โดยด าเนินการรํวมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ๎าเป็นและเหมาะสมตามกลุํมเปูาหมาย  

(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตํางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระคําใช๎จํายรํวมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให๎เกษตรกร
รายยํอยที่ไร๎ที่ดินท๎ากินและยากจนได๎มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในท่ีดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน๎าอยํางเป็นระบบ
และเข๎าถึงพื้นที่เปูาหมายได๎อยํางแท๎จริงด๎วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน๎า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรํวมกัน
ของหนํวยงาน และสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวม รวมทั้งปรับโครงสร๎างภาษีที่เป็นธรรม เชํน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ภาษีมรดก 

และภาษีสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ๎มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข๎าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอยํางเทําเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งด๎านกฎหมายให๎แกํประชาชน  รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช๎
กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล๎า เชํน กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต๎น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร๎อมรองรับความ
เป็นเมือง ทั้งด๎านการบริหารจัดการด๎านผังเมืองด๎านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนสํง ระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดล๎อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอตํอความต๎องการของคนในเมือง รวมทั้ง
เสริมสร๎างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน  

สํงเสริมและเรํงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแขํงขันของประเทศท้ังด๎านการค๎า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (Green Logistics) สนับสนุน
ให๎เกิดความรํวมมือในหํวงโซํอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด๎านอ านวยความสะดวกทาง
การค๎า ขนสํง และโลจิสติกส์ให๎มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตํอภาคธุรกิจอยํางแท๎จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให๎ความส าคัญกับ
นโยบายสํงเสริมการลงทุนและการค๎าชายแดนเพื่อดึงดูดให๎นักลงทุนในภูมิภาคเข๎ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ๎าน  รวมทั้ง
สํงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให๎ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน การสํงเสริมการลงทุน
และสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานตํางด๎าว และการให๎บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อชํวยอ๎านวยความสะดวกด๎านการค๎า
ชายแดนและการผํานแดนระหวํางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ ากัด
และศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม๎ โดยสนธิก าลังของทุกภาคสํวนน าระบบสารสนเทศมาใช๎เพื่อการบริหาร
จัดการ บังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  เพิ่มพื้นที่ปุาไม๎โดยสํงเสริมการปลูกไม๎มีคําทางเศรษฐกิจระยะยาว 

อนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอยํางยั่งยืนและแบํงปันผลประโยชน์อยํางเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการ
ประเมินมูลคําของระบบนิเวศและการสร๎างรายได๎จากการอนุรักษ์  จัดสรรที่ดินให๎แกํผู๎ยากไร๎ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท า
ฐานข๎อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ  การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก๎าวหน๎า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองท่ีดินของคนตํางชาติ บริหารจัดการน๎าเพื่อให๎เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหวําง
หนํวยงานอยํางเป็นระบบ สร๎างศูนย์ข๎อมูลทรัพยากรน๎า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นที่ เชํน คณะกรรมการลุํมน๎า และ
องค์กรผู๎ใช๎น๎า คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย๎งเชิงนโยบายระหวํางการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  การ
ทํองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแรํโดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน๎าแรํมาใช๎ประโยชน์  ค านึงถึง
ความจ๎าเป็นและมูลคําในอนาคต บังคับใช๎มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท๎าเหมืองแรํที่กํอมลพิษตํอสภาพแวดล๎อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 



๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร๎างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช๎แล๎ว ที่มีประสิทธิภาพ 

ขับเคลื่อนสูํ Zero Waste Society ผํานมาตรการตํางๆ เชํน การปฏิรูประบบภาษีและคําธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล๎อม การศึกษาเพื่อ
สิ่งแวดล๎อม มาตรฐานและฉลากสินค๎า เป็นต๎น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว สํงเสริมผู๎ประกอบการให๎สามารถปรับระบบสูํหํวงโซํอุปทานหรือหํวงโซํ
คุณคําที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) สํงเสริมการท๎าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสํงเสริมภาค
บริการที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อย เพื่อให๎ประเทศไทยมีศักยภาพให๎มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด๎วยการเรํงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ 

น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดีให๎กับประชาชน เรํงรัดแก๎ไขปัญหาการ
จัดการขยะเป็นล๎าดับแรก โดยสํงเสริมให๎เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน๎ากลับมาใช๎ใหมํให๎มากที่สุด  

เรํงก าจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมในสถานท่ีก าจัดในพ้ืนท่ีวิกฤต สร๎างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม 

เน๎นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร๎างวินัยของคนในชาติมุํงสูํการจัดการที่ยั่งยืน โดยให๎ความรู๎แกํประชาชน และการบังคับใช๎กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดท๎าแผนแมํบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของอาเซียน หาแนวทางความรํวมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุํมน๎าโขงในประเด็นการ
ขนสํงข๎ามพรมแดน การเคลื่อนย๎ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่ม
ศักยภาพในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกให๎กับทุกภาคสํวน  สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรบัตัวตํอการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจน
สํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให๎ความส าคัญกับการปูองกัน
น๎าทํวม วางแผนปูองกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุํนตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Resilience City) การให๎บริการของระบบนิเวศ สํงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร๎างแนวปูองกันตาม
ธรรมชาติ และการจัดท๎าแผนธุรกิจตํอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให๎มีประสิทธิภาพพร๎อมรองรับแนวโน๎มการ
เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให๎มีชํองทางให๎ทุกภาคสํวนสามารถ
เข๎าถึง เข๎าตรวจสอบข๎อมูลของภาคราชการและร๎องเรียนได๎ เชํน ข๎อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ๎างโครงการของทางราชการ 

ข๎อมูลการประมูลโครงการ ผู๎ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข๎อมูลความก๎าวหน๎าตามกระบวนการยุติธรรม  เชํน คดีที่ไมํ
ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให๎ความสนใจในแตํละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให๎มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอตํอการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐรํวมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให๎ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตํมีความคลํองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลีย่นแปลงทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือขํายและเช่ือมโยงภาคสํวนตํางๆ ในระดับพื้นท่ีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร๎างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็ว
และนําเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให๎กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได๎  โดยเฉพาะอยํางยิ่งการติดตาม 

ประเมินผลโครงการใหญํๆ ที่มีการใช๎จํายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว๎าง 

 

 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี สํวนรํวมของทุกภาคสํวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อ
สนับสนุนจังหวัดและกลุํมจังหวัดให๎สามารถ  ใช๎เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุํมจังหวัด 



แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎เกิดการพัฒนาที่สมดุล  
ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด๎วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต๎  ซึ่งเทศองค์การบริหารสํวนต าบล
สามเมืองต าบลบ๎านเหลื่อมนั้นตั้งอยูํภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารสํวนต าบลสาม
เมืองมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านการเกษตร  การทํองเที่ยว  การค๎าการลงทุน การ
พัฒนาคนให๎มีสุขภาวะดีทั้งรํางกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู๎  เทําทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได๎อยํางมีคุณภาพ สร๎าง
ความมั่นคงด๎านอาหาร  แก๎ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเอง
และดูแลครอบครัวได๎อยํางอบอุํน  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
รายละเอียดสรุปยํอ  ดังนี้    
 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให๎
จังหวัดและกลุํมจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุํมจังหวัดให๎สอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ และตอบสนองความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) จึงได๎จัดท า
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี สํวนรํวมของทุกภาคสํวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัด
และกลุํมจังหวัดให๎สามารถใช๎เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุํมจังหวัด 

๑. แนวคิดและหลักการ 

 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให๎เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มีภูมิคุ๎มกันตํอ
ผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูํกับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  
ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีสํวนรํวมของทุ กภาคภาคี
การพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให๎สังคมสมานฉันท์และอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน 

 ๑.๒  หลักการ มุํงสร๎างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตํางๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผํนดิน เพื่อสร๎าง
โอกาสทางการพัฒนา สอดคล๎องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 

(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให๎สอดคล๎องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 ภายใต๎กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล๎อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญตํอการพัฒนาประเทศ  
เป็นผลให๎จ าเป็นต๎องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลําวให๎เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนา
พื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคตํางๆ ของประเทศให๎เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาด๎าน
อุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทํองเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor) เชํน 
พื้นที่เขตเศรษฐกิจแมํสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกํน-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ-สระแก๎ว-ปราจีนบุรี  
พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพาน
เศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต๎ (North South Economic Corridor) ได๎แกํ แนวเศรษฐกิจ
เชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแกํน-นครราชสีมา-จังหวัด
ปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก๎ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 

 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวํางประเทศ โดยเน๎นพ้ืนท่ีชุมชนตามแนว
เขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต๎ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  



 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงขํายคมนาคมขนสํงเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันเชิงพื้นที่ เชํน 
การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนสํงทางน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการเช่ือมโยงโครงขํายการคมนาคมบริเวณจุดตัด 
เชํน พิษณุโลก และขอนแกํน 

 ๒.๔ สร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให๎ยั่งยืน ได๎แกํ พัฒนา
แหลํงน้ าให๎เพียงพอตํอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองและแหลํงอุตสาหกรรม และการจัดให๎มีการจัดการใช๎ประโยชน์ท่ีดินอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  (๑) เพิ่มศักยภาพการแขํงขันด๎านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  การ
พัฒนาศักยภาพการประกอบการด๎านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยว  การตั้งองค์กรรํวมภาครัฐและเอกชน
ระดับพื้นท่ีเพื่อสํงเสริมอ านวยความสะดวกด๎านการค๎าการลงทุน และสํงเสริมความรํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ๎าน 

  (๒) สร๎างคนให๎มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให๎มีสุขภาวะดีทั้งรํางกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู๎  เทําทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได๎อยํางมีคุณภาพ 

  (๓) สร๎างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให๎เข๎มแข็ง เพื่อสร๎างความมั่นคงด๎านอาหาร  แก๎ไขปัญหาความยากจน 
หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได๎อยํางอบอํุน 

  (๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์ โดยเรํงอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ปุาไม๎ให๎ได๎ ๑๕.๙ ล๎านไรํ 
หรือร๎อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค  ปูองกันการรุกพื้นท่ีชํุมน้ า พัฒนาแหลํงน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพรํกระจายดิน
เค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยสํงเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

  (๑) กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด๎วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู และเลย) เน๎น
การฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร๎างการผลิตด๎านการเกษตรการสํงเสริมการค๎า การลงทุนและการ
ทํองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ๎าน 

  (๒) กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด๎วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน๎นให๎
ความส าคัญกับความรํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ๎าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าการเกษตร สํงเสริมพื้นที่
ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 

  (๓) กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด๎วย ขอนแกํน  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และร๎อยเอ็ด  
เน๎นการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค๎าบริการ และการลงทุนของภาค การใช๎ประโยชน์พื้นที่
ชลประทานให๎เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก๎าวหน๎า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูํ
กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

  (๔) กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง ๑ ประกอบด๎วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  มุํงเน๎นการ
พัฒนาระบบชลประทานให๎เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการทํองเที่ยวทั้งการ
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด๎วยการสร๎างคุณคําเพิ่ม และพัฒนาเส๎นทาง 

  (๕)  กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง ๒ ประกอบด๎วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ  
มุํงเน๎นการพัฒนาแหลํงน้ า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมและขาดแคลนน้ า  การสร๎างงานและรายได๎จากการ
ทํองเที่ยวให๎มากขึ้น 

 ๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
(๑) โครงการผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย์ในทํุงกุลาร๎องไห๎เพื่อการสํงออก 

(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสูํอินโดจีน 

(๓) โครงการพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวอารยธรรมขอม 

(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 

(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด๎วยระบบศึกษาทางไกล 



(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข๎มแข็ง 

(๗) โครงการฟื้นฟูลุํมน้ าชีตอนบนและลุํมน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 
 
 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

 การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนา
กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง ๑ เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ 
อารยธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์)  ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2561 – ๒๕๖5 (ฉบับทบทวน)  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ (สศช.) ในฐานะฝุายเลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได๎แจ๎งผลการ
ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด๎านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด๎านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 
25กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุํมจังหวัด ประจาปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและ
กลุํมจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ด๎านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และ
เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุํมจังหวัด  ซึ่งแบํงงบประมาณเป็น 2 สํวนสํวนที่ 1 งบประมาณเพื่อการ
พัฒนาตามศักยภาพความต๎องการของพื้นที่ หรือประเด็นรํวมของกลุํมจังหวัดสํวนที่ 2 งบประมาณเพื่อการพัฒนาในลักษณะ Cluster 

หรือสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ 
กลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 จึงได๎ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 ระหวํางวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผํนดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ทิศทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานด๎านคมนาคม แผนแมํบทจากกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง และมุํงเน๎นการทางานแบบเครือขํายรํวมกันทุกภาคสํวน  (ภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพื่อรํวมกันก าหนดทิศทางการพัฒนากลุํมจังหวัด ฯ ทั้งด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม
และด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อให๎แผนพัฒนากลุํมจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได๎ด๎วยดีมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของกลุํมจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก๎ไขปัญหารํวมกันของกลุํมจังหวัด ให๎
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุํมจังหวัด และนาไปสูํการกระตุ๎นให๎เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร๎างรายได๎ให๎กลุํม
จังหวัด 

แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับ
ทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับน้ี ได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุํมจังหวัดแบบ 

บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยสรุปประเด็น
ส าคัญ ดังนี ้

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 

1) เป็นแหลํงผลิตสินค๎าเกษตรและอาหารปลอดภัย 

2) เป็นแหลํงผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 

3) เป็นแหลํงทํองเที่ยวท่ีมีความหลากหลายทั้งการทํองเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิงนิเวศน ์การ
กีฬาท่ีมีชื่อเสียง 

4) เป็นประตสููํอีสาน และเชื่อมโยงการค๎าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ๎าน 

 
 
 
 
 



เป้าหมายการพัฒนา 

ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลติภณัฑ์ไหม ทํองเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 

   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวการทอํงเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  
 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสมีา 

  แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองได๎จัดท าแผนสี่ปีโดยสอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  แผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีมี
ความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลําว  โดยมุํงเน๎นพัฒนาด๎านอุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  พลังงาน
สะอาด  การค๎า  เศรษฐกิจอาเซียน การทํองเที่ยว  สังคมคุณภาพ  พัฒนาเมืองนําอยูํ  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม และการบริหารจัดการน้ าอยํางบูรณาการ  สํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความ
มั่นคงของบ๎านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มี
รายละเอียดดังนี้  

 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การทํองเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เป็นแหลํงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม  และเสริมสร๎างความมั่นคง  เพ่ือปูองกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของสํวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยํางยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสมีา  ระยะ  5  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 

 
 

เป้าประสงค์รวม 

 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด๎านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคงในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยคุกคาม  และปูองกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เพ่ือให๎หนํวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร ์

 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขํงขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความสมบูรณ์อยํางยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร๎างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือปูองกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อตุสาหกรรม  ปลอดภัย” 



เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ์ 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่๑: 
การพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการ
แขํงขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพ่ือขยายอัตรา
การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑.  อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได๎
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 
๒.  อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จ านวนครัวเรือนที่
ได๎รับการสํงเสริมอาชีพ
ในพ้ืนที่(ครัวเรือน) 

๑. สํงเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได๎
ลดรายจําย ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. สํงเสริมการสร๎างมูลคําสินค๎า และ
บริการภาคการเกษตรต๎นทาง กลาง
ทางและปลายทาง 
๓. สํงเสริมการสร๎างมูลคําสินค๎าและ
บริการภาคนอกการเกษตรต๎นทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสร๎างผลงาน
วัตนกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารปลอดภัย ที่สอดคล๎องกับการ
พัฒนาจังหวัด 
๕. สํงเสริมการน าวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
(Food Valley) มาเพ่ิมศักยภาพใน
การผลิต 
๖. สนับสนุนการสร๎างรายได๎จากการ
ทํองเที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร๎างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนตํางๆ โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพ่ือสร๎าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการวํางงาน(%) 
๕. อัตราสํวนหนี้เฉลี่ยตํอ
รายได๎เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เทํา) 
๖. อัตราสํวนการออม
เฉลี่ยตํอรายได๎เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(%) 

๘.สร๎างโอกาสและพัฒนาฝีมือให๎กับผู๎
วํางงาน 
๙. สํงเสริมความเป็นอยูํตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐.สํงเสริมการออมของครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ๓. เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แขํงขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) 
๘. จ านวนผู๎ประกอบการด๎าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพิม่ขึ้น 
(ราย) 

๑๑. เพิม่ทักษะความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อเพ่ิมมูลคํา
ผลผลติของสินค๎าและบริการ 

๑๒.สนับสนุนการพัฒนาผูป๎ระกอบการ
ฐานนวัตกรรม(Innovative Entrepreneurship 

Development) และผู๎ประกอบการใหมํทาง
ธุรกิจเทคโนโลยี (Tech Startup)ของจังหวัด 

๑๓. สํงเสริมการให๎ความรูด๎๎านโครงสร๎าง
พื้นฐานและโลจิสติกส์ กับหนํวยงาน
ภาครัฐภาคธุรกิจและเอกชน 

๑๔. เพิม่ทักษะความสามารถและความ
เชียวชาญของแรงงานด๎านการทํองเที่ยว
เพื่อเพ่ิมมูลคําสินค๎าและบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยกระดับสังคม 
ให๎เป็นเมืองหน๎า
อยู ํ

๑. เพื่อลดความยากจน
และความเลื่อมล้ า 

๑.ร๎อยละของประชากรที่อยูํใต๎เสน๎
ความยากจน (%) 
๒. สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได ๎
(Gini Coefficient) 

๑. สํงเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได๎ลด
รายจําย 

๒. สํงเสริมการกระจายรายได๎อยํางทั่งถึง 
และได๎รับสิ่งอ านวยความสะดวกจาก
โครงสร๎างพื้นฐานของภาครัฐ รวมทั้ง
ระบบปูองกันภัยที่เอื้อตํอการกระจาย
เศรษฐกิจ 

๒. เพื่อพัฒนาโครงขําย
ความคุ๎มครองทาง
สังคม 

๓.ร๎อยละผู๎อยูํในระบบประกันสังคม
ตํอส านักงานแรงงาน(%) 
๔. ร๎อยละความครอบคลุมของบัตร
ประกันสุขภาพของประชาชน(%) 
๕. จ านวนศูนย์ชํวยเหลือสตัว์เรรํํอน
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา(ศูนย์) 

๓. สํงเสริมการเข๎าถึงระบบสังคมและ
ประกันสังคมในแรงงาน 

๔. สํงเสริมการจัดบริการสาธารณะสุขท่ีมี
คุณภาพและสามารถบริการได๎อยาํง
ครอบคลมุ 

๕. สํงเสริมการให๎ความชํวยเหลือสัตว์
เรํรํอนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 

๓. เพื่อสร๎างความคุ๎ม
กันให๎กับสังคม 

๖. ระดับความส าคญัของหนํวยงาน 
ที่จัดกิจกรรมสํงเสรมิด๎านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (ครั้ง) 
๗. ร๎อยละของผู๎ประสบปญัหาทาง
สังคมที่ขอรับบริการได๎รับบริการทาง
กฎหมาย (%) 

๖. สํงเสริมใหส๎ังคมมภีูมิคุม๎กันทางสังคม 

 
 

๗. สํงเสริมและประชาสมัพันธ์ให๎
ประชาชนท่ีประสบปัญหาทางสังคมขอรับ
บริการจากสํวนราชการที่รับผดิชอบทาง
ภารกิจท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 
 
 
 



 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ๔. เพื่อให๎ประชาชน 
เข๎าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

๘. อัตราสํวนแพทย์ตํอประชาชน 
(แพทย์/คน) (ป๒ี๕๕๙ แพทย์ 
๖๒๖ คน ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ 
คน) 
๙. อัตราสํวนทันตแพทย์ตํอ
ประชากร (ทันตแพทย์/คน) 
๑๐. อัตราสํวนพยาบาลตํอ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด๎านดิจิทลัได๎รับความรู๎
และประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิิทัล 
(คน) 
๑๒. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ปี (ปี) 
๑๓. อัตราการไดร๎ับงานท าของ
บัณฑิตที่จบภายใน ๑ ปี (%) 
๑๔. อัครการวํางงานของประชากร 
(ปี ๕๘) (%) 
๑๕. คําเฉลีย่คะแนน O-net ม. ๓ 
(คะแนน) 

๘. สํงเสริมการให๎มีการผลิตแพทย ์

๙. สํงเสริมใหม๎ีการผลติและพัฒนาทันต
แพทย์เพิ่มเพื่อรองรับภาวะผูส๎ูงอายุของ
จังหวัด 

๑๐. สํงเสริมให๎มีการผลิตและพัฒนา
บุคคลากรด๎านการบริการเพิ่มขึ้น 
๑๑. สํงเสริมการสร๎างทักษะด๎านเทคโนโลยี
ดิจิทัลแกํประชาชน ทุกสาขาอาชีพ 
๑๒. สํงเสริมให๎ประชากรศึกษาในและนอก
ระบบ 

๑๓. สํงเสริมสถาบันการศึกษาใหเ๎ป็นแหลํง
เรียนรู๎แกํประชากรในทุกพ้ืนท่ี ในทุกด๎าน 

๑๔.สํงเสริมและแนะน าความต๎องการ
แรงงานให๎บัณฑิตที่จบใหม ํ

๑๕. สํงเสริมให๎มตีลาดนัดพบแรงงาน เพื่อ
ลดอัตราการวํางงานของประชาชน 

๑๖. สํงเสริมการเรยีนการสอนของครู
เพื่อให๎นักเรียน มีความรู๎ความสามารถ ตาม
หลักสตูรที่ก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมให๎
มีความสมบูรณ์
อยํางยืน 

๑. เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
ปุาไม๎ในจังหวัด 

๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
๓. การจดัการน้ าเสีย (จ านวน
ระบบ) 
๔. พื้นที่บริหารจัดการน้ าเพิ่มขึ้น 
(ไรํ) 
๕. ความยาวสะสมของเขื่อน
ปูองกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
๖. ร๎อยละสดัสํวนของพื้นที่ระบบ
ปูองกันน้ าทํวมในพ้ืนท่ีชุมชน (%) 

๑. ปลูกจติส านึกและให๎ความรู๎ประชาชนได๎
ตะหนักถึงคุณคาํและทรัพยากรปาุไม ๎

๒. การอนุรักษ์และพื้นฟู ปุาไม ๎

๓.การรณรงค์ให๎ประชาชนและ
ผู๎ประกอบการส านึกรับผดิชอบตํอสังคม
เกี่ยวกับการลดปรมิาณขยะ 

๔. การจดัหาและเพิ่มความสามารถ ในการ
ก าจัดขยะ 

๕. สํงเสริมให๎ อปท. มรีะบบจดัการน้ าเสยี 

๖. สํงเสริมใหม๎ีการบริหารจัดการน้ าท้ังใน
เขตชลประทานและนอกเขนชลประทาน 

๗. เพิ่มสิ่งกํอสร๎างเพื่อลดการพังทลายของ
ตลิ่งตามแมํน้ าล าคลองสายหลักของจังหวัด 

๘. พัฒนาระบบปูองกันน้ าทํวมในพื้นที่
ชุมชนเมือง 

 
 
 
 
 



 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมให๎มี
ความสมบรูณ์อยําง
ยืน 

๒.เพื่อใช๎พลังงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

๗. สัดสํวนปรมิาณการใช๎น้ ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะตํอ
ประชากร(ลติร/คน) 
๘.สดัสํวนปริมาณการใช๎ไฟฟูาภาค
ครัวเรือนตํอประชากร (ล๎าน
กิโลวัตต์/คน/ปี) 
๙. สัดสํวนปรมิาณการใช๎ไฟฟูาใน
ภาคที่ไมํใชํครัวเรือนตํอ GPP 
(กิโลวัตต-์ช่ัวโมง/ล๎านบาท) 
๑๐. สัดสํวนปริมาณการใช๎น ามัน
เชือ้เพลิงในภาคอุตสาหกรรม ตํอ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล๎าน
บาท) 
 

๙. รณรงค์ให๎ประชาชนลดการใช๎ยาย
พาหนะสํวนตัว โดยเปลี่ยนมาใช๎รถสา
ธารณแทน 

๑๐. รณรงค์ให๎ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟูา 

 

๑๑. รณรงค์ให๎ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟูา 

 
 

๑๒. รณรงค์ให๎ผู๎ประกอบการลดชัว่โมง
การผลิตลงในบางชํวงเวลา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การเสริมสร๎างความ
มั่นคงทุกมิติเพื่อ
ปกปูองสถาบันหลัก
ของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน 

๑. เสริมสร๎างความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาต ิ

๑. จ านวนต าบลที่เข๎ารํวมกิจกรรม
เสรมิสร๎างความรูค๎วามเข๎าใจถึง
ความส าคญัของสถาบันหลัดของ
ชาติ (ต าบล) 

๑. สรา๎งความรู๎ความเข๎าใจถึง
ความส าคญัของสถาบันหลักของชาติให๎
ประชนไดร๎ับรูร๎ับทราบ 

๒. สํงเริม พัฒนาอาชีพตามแนวทาง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

๓. สํงเสริมการเรียนรูห๎ลักการทรงงาน
และแนวทางพระราชด าร ิ
 

 ๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือขํายปูองกัน 
และแก๎ไขปญัหาด๎าน
ความมั่นคงทุกมิต ิ

๒. จ านวนต าบลที่เข๎ารํวมโครงการ/
กิจกรรมเครือขํายการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาทุกมติิ (ต าบล) 

๔.การปูองกันและแก๎ไขปญัหายาเสพ
ติด 

๕. การปูองกันและแก๎ไขปัญหาแรงงาน
ตํางด๎าวผดิกฎหมายและการคา๎มนุษย์ 
๖. การปูองกันและแก๎ไขปัญหาการบุก
รุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

  ๓. จ านวนต าบลที่เข๎ารํวมโครงการ/
กิจกรรมเครือขํายการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาทุกมิติ (ต าบล) (ตํอ) 

๗. การปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยกํอ
การร๎ายและอาชญากรรมข๎ามชาต ิ

๘. การปูองกันลการแก๎ไขปญัหาภยั
คุกคามรูปแบบใหม ํ

๙. การปูองกันและการแก๎ปญัหาภัย
พิบัติ 
๑๐. การปูองกันและรักษาความสงบ
เรียบร๎อยภายในจังหวัด 

๑๑. สํงเสริมและสร๎างเครือขําย 

๑๒. สํงเสริมการปูองกันและแกไ๎ข
ปัญหาสาธารณภัย 

 ๓. เสริมสร๎างความปอง
ดองและความ
สมานฉันท์ในชาต ิ

๔.สร๎างการรบัรู๎ที่ถูกต๎อง (ต าบล) 13. สํงเสริมการสร๎างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือนักเรียน 
นักศึกษา ในจังหวัด 

๑4. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกสํวน
ภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัตริาชการ 

๑.ร๎อยละของสถานพยาบาลที่ได๎รบั
การรับรองคณุภาพ HA (%) 
๒. ร๎อยละของครัวเรือนท่ีเข๎าถึง
น้ าประปา (%) 
๓. ร๎อยละของครัวเรือนท่ีเข๎าถึงไฟฟูา 
(%) 
๔. ร๎อยละของประชากรทีเ่ข๎าถึง
อินเตอร์เนต็ (%) 
๕. จ านวนครั้งท่ีให๎บริการภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. ร๎อยละความส าเร็จของการเบกิจําย
งบประมาณ (%) 
๗. ร๎อยละของภาษีท๎องถิ่นที่จัดเกบ็
รายได๎ ไมรํวมเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ (%) 

๑.เพิ่มขีดความสามารถการให๎บรกิาร
ภาครัฐ 

๒. เพิ่มขีดความการจัดเก็บรายไดข๎อง
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 ๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชน
ตํอประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 

๔. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

๕. การปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 

๖. การสร๎างความโปรงใสในองค์กร 

รวม 

๕ ยุทธศาสตร์ 

รวม 

๑๕ เป้าประสงค์ 

เชิงยุทธศาสตร ์

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ ์

 



 

สรุป 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

เปูาประสงค์รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพด๎าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพ่ือพัฒนา
สังคมให๎เป็นเมือง
นําอยูํ 

๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด๎าน
สิ่งแวดล๎อม 

๔) เพ่ือเสริมสร๎าง
ความมั่นคงในการ
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกปูองสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพ่ือให๎
หนํวยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอยํางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แขํงขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ให๎เป็นเมืองนําอยูํ 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมให๎มี
ความสมบูรณ์อยําง
ยั่ยยืน 

๔) การเสริมสร๎าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกปูองสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

๓ เปูาประสงค์ ๔ เปูาประสงค์ ๓ เปูาประสงค์ ๓ เปูาประสงค์ ๒ เปูาประสงค์ 

ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ ๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 

 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุํงเน๎นพัฒนาด๎านสานตํอแนวทางพระราชด าริ  ด๎านการศึกษา  
การเกษตร พัฒนาสังคม  ด๎านการพัฒนาสาธารณสุข  ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านการพัฒนาการทํองเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี  ด๎านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด๎านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อ

แก๎ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอยํางเป็นระบบ 

๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร๎างแหลํงน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและ
บริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมและน้ าแล๎ง 

๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วิสัยทัศน์ : 
โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม 

ปลอดภัย 



๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

๒.๑)  สํงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด๎านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให๎เป็นผู๎มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๒.๓)  สนับสนุนให๎มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือ
ของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 

๒.๔) สํงเสริมให๎ประชาชนได๎เตรียมความพร๎อม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข๎าสูํประนะชาคมอาเซียน
ในทุกด๎าน  

๒.๕)  สํงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตร 

๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธ์ุพืชที่ดีมีคุณภาพ  สํงเสริมให๎เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืช
ใหมํๆ ที่มีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความรํวมมือและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓.๒)  ลดต๎นทุนการผลิตและเพิ่มมูลคําผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให๎มีคุณภาพ  มีมาตรฐานสากล
โดยการรํวมมือและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓.๓)  สํงเสริมและพัฒนาเครือขํายผู๎น าด๎านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  สํงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค๎าทางการเกษตร และเพิ่มชํองทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  สํงเสริมประชาชนในท๎องถิ่นให๎มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพื่อจ าหนํวยและเพื่อการอนุรักษ์  

๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  สํงเสรมิและพัฒนาบทบาทของผู๎น าชุมชน  คณะกรรมการหมูบํ๎านและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
๔.๒)  สํงเสรมิความเขม๎แข็งของชุมชน 

๔.๓)  สํงเสรมิ  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  ผู๎ด๎อยโอกาส  
ประชาชน และคุ๎มครองสิทธิเสรภีาพของประชาชน 

๔.๔)  สํงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท๎องถิ่น   
๔.๕)  ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหนํายยาเสพติดในทุกระดับ 

๔.๖)  ด าเนินการโครงการ เพื่อให๎บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต๎องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

๔.๗)  สํงเสริมและประกาศเกียรติคุณผู๎ที่เป็นแบบอยํางท่ีดี และสร๎างคุณประโยชน์ตํอสังคม  สร๎างช่ือเสียงให๎กับ
จังหวัดนครราชสีมา  

๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม) 
๕.๒)  สํงเสริมและสนับสนุนให๎การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยรํวมมือ
กับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลและหนํวยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข๎อง 

๕.๓)  สํงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให๎มีสุขภาพแข็งแรง โดยให๎การเรียนรู๎การดูแล
สุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช๎ยาอยํางถูกต๎อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข๎ารับการตรวจ
สุขภาพหรือการรับบริการด๎านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๖.๑)  สํงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎สอดคล๎องกับความจ าเป็นและความ
ต๎องการของประชาชน 

๖.๒)  กํอสร๎าง ปรับปรุงเส๎นทางการคมนาคมอยํางทั่วถึง 



๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  รํวมมือกับสํวนราชการ  และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นๆ  เพื่อสนับสนุน
เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู๎ปฏิบัติงานท่ีมีความช านาญในการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

๖.๔)  ประสานในการแก๎ไขปัญหาความเดือนร๎อนของประชาชนในด๎านสาธารณูปโภค และสํงเสริมให๎ประชาชน
เข๎าใจในการใช๎และรักษาสาธารณูปโภคอยํางคุ๎มคํา 

๖.๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนสํงในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก๎ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัยและความ
เป็นระเบียบในการให๎บริการแกํประชาชน 

๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

๗.๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท๎องถิ่นโคราช โดย
การอนุรักษ์สืบสานตํอและเชื่อมโยงสูํกิจกรรมการทํองเที่ยว 

๗.๒)  พัฒนาและฟื้นฟูแหลํงทํองเที่ยวเดิม สร๎างแหลํงทํองเที่ยวใหมํ  รวมทั้งกิจกรรมด๎านการทํองเที่ยว  และสิ่ง
อ านวยความสะดวกตํางๆ  กระตุ๎นเศรษฐกิจ  และสร๎างรายได๎จากการทํองเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

๗.๓)  สนับสนุนและสํงเสริมความสามารถของผู๎ประกอบการธุรกิจทํองเที่ยว  และสร๎างเครือขําย  เพื่อพัฒนา
คุณภาพสินค๎าและบริการ  โดยการจับคูํธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค๎าและขยายตลาดสินค๎าท้ังภายในประเทศและตํางประเทศ 

๗.๔)  สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆ  รวมถึงการสร๎างความเป็น
เลิศทางด๎านกีฬา 

๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารงาน ให๎รองรับการปฏิบัติภารกิจหน๎าที่  ตามที่กฎหมายก าหนดอยํางมี
ประสิทธิภาพ  

๘.๒)  น าระบบสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให๎ได๎รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู๎ เพื่อยกระดับ

ประสิทธิภาพ การท างานให๎เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรํวมมือกับประชาคมอาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น รํวมกันระหวํางหนํวยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น เพื่อพัฒนาท๎องถิ่น สร๎างประโยชน์สูงสุด แกํประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎เข๎ามีสํวนรํวมในการก าหนดนโยบายและความต๎องการของประชาชนในการ
พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๙.๑)  สํงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตํางๆ 

๙.๒)  สํงเสริม  สนับสนุนและรํวมมือกับสํวนราชการ  หนํวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข๎องในการ
เตรียมความพร๎อมในการปูองกันภัย และการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 

๙.๓)  สํงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล๎องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานท่ีส าคัญ  โดยสร๎างความอบอุํน
ใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ๎านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  
และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม แหลํงน้ า ลุํมน้ าล าคลองและปุาไม๎ให๎มีความอุดมสมบูรณ์ 
๑๐.๒) รณรงค์สร๎างจิตส านึกเพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนท๎องถิ่นทุก

ระดับ   
๑๐.๓)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

 



๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นต๎องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให๎ความส าคัญกับการพัฒนาด๎าน
เทคโนโลยีกลุํมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุํมเครื่องมือ 
อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมตํอและ
บังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคํา
สูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี ้
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหมํ (New Engines of Growth) ด๎วย
การเปลี่ยนแปลง ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยูํ ๒ ด๎าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลาย
เชิงวัฒนธรรม ให๎เป็นความได๎เปรียบในเชิงแขํงขัน โดยการเติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย 
ประกอบด๎วย 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร 
(Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต๎น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ เทคโนโลยีสุขภาพ 
(Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต๎น 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics 

& Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุํนยนต์ (Robotech) เป็นต๎น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝัง
ตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เช่ือมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎
คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต๎น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services) อาทิ 
เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการทํองเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการ (Service Enhancing) เป็นต๎น 

 
 
 
 



2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  
วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง สภาพการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุํงหมายของท๎องถิ่นที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นในอนาคต

ข๎างหน๎าการมองไปข๎างหน๎าด๎วยความหวังตั้งใจ และมีโอกาสเป็นไปได๎เพราะเราเช่ือวําหากสภาพการณ์ดังกลําว เชํน โครงการตํางๆ 
ที่ส าคัญและมีประโยชน์ตํอประชากรเกิดขึ้นแล๎วจะสํงผลให๎ เกิดคุณคําความพึงพอใจของประชาชน หรือคํานิยมบางประการที่เรา
ยึดถือ เชํน คุณภาพชีวิตของประชาชนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได๎ที่เทําเทียมกัน  การกินดีอยูํดี และการพัฒนา
ให๎ดียิ่งข้ึนประเพณีวัฒนธรรม  อันดีของท๎องถิ่น ท่ีควรอนุรักษ์ไว๎ เป็นต๎น กลําวอีกนัยหนึ่งวิสัยทัศน์เป็นผลรวมของการสรุปบทเรียน  
จากอดีตการแสดงความคิดเหน็ การทุํมเทความรู๎ และประสบการณ ์(พิจารณาวําองค์กรมี ข๎อเดํน ข๎อด๎อย อะไรบ๎าง) เพื่อน ามาแก๎ไข 
และพัฒนาปรับปรุงให๎ดียิ่งขึ้น พิจารณาปัจจุบัน (พิจารณาวําปัจจุบันองค์กรเป็นแบบใดคือมีบทบาทหน๎า ที่ในระดับใด) พัฒนา
ตรงไหน มีความส าคัญมากน๎อยเพียงใด และมุํงหวังถึงอนาคตข๎างหน๎า “ สรุปการก าหนดวิสัยทัศน์คือการตอบค าถามว่าท้องถิ่น
ต้องการอะไรในอนาคต ” 

จากสภาพท่ัวไป ข๎อมูลพื้นฐานส าคัญของท๎องถิ่น และสภาพปัญหาของท๎องถิ่นตลอดจนผลการวิเคราะห์ศักยภาพใน
ท๎องถิ่น และการประเมินสถานภาพ การพัฒนาท๎องถิ่นในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่นให๎ดียิ่งขึ้นและเป็น
ระบบแบบแผนที่วางไว๎โดยการวิเคราะห์ด๎วยเทคนิคตํางๆ แล๎วจึงได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง ดังนี้ 
 

“ สามเมืองน่าอยู่  กา้วสู่ประชาคมอาเซียน  นอ้มน าเศรษฐกิจพอเพียง 

คู่เคียงธรรมาภิบาล  บริการสาธารณะเป็นเลิศ ” 

 
 

สามเมืองน่าอยู่  มุํงหวังให๎ต าบลสามเมือง  เป็นต าบลรักษาไว๎ซึ่งเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาชาวบ๎าน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น ประชาชนมีความสามัคคี สงบสุข ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการสร๎างสรรค์และ
ปรับปรุงสิ่งแวดล๎อมทั้งด๎านกายภาพและสังคมอยํางตํอเนื่อง รวมทั้ งมีการขยายแหลํงทรัพยากรของชุมชน  โดยให๎ประชาชนใน
ชุมชนนั้นมีสํวนรํวมและชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับการด าเนินวิถีทางของชีวิต เพื่อให๎ได๎ศักยภาพหรือคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด  

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  มุํงหวังให๎ประชาชนทั่วไป เตรียมพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  โดยมุํงเน๎นเรื่องการศึกษา ภาษา สังคมวัฒนธรรม และมีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน กระจายรายได๎ นอกจากนี้การใช๎ภาษีเพ่ือกระจายความเจริญให๎
เทําเทียมกันและการใช๎ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาจะต๎องเป็นการตัดสินใจรํวมกันระหวํางสํวนกลางและสํวนท๎องถิ่น  
โดยสร๎างความพร๎อมและความเข๎มแข็งท้ังทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  

น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  มุํงหวังให๎ต าบลสามเมือง  เป็นแหลํงผลิตข๎าวหอมมะลิพันธุ์ดี     “สู่ครัวโลก”  โดยน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) มาประยุกต์ใช๎เป็นแนวทางในการด ารงชีวิต และปฏิบัติตนในทางที่
ควรจะเป็น  โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา 
มุํงเน๎นการรอดพ๎นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

คู่เคียงธรรมาภิบาล  มุํงหวังให๎องค์การบริหารสวํนต าบลสามเมือง  บริหารจัดการองค์กรให๎            มีประสิทธิภาพ  โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล รวมถึงสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งก็คือ “การปกครองประชาชน  โดย
ประชาชน  เพือ่ประชาชน”  โดยให๎ประชาชนทุกภาคสวํนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และร่วมตรวจสอบ” 
การท างานขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง 

บริการสาธารณะเป็นเลิศ  มุํงหวังให๎ชาวต าบลสามเมือง  ได๎รับบริการสาธารณะที่ดีมีประสิทธิภาพ  โดยการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน (People’s Audit) เพื่อให๎บริการสาธารณะมีคุณภาพตรงตามความต๎องการของประชาชน และสามารถน าข๎อบกพรํองไปแก๎ไข 
ปรับปรุง และพัฒนาการให๎บริการสาธารณะให๎ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนได๎รับความพึงพอใจสูงสุด 

 

2.2 ยุทธศาสตร์ (Strategies)  
ยุทธศาสตร์ที่  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแบบบูรณาการ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่  น่าลงทุน และ

บริการสาธารณะครอบคลุมทั่วถึง 

1.1 กํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซมถนน ทางเท๎า ทางระบายน้ าอยํางตํอเนื่อง จากที่ด าเนินการไว๎เดิมให๎มีคุณภาพได๎
มาตรฐาน เพื่อให๎ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก และขนถํายสินค๎าทางการเกษตรและการพาณิชย์ให๎มีความสะดวกรวดเร็วข้ึน 

1.2 กํอสร๎างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระ พัฒนาแหลํงน้ า ระบบประปาที่ได๎มาตรฐาน ครอบคลุม ท่ัวถึง 



1.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค โดยจัดให๎มีไฟฟูาสํองสวํางและขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร และหรือท่ีอยูํอาศัยให๎ครอบคลุม ท่ัวถึง 

1.4 จัดให๎มี และบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผํอนหยํอนใจ และสวนสาธารณะ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตร  

2.1 สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของราษฎร กลุํมอาชีพ กลุํมเกษตรกร กิจการสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน 
เพื่อลดรายจําย เพิ่มรายได๎ให๎กับประชาชน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ ์(OTOP) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ แปรรูปสินค๎าทางการเกษตร เพิ่ม
มูลคําสินค๎าอ่ืนๆ โดยน าหลักการ อุดมการณ์ สหกรณ์มาปรับใช๎  

2.2 สํงเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 พัฒนาความรู๎ด๎านวิชาการ ลดต๎นทุนการผลิตสินค๎าเกษตร สํงเสริมการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ ลดการใช๎ปุ๋ยเคมี 
ยาฆําแมลง ตลอดจนปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธ์ุข๎าวหอมมะลิ เพื่อเพิ่มผลผลิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่  3.  การพัฒนาต าบลให้เป็นเมืองแห่งสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งภาคประชาชนและ
สมานฉันท์ในท้องถิ่น  

3.1 พัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดสวัสดิการชุมชน โดยให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ และเพิ่มศักยภาพ 
และขยายโอกาสให๎แกํผู๎ยากไร๎ ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม ได๎แกํ กลุํมผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ 

3.2 สํงเสริมการพัฒนาบทบาทคณะกรรมการหมูํบ๎าน และชุมชนให๎เข๎มแข็ง สํงเสริมการพัฒนาบทบาทสตรี เด็ก 
เยาวชน โดยการเสริมสร๎างครอบครัวให๎เข๎มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดีเกิดความอบอุํน ด๎วยมิติทางวัฒนธรรม ตลอดจนแรงงานในท๎องถิ่น
เพื่อเตรียมยกระดับเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 

3.3 สํงเสริมการมีสํวนรํวมทางการเมืองท๎องถิ่น ตลอดจนสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

3.4 พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกนและบรรเทาสาธารณภัยในท๎องถิ่น โดยสํงเสริม สนับสนุนการรักษา
ความปลอดภัยให๎ชุมชนมีความปลอดภัย ปลอดยาเสพติด ปลอดอบายมุข โดยด าเนินการภายใต๎ความรํวมมือระหวํางหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง จากทุกภาคสํวนแบบบูรณาการ และมุํงเน๎นกระบวนการมีสํวนรํวมของชุมชนเป็นส าคัญ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  

4.1 การพัฒนา สํงเสริม และสนับสนุนการจัดการด๎านสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การ
ฟื้นฟูสมรรถนะ ทางด๎านรํางกาย และจิตใจ อารมณ์ให๎ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

4.2 สํงเสริมการปูองกัน ระงับโรคติดตํอ และโรคไมํติดตํอ ตลอดจนเผ๎าระวังโรคประจ าถิ่น โดยการมีสํวนรํวมของทุก
ภาคสํวน 

4.3 สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมในการสร๎างสุขภาพ และเครือขํายคุ๎มครองผู๎บริโภค ตลอดจนสํงเสริมการ
ด าเนินงานของ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อสม.) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5.  การพัฒนาศักยภาพต าบลเพ่ือก้าวไปสู่ต าบลแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันเทคโนโลยี 
5.1 การสํงเสริม และพัฒนาทางด๎านการศึกษา โดยสํงเสริม และสนับสนุนให๎มีการจัดการศึกษาปฐมวัยให๎ได๎มารฐานเพื่อ

เป็นพื้นฐานที่ดีของการจัดการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียนให๎มีพัฒนาการที่ดีทั้งทางรํางกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 

5.2 พัฒนาสํงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ ท้ังในและนอกระบบให๎ครอบคลุมทุกชํวง
วัย โดยสํงเสริม สนับสนุนให๎เด็ก และเยาวชนได๎เรียนรูอ๎ยํางตํอเนื่อง ให๎มีคุณภาพ และคุณธรรมน าความรอบรู๎ เข๎าถึงแหลํงความรู๎ทั้ง
ที่เป็นวิทยาการสมัยใหมํ ตลอดจนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให๎มีความทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
และการให๎บริการแกํประชาชน โดยมีนโยบายจัดตั้งศูนย์การเรียนรู๎ ICT ชุมชนประจ าต าบล เพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 



5.3 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท๎องถิ่น 

5.4 สํงเสริม สนับสนุนด๎านการกีฬา นันทนาการ โดยเน๎นให๎เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ได๎ใช๎เวลาวํางในการ
ออกก าลังกาย สุขภาพแข็งแรง หํางไกลยาเสพติด 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  

6.1 เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการอนุรักษ์ คุ๎มครอง ดูแล และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นให๎คงอยูํอยํางยั้งยืน ตลอดจนสํงเสริมการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

6.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย โดยด าเนินโครงการที่เน๎นการมีสํวน
รํวมของชุมชน เพื่อเสริมสร๎างจิตส านึกของประชาชนในการบริหารจัดการก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอยํางเป็นระบบ ตลอดจน
การจัดระเบียบชุมชนหรือสังคม การรักษาความสะอาดของถนน ทางเท๎า และที่สาธารณะ 

 

           ยุทธศาสตร์ที่  7.  การพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

7.1 การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับอยํางตํอเนื่อง 
7.2 การพัฒนาและเพิ่มขุดความสามารถขององค์กร ในด๎านการบริหารจัดการ ด๎านการเงิน การคลัง และ

งบประมาณให๎มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

7.3 การสํงเสริม สนับสนุนให๎ภาคประชาชนมีสํวนรํวมในการตรวจสอบการบริหารงานของท๎องถิ่น เพื่อให๎ประชาชน
มีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น อันจะเป็นกลไกส าคัญที่จะสํงผลให๎การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท๎องถิ่น ลิปิดโอกาสเพิ่ม
ชํองทางให๎ประชาชน ไดรับรู๎ข๎อมูลขําวสารของทางราชการมากข้ึน 

 

2.3 เป้าประสงค์ (Goals) 
1. เพื่อเสริมสร๎างขีดความสามารถของการพัฒนาโครงสรา๎งพื้นฐานและพัฒนาต าบลมุํงสูํ 
    “ เมืองน่าอยู่  น่าลงทุน ” 

2. เพิ่มขีดความสามารถในการด ารงชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อพัฒนาสังคม คณุภาพชีวิต และเสรมิสร๎างความเข๎มแข็งภาคประชาชน 

4. เสริมสร๎างขีดความสามารถในการบริหารจัดการด๎านสาธารณสุข 

5. เพื่อเสริมสร๎างขีดความสามารถการจัดการศึกษา และกระบวนการเรยีนรู๎เทคโนโลยีสมัยใหมํ  
    เพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
6. เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพในการอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอนัดีงามของท๎องถิ่น ภูมิปัญญา 

    ท๎องถิ่น ตลอดจนฟ้ืนฟู “ ฮีตสิบสอง  คลองสิบสี่ ” อีกทั้งสํงเสรมิการกีฬาและนันทนาการ 

7. เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพในการอนุรักษ์ คุ๎มครอง ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม และ
สํงเสริมการทํองเที่ยว 

8. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐให๎มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

2.4 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแบบบูรณาการ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่  น่าลงทุน และบริการสาธารณะ
ครอบคลุมทั่วถึง 

1. จ านวนถนนที่ได๎มาตรฐานเพิ่มขึ้น หรือการปรับปรุง ซํอมแซมถนน ทางระบายน้ าให๎สามารถใช๎งานได๎ดี 
2. จ านวนแหลํงน้ า การขุดลอกแหลํงน้ า การพัฒนาแหลํงน้ า ขยายระบบประปาเพิ่มขึ้น ครอบคลมุทั่วถึง 

3. จ านวนครัวเรือนมีไฟฟูาใช๎เพ่ิมข้ึน หรือการขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตร ที่อยูํอาศัยเพ่ิมข้ึน 
4. จ านวนการติดตั้ง หรือซํอมแซมระบบไฟฟูาสํองสวํางสาธารณะได๎มาตรฐานเพิ่มขึ้น ครอบคลุมทั่วถึง 

5. จ านวนสถานท่ีประชุม ลานกีฬา สถานท่ีพักผํอนหยํอนใจเพิ่มขึ้น ครอบคลมุทั่วถึง 



 
ยุทธศาสตร์ที่  2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสรมิการเกษตร  

1. ชุมชนเข๎มแข็ง  มีการรวมกลุํมเพื่อชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 

2. ประชาชนที่ได๎รับการสํงเสริมอาชีพมีรายได๎เพ่ิมขึ้น 
3. ลดรายจาํยในครัวเรือน 

4. ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพ่ิมขึ้น 
5. ต๎นทุนการผลิตลดลง เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได๎  ลดการพึ่งพิงจากภายนอก 
6. ผลผลิตทางการเกษตรตํอไรํ เพิ่มขึ้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  พัฒนาต าบลให้เป็นเมืองแห่งสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งภาคประชาชนและสมานฉันท์ในท้องถิ่น  

1. สามารถจดัตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลสามเมือง และประชาชนมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการด๎านสวสัดิการ
ชุมชน 

2. จ านวนผูย๎ากไร๎ ผู๎ด๎อยโอกาสได๎รับการพัฒนาคณุภาพชีวิตเพิ่มขึน้ ความเป็นอยูํดีขึ้น 

3. ผู๎น าชุมชนเข๎มแข็ง  ชุมชนสามารถพ่ึงตนเอง ลดการพึ่งพิงจากภายนอก มีการรวมกลุํมเพื่อชํวยเหลอืซึ่งกันและกัน 
และครอบครัวอบอํุน 

4. ประชาชนมสีํวนรํวมในการปกครองท๎องถิ่นมากขึ้น 

5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยส์ิน “กินอิ่ม  นอนอุ่น” ชุมชนปลอดอบายมุข ปัญหายาเสพติด และ
อาชญากรรมลดลง 

 

ยุทธศาสตร์ที่  4.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  

1. กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลสามเมือง ผํานการประเมินตามเกณฑม์าตรฐาน 
2. ประชาชนเข๎าถึงบริการสาธารณสุขข้ันมลูฐานท่ัวถึง 

3. กลุํมเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดนัโลหิต ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคดีขึ้น 

4. พบอัตราผู๎ปุวยโรคตดิตํอ และโรคไมตํิดตํอในท๎องถิ่นไมํเกิน (1  :  1,000  คน) 
5. ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจ ด๎านการคุ๎มครองสิทธิของผู๎บรโิภคมากขึ้น 

6. ประชาชนมีความเข๎าใจ ใสํใจ รกัษ์สุขภาพ มากขึ้น 
7. อาสาสมัครสาธารณสุขหมูํบา๎น (อสม.) มีศักยภาพการท างานเพิ่มขึ้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5.  พัฒนาศักยภาพต าบลเพ่ือก้าวไปสู่ต าบลแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันเทคโนโลยี 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผํานเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. 
2. เด็กปฐมวัยได๎เรียนรู๎ และมีพัฒนาการที่ดีทั้งทางรํางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

3. โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ผํานเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ. 
4. นักเรียน ประชาชนได๎รับการศึกษาตามความต๎องการอยํางท่ัวถึง และมีคุณภาพ 

5. เยาวชน ประชาชนทั่วไป มีความรู๎ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น รู๎เทําทันโลก เตรียมพร๎อมส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

6. ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น  ได๎รับการฟื้นฟู สืบสาน อนุรักษ์ให๎คงอยูํคูํท๎องถิ่น และลูกหลานสืบไป 

7. เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป มีเวทีส าหรับการแสดงออก หรือท ากิจกรรมตํางๆ รํวมกันมีสัมพันธภาพที่ดี เกิด
ความรัก ความสามัคคีในชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6.  พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  

1. ประชาชนมสีํวนรํวมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นเพิ่มขึ้น  
2. จ านวนนักทํองเที่ยวมาเยีย่มชม “หมู่บ้านท่องเท่ียววัฒนธรรมไหมเพ่ิมขึ้น” 



3. ประชาชนท่ีเข๎ารํวมโครงการคดัแยกขยะในครัวเรือนเพิ่มขึ้น และมีจิตส านึกท่ีดี มสีํวนรํวมในการจดัการขยะมูล
ฝอย 

4. ชุมชนหรือ หมูํบ๎านสะอาด “น่าอยู่ น่ามอง” เป็นระเบียบเรียบรอ๎ย ไมํบุกรุกทีส่าธารณะ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  7.  พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

1. จ านวนของบุคลากรผํานการฝกึอบรมอยํางตํอเนื่องอยํางน๎อย 1 หลักสูตรและปฏิบตัิงานได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ 

2. ผํานเกณฑ์ประเมินจากหนํวยตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบตัิราชการประจ าปี ในระดับดี 
3. ประชาชนมสีํวนรํวมในการตรวจสอบการบริหารงานของท๎องถิ่นเพิ่มขึ้น 

 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
 ยุทธศาสตร์ที่  1.  พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแบบบูรณาการ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่  น่าลงทุน และบริการ
สาธารณะครอบคลุมทั่วถึง 

กํอสร๎าง ซํอมแซม บ ารุง รักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า การวางผังเมืองท๎องถิ่น และผังเมืองรวมของจังหวัด  
เพื่อมุํงสูํการเป็น “เมืองน่าอยู่  น่าลงทุน”  พร๎อมท้ังบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคให๎ได๎มาตรฐาน  ตลอดจนการบริการ
สาธารณะครอบคลมุ ท่ัวถึง 

ยุทธศาสตร์ที่  2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสรมิการเกษตร  
สํงเสริม สนับสนุนกลุํมอาชีพ กลุํมเกษตรกร กิจการสหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน  โดยน าหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ 

เป็นแนวทางปฏิบัติ  ตลอดจนสํงเสริมการลดต๎นทุนการผลิตสินค๎าเกษตร  การเพิ่มมูลคําสินค๎า เชํน ข๎าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์ผ๎าไหม 
ฯลฯ  อีกท้ังการลดรายจําย เพิ่มรายได๎ และขยายโอกาสทางเศรษฐกิจภายใต๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให๎ประชาชนในต าบล
สามารถพ่ึงตนเองได๎  ลดการพึ่งพิงจากภายนอก  

ยุทธศาสตร์ที่  3.  พัฒนาต าบลให้เป็นเมืองแห่งสังคม คุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งภาคประชาชนและสมานฉันท์
ในท้องถิ่น  

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ยากไร๎ ผู๎สูงอายุ ผู๎ติดเช้ือ เด็ก สตรี และเยาวชนให๎เข๎าถึงการบริการขั้นพื้นฐาน
อยํางทั่วถึง ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี  การจัดสวัสดิการชุมชน  โดยให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ  ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ภายใต้การมีส่วนร่วม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

ยุทธศาสตร์ที่  4.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  

สํงเสริมสุขภาพ และอนามัยของประชาชนในระดับต าบล หมูํบ๎านให๎มีสุขภาพแข็งแรง  โดยการเรียนรู๎การดแูลสขุภาพ 
การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช๎ยาที่ถูกวิธี  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ตลอดจนให๎ประชาชนได๎รับบริการที่ดีด๎าน
สาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง ครอบคลุม และทันเหตุการณ์  โดยรํวมมือกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5.  พัฒนาศักยภาพต าบลเพ่ือก้าวไปสู่ต าบลแห่งการเรียนรู้ และก้าวทันเทคโนโลยี 
พัฒนาระบบการศึกษาในพื้นที่  ให๎ประชาชนเข๎าถึงการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

สอดคล๎องกับวิถีของชุมชน  พัฒนาสูํการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ  เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ตลอดจนท านุ บ ารุง
พุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ให๎คงอยูํสืบไป  รวมถึงสํงเสริมการกีฬา 
นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป 

ยุทธศาสตร์ที่  6.  พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม  

สํงเสริม สนับสนุน รณรงค์สร๎างจิตส านึก เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล๎อมของชุมชน  
ตลอดจนการบริหารจัดการการก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอยํางเป็นระบบ  อีกทั้งฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อม แหลํงน้ า และสํงเสริมการปลูกปุาชุมชนและที่สาธารณะ  โดยเน๎นให๎ประชาชนมีสํวนรํวม ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน 

 



 ยุทธศาสตร์ที่  7.  พัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และส่งเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต 

พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับอยํางตํอเนื่อง  และเพิ่มขีดความสามารถในด๎านการบริหาร
จัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ ให๎มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนสํงเสริม สนับสนุนให๎ภาคประชาชน
มีสํวนรํวมในการตรวจสอบการบริหารงานของท๎องถิ่น เพื่อให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 

 

2.6 กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจดัสร๎างแหลํงน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและ

บริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมและน้ าแล๎ง 

๒)  สํงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด๎านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให๎เป็นผู๎มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ สํงเสริมให๎เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต๎นทุน  เพิ่ม
มูลคําผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให๎มีคุณภาพ สํงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค๎าทางการเกษตร สํงเสริมให๎มี
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจ าหนํวยและเพื่อการอนุรักษ์ สํงเสริมสนับสุนกลุํมอาชีพ กลุํมเกษตรกร กิจการสหกรณ์ 
และวิสาหกิจ และเพิ่มชํองทางตลาด 

๔)  สํงเสริมชุมชนใหเ๎ข๎มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู๎น าชุมชน  คณะกรรมการหมูํบ๎านและชุมชนให๎พัฒนาบทบาท
และคณุภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูส๎ูงอายุ  ผู๎พิการ  ผูด๎๎อยโอกาส  ประชาชน และคุ๎มครองสทิธิเสรีภาพของประชาชน  

พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท๎องถิ่น   
๕)  ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหนํายยาเสพติดในทุกระดับ และอบายมุขตํางๆ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพื่อให๎บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต๎องการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม) สํงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุก
ระดับ ให๎มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  สํงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎สอดคล๎องกับความจ าเป็นและความ
ต๎องการของประชาชน กํอสร๎าง ปรับปรุงเส๎นทางการคมนาคมอยํางทั่วถึง พร๎อมท้ังบริหารจดการระบบสาธารณูปโภคให๎ได๎มาตรฐาน 
และบริการสาธารณะครอบคลุม 

๘)  พัฒนาฟื้นฟูและสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท๎องถิ่นโคราช  โดย
การอนุรักษ์สืบสานตํอและเชื่อมโยงสูํกิจกรรมการทํองเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารงานภายในองค์กร  สนับสนุน
บุคลากรในสังกัดให๎ได๎รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู๎ 

๑๐)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และ
งบประมาณ ให๎มีประสิทธิภาพ 
  ๑๑)  สํงเสริม  สนับสนุนและรํวมมือกับสํวนราชการ  หนํวยงานตํางๆ  ในการเตรียมความพร๎อมในการปูองกัน
ภัย และการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย ติดตั้งระบบกล๎องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานท่ีส าคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรม
ฟื้นฟูต ารวจบ๎านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๒)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม แหลํงน้ า ลุํมน้ าล าคลองและปุาไม๎ให๎มีความอุดมสมบูรณ์ 
สร๎างจิตส านึกเพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิง่แวดล๎อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ี
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  



๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 

๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 

๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
 ๒.๘ แผนงาน 

  ๑) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

  ๓) แผนงานการศึกษา 

  ๔) แผนงานสาธารณสุข 

  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  ๘) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  ๙) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  10) แผนงานการเกษตร 

  11) แผนงานงบกลาง 
 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมืองมีความเชื่อมโยง 

ของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังน้ี 
   
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองได๎ ใช๎การวิเคราะห์ SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อย
ต๎องประกอบด๎วย การวิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   

องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  ซึ่งจัดเป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นขนาดกลาง  ยังประสบปัญหา  ด๎านอาคาร
สถานที่  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎เป็นเครื่องมือ อ านวยความสะดวก ในการปฏิบัติงาน  ให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ เนื่องจากงบประมาณมีน๎อย  ไมํ
เพียงพอแกํการพัฒนาด๎านอื่นๆ  จึงเหลืองบประมาณในการพัฒนาองค์การน๎อยมาก  และการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู๎ ความ
ช านาญ และเหมาะสมกับภารกิจตํางๆ  ที่ได๎รับการถํายโอน ซึ่งมีจ านวนมาก ไมํเหมาะสม สอดคล๎องกับภารกิจท่ีเพิ่มขึ้น 

จากสภาพแวดล๎อมในบริบทชุมชนที่ได๎กลําวมาแล๎ว  เมื่อน ามาวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนา
ในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคต ขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  ด๎วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอํอน 
โอกาส และอุปสรรค) ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

  จุดแข็ง  (Strength) 

1. มีประกาศโครงสร๎างสํวนราชการ ชัดเจน ครอบคลุม ตามอ านาจ หน๎าที่ภารกิจ และสามารถแก๎ไข เปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุงได๎ตามภารกิจเพิ่มขึ้น หรือภารกิจที่ได๎รับถํายโอน 

   2. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีที่ชัดเจน มีการบรูณาการจัดท าแผนชุมชน หรือแผนหมูํบ๎านฯ โดย
ประชาชนมีสํวนรํวม “ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมตัดสินใจ ” และรํวมกับหนํวยงานอื่น หรือสํวนราชการอื่นในเขต
รับผิดชอบ 
   3. มีค าสั่งแบํงงาน  มีค าสั่งมอบอ านาจการตัดสินใจตามล าดับช้ัน มีค าสั่งรักษาราชการแทน มีค าสั่งปฏิบัติ ราชการแทน 
(กรณีต าแหนํงวําง) 
   4. ผู๎บริหารท๎องถิ่น ก าหนดนโยบายการบริหารงานเองภายใต๎กรอบของกฎหมาย สอดคล๎องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ นโยบายระดับประเทศ กลุํมจังหวัด จังหวัด และอ าเภอ 
   5. มีข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการ และเพื่อแก๎ไขปัญหา 
ความเดือดร๎อน และตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางแท๎จริง 

   6. สภาองค์การบริหารสํวนต าบล สามารถออกข๎อบัญญัตไิดเ๎อง ภายใต๎กรอบกฎหมาย และสอดคล๎องกับสภาพ ปัญหาของ
ท๎องถิ่นอยํางแท๎จริง 

   7. สามารถจัดท าแผนอัตราก าลังพนักงานสํวนต าบล และแผนอัตราก าลังพนักงานจ๎าง ได๎เองตามอ านาจ หน๎าที่ ภารกิจ 
และงบประมาณด๎านงานบุคคล 

   8. มีกลุํมองค์กรตํางๆ พร๎อมที่จะชํวยเหลือ ปฏิบัติหน๎าท่ีและให๎ความรํวมมือในการพัฒนาต าบลสามเมืองให๎เข๎มแข็ง 

    9. ประชาชนมีความรักใครํ สมัครสมาน สามัคคี ให๎ความรํวมมือ และมีสํวนรํวมในการพัฒนาต าบล 
10. องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง เป็นหนํวยงานราชการที่ใกล๎ชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถแก๎ไขปัญหา 

ความเดือดร๎อนได๎อยํางรวดเร็ว 

   11. บุคลากรภายในหนํวยงานมีปริมาณที่เหมาะสม มีความรู๎ ความสามารถ ความช านาญ และเหมาะสมตรงตามหน๎าที่ 
และได๎รับการพัฒนาศักยภาพอยํางตํอเนื่อง 

   12. ความก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให๎เจ๎าหน๎าที่สามารถสืบค๎นข๎อมูลขําวสาร ระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข๎อง ได๎รวดเร็ว การปฏิบัติงานมีความสะดวก คลํองตัว และผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

  จุดอ่อน  (Weak) 

1. ความต๎องการ และคาดหวังของประชาชนมีคํอนข๎างสูง ในการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของพี่น๎องประชาชน แตํ
องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองตอบสนองตํอความต๎องการได๎ระดับหนึ่ง เนื่องจากถูกจ ากัดด๎วยงบประมาณ และระเบียบการเบิก 
- จําย 



   2. เจ๎าหน๎าที่สํวนใหญํในองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง ยังขาดทักษะการสื่อสาร การพูด การฟังภาษาอังกฤษ  เมื่อ
ประเทศไทยจะสูํประชาคมอาเซียน จะไมํสามารถสื่อสารกับนักทํองเที่ยวท่ีเข๎ามาเยือนประเทศไทย  
   3. ขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช๎เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน และอ านวยความสะดวกแกํเจ๎าหน๎าที่เนื่องจากงบประมาณ
มีน๎อย  จึงเหลืองบประมาณพัฒนาด๎านองค์กรน๎อย 

   4. แหลํงน้ าสายหลักของต าบลยังไมํมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ าได๎ดีพอ ท าให๎เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค 
บริโภค และเพื่อการเกษตรในฤดูแล๎ง 

   5. ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดท าแผนชุมชนหรือแผนหมูํบ๎านคํอนข๎างน๎อย และบางสํวนขาดความรู๎ ความเข๎าใจ ใน
บทบาท อ านาจ หน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบลเชํน การให๎ความชํวยเหลือตํางๆ และการบริการสาธารณะ  บางอยํางองค์การ
บริหารสํวนต าบลไมํสามารถให๎ความชํวยเหลือได๎  เนื่องจากมิใชํ อ านาจหน๎าท่ี ท่ีจะด าเนินการ ไมํมีระเบียบรองรับในการเบิก – จําย 
และบางครั้งถูกจ ากัดด๎วยงบประมาณ จึงไมํสามารถตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชนได๎อยํางทั่วถึง และครอบคลุม  ท าให๎
ประชาชนสํวนหนึ่งไมํให๎ความรํวมมือกับกิจกรรมที่องค์การบริหารสํวนต าบลด าเนินการสํงผลให๎การเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนา
ท๎องถิ่น คํอนข๎างน๎อย ซึ่งเป็นโจทย์ให๎องค์การบริหารสํวนต าบล คณะผู๎บริหารข๎าราชการประจ าได๎รํวมกันคิด และหาวิธีแก๎ไขรํวมกัน 
ท าอยํางไร  ชุมชนจึงจะเข๎าใจและเห็นความส าคัญการมีสํวนรํวมในการปกครองตนเอง  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมขุซึ่งก็คือ“การปกครองประชาชน  โดยประชาชน  เพื่อประชาชน” โดยการเข๎ามามีสํวนรํวม“ร่วมคิด  ร่วม
ท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมตัดสินใจ” เพื่อพัฒนาต าบลสามเมือง ให๎นําอยูํ มุํงสูํวิสัยทัศน์  ท่ีก าหนดไว๎   

6. ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เชํน การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ฯลฯ 

   7. ประชาชนในพื้นที่มีการรวมกลุํมเพื่อด าเนินกิจกรรมตํางๆ คํอนข๎างมาก แตํการรวมกลุํมอาชีพ หรือกลุํมเกษตรกร 
ดังกลําว สํวนใหญํยังไมํได๎จดทะเบียนถูกต๎อง องค์การบริหารสํวนต าบล จึงไมํสามารถอุดหนุนงบประมาณ  เพื่อด าเนินการได๎  
   8. งบประมาณคํอนข๎างน๎อย ไมํเหมาะสม สอดคล๎องกับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น ท าให๎ตอบสนองตํอความต๎องการของ
ประชาชนยังไมํครอบคลุมเทําท่ีควร 

 
  โอกาส  (Opportunity) 

  1. แนวโน๎มการได๎รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากขึ้น ตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอน ฯ และการจัดเก็บรายได๎เอง  
ขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  มีแนวโน๎มสูงขึ้น  เนื่องจากมีการลงทุนธุรกิจประเภทยานยนต์ และธุรกิจประเภทพลังงาน
สะอาด และในอนาคตคาดวําต าบลสามเมืองจะเป็น “ฐานการผลิตพลังงานสะอาด” ในภูมิภาคนี้  
   2. ปัจจุบันประเทศไทยจะก๎าวสูํประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 สํงผลให๎ราคาที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ในเขตต าบล
สามเมือง  โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2 มีราคาสูงขึ้นเป็นเทําตัว เกิดการลงทุนในธุรกิจประเภทพลังงาน
สะอาด เชํน บริษัทโซลําเพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากัด บริษัทบางกอกโซลําเพาเวอร์ จ ากัด และธุรกิจประเภทยานยนต์ บริษัท
นครราชสีมาฮอนด๎าออโต๎โมบิล จ ากัด บริษัทคูโบต๎าเบญจพลนครราชสีมา จ ากัด และบริษัทเบญจพลออโต๎ จ ากัด ฯลฯ เกิดการสร๎าง
งาน สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎แกํชุมชน เศรษฐกิจดีขึ้น 

    3. พ้ืนท่ีต าบลสามเมืองติดกับทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2 ซึ่งเป็นเส๎นทางคมนาคมสายหลักที่สะดวกในการสัญจรไป – 
มา “เชื่อมสามเมือง สู่อาเซียน” “เชื่อมสามเมือง สู่โลก ” และการขนถํายผลผลิตทางการเกษตร สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งท าให๎เกิด
การลงทุน และการพาณิชย์เพิ่มขึ้น แนวโน๎มการขยายตัวของเมืองสูงขึ้น และพื้นที่ต าบลสามเมืองมีขนาดเล็ก  งํายตํอการบริหาร
จัดการและดูแลได๎อยํางท่ัวถึง 

    4. ต าบลสามเมือง  เป็นแหลํงผลิตข๎าวหอมมะลิพันธุ์ดี  “สู่ครัวของโลก”  โดยได๎รับการสํงเสริมเมล็ดพันธุ์ข๎าว จาก
กรมการข๎าว  จังหวัดนครราชสีมา  ท าให๎ประชาชนมีรายได๎เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น ความเป็นอยูํหรือคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

    5. ต าบลสามเมือง  มีหมูํบ๎านเข๎มแข็ง ประชาชนมีการรวมกลุํมเพื่อชํวยเหลือตนเอง ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ได๎รับคัดเลือก
เป็น “ ต าบลสหกรณ์ ” ในระดับจังหวัด คือ กลุํมเกษตรกรท านาสามเมือง  โดยได๎จดทะเบียนกลุํมเกษตรกรจาก ส านักงานสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา และยังมีกลุํมทอผ๎าไหมที่เข๎มแข็ง มีช่ือเสียง และได๎รับรางวัลพระราชทานฯ มากมาย  อีกทั้งเป็น “หมู่บ้าน
ท่องเท่ียววัฒนธรรมไหม”  โดยได๎รับการสํงเสริม สนับสนุนจากส านักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ท าให๎ประชาชนมีรายได๎
จากอาชีพเสริมเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจดี ความเป็นอยูํหรือคุณภาพชีวิตดีขึ้น 



    6. พื้นที่ต าบลสามเมือง มีแหลํงน้ า คือ “ล าห้วยยาง”  ซึ่งเป็นล าน้ าที่มีความส าคัญแกํการด ารงชีวิต เปรียบเหมือน 
“สายน้ าสายชีวิต” ของชาวต าบลสามเมือง และมีขนาดใหญํไหลผําน ท าให๎มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อเกษตร  

    7. มีวัด และสถานปฏิบัติธรรม  เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน  ซึ่งสามารถพัฒนาจิตใจ 
เสริมสร๎างความพร๎อม เป็นแหลํงพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน และประชาชนทั่วไปในต าบลและเป็นแหลํง
อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบไป 
  8. มีสถานศึกษาอยูํในพ้ืนที่ ตั้งแตํเด็กกํอนวัยเรียน ถึง ระดับประถมศึกษา ท าให๎เด็กนักเรียนมีโอกาสเข๎าถึง
การศึกษาได๎อยํางทั่วถึง และสะดวกในการสัญจรไป-มาไมํต๎องล าบากในการเดินทางไปโรงเรียน และมีศูนย์การ
เรียนรู๎ตามอัธยาศัย (การศึกษานอกระบบ) ซึ่งมีความพร๎อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษาอยํางทั่วถึง 

 
  อุปสรรค  (Threat) 

1. ด๎านการกระจายอ านาจ  องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  ได๎รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐไมํเพียงพอ ไมํ
เหมาะสมกับภารกิจท่ีได๎รับการถํายโอน  เพราะถํายโอนภารกิจ แตํงบประมาณและบุคลากรไมํได๎รับการถํายโอน  สํงผลกระทบตํอ
การบริหารจัดการงบประมาณ และบางภารกิจยังไมํมีความชัดเจนกฎหมายบางตัวไมํเอื้อตํอการปฏิบัติงาน 
    2. การให๎ความอิสระขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจากสํวนกลางยังไมํเต็มที่  ยังต๎องอยูํภายใต๎การก ากับ ดูแลจาก
หนํวยงานท่ีก ากับ ดูแล 

    3. ราคาน้ ามัน ปุ๋ย ยา และแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิต มีแนวโน๎มสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ท าให๎ต๎นทุนการผลิตทาง
การเกษตรสูงขึ้น แตํในทางตรงข๎ามผลผลิตทางการเกษตรราคาคํอนข๎างต่ า จึงท าให๎เกษตรกรบางสํวนยังไมํพ๎นจาก “เส้นความ
ยากจน” 
   4. การอพยพแรงงานของคนในพ้ืนท่ี  ในชํวงหลังฤดูการเก็บเกี่ยว และหน๎าแล๎ง เนื่องจากแหลํงงานรองรับไมํเพียงพอ 

   5. ประสบภัยธรรมชาติเป็นประจ า เชํน วาตภัย  ภัยแล๎ง การขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ท าให๎
องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง ต๎องจัดสรรงบประมาณสํวนหน่ึง เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อนของพี่น๎องประชาชน เป็นประจ าทุก
ปีท าให๎งบประมาณเพื่อการพัฒนาด๎านอื่นลดน๎อยลง 

   6. กฎ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎องในการบริหารท๎องถิ่นบางฉบับ ล๎าสมัย ท าให๎ไมํสามารถบริหารจัดการ ได๎อยําง
รวดเร็ว คลํองตัว มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจ ตามระบบการปกครองท๎องถิ่น ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

     7. แม๎นโยบายของรัฐบาลจะสํงเสริม สนับสนุนการกระจายอ านาจสูํการปกครองสํวนท๎องถิ่น แตํในทาง
ปฏิบัติ ก็ยังมีปัญหา อุปสรรคอยูํคํอนข๎างมาก และยังไมํได๎รับความจริงใจจากรัฐบาลที่จะท าให๎เห็นผลอยํางแท๎จริง 
 

การวิเคราะห์ข๎อมูลสภาพแวดล๎อมบริบทของต าบลสามเมือง  จะเป็นการวิเคราะห์ในภาพกว๎างๆ ที่เช่ือมโยงไปสูํ
สภาพที่เป็นปัญหา  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบประมาณ  24.88  ตารางกิโลเมตร  จาก
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง  คํอนข๎างแห๎งแล๎ง  มีล าห๎วยยางไหลผําน ในฤดูน้ าหลากเกิดปัญหาน้ าทํวมไรํนาของประชาชน  
ในชํวงฤดูแล๎งจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร  ท าให๎การลงทุนในกิจการขนาดใหญํมี
จ านวนน๎อย  แตํเนื่องจากต าบลสามเมืองมีพื้นที่ติดทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2  มีการคมนาคมขนสํงที่สะดวก รวดเร็ว  ท าให๎
ได๎รับความสนใจในการลงทุนประเภทพลังงานสะอาด และการลงทุนประเภทยานยนต์ เชํน บริษัทโซลําเพาเวอร์ (โคราช 3) จ ากัด  
บริษัทบางกอกโซลําเพาเวอร์ จ ากัด  การลงทุนประเภทยานยนต์ บริษัทนครราชสีมาฮอนด๎า ออโต๎โมบิล จ ากัด ฯลฯ  ตลอดจนสถาน
ประกอบการด๎านการกํอสร๎าง  และสถานประกอบการด๎านธุรกิจโรงแรม การทํองเที่ยว อีกด๎วย 

นอกจากน้ี  จากสภาพปัจจุบันที่ประเทศไทยจะก๎าวสูํประชาคมอาเซียน  ในปี พ.ศ. 2558  สํงผลให๎ราคาที่ดินในเขต
ต าบลสามเมือง  โดยเฉพาะพื้นท่ีที่ติดกับทางหลวงแผํนดินหมายเลข 2 มีราคาคํอนข๎างสูงขึ้นเป็นเทําตัว  มีการซื้อขายที่ดินเพื่อเก็ง
ก าไรมากขึ้น  มีอัตราการขยายตัวของเมืองมากขึ้น  มีการกํอสร๎างที่อยูํอาศัย และการพาณิชย์มากขึ้น  มีการถมที่ให๎สูงขึ้น  ท าให๎
ระดับในการรองรับน้ าในชุมชนเริ่มเกิดปัญหาน้ าทํวมขัง  โดยเฉพาะในเวลาที่ฝนตกหนัก 

สรุปในภาพรวมการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมในบริบทชุมชน  และสภาพปัญหาในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลสาม
เมือง ประกอบด๎วย 



1.  ด้านสังคม 

ด๎านสังคม  ประชากรมีการวํางงานตามฤดูกาล  โดยสังเกตจากจ านวนประชากรที่วํางงานตามฤดูการเกษตร 
ประชากรวัยแรงงานสํวนหนึ่งไปท างานในกรุงเทพฯ  ท้ิงให๎คนแกํ ดูแลเด็ก การเลี้ยงดูบุตรหลานเปลี่ยนไป การดูแล เอาใจใสํ ลดลง
จากแตํกํอนมาก พํอแมํไมํมีเวลาให๎ลูกเทําที่ควร เพราะต๎องท ามาหากินเลี้ยงดูครอบครัว  จึงใช๎เงินเลี้ยงดูลูกแทน  ท าให๎เด็กสํวนหนึ่ง
ขาดความอบอํุน เกิดปัญหาสังคมตามมา เชํน ปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด   

ระดับการศึกษาของประชากรสํวนใหญํ อยูํในระดับปานกลาง คือ ระดับประถมศึกษา มีสถานศึกษาตั้งอยูํในพื้นที่ คือ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แหํง เปิดสอนเด็กกํอนวัยเรียน (อายุ 2 – 5 ขวบ) โรงเรียนประถมศึกษา  3  แหํง  เปิดสอนระดับอนุบาล 
1-2 และประถมศึกษาปีที่ 1 -6  ท าให๎เด็กนักเรียนมีโอกาสเข๎าถึงการศึกษาได๎อยํางทั่วถึง  การคมนาคมในการสัญจรไป – มา  ก็
สะดวก สบาย ไมํต๎องล าบากในการเดินทางไปโรงเรียน และมีศูนย์การเรียนรู๎ตามอัธยาศัย (การศึกษานอกระบบ)  ซึ่งมีความพร๎อมมี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอยํางท่ัวถึง   

ด๎านสาธารณสุข  มีโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลโนนกอก  ตั้งอยูํในพ้ืนท่ีให๎บริการในข้ันสาธารณสุขมูลฐาน  การ
บริการยังไมํครอบคลุม  ไมํวําจะเป็นด๎านเครื่องมือทางการแพทย์ หรือเจ๎าหน๎าที่ของโรงพยาบาลยังมีไมํเพียงพอ  เมื่อยามเจ็บไข๎ได๎
ปุวย ก็ต๎องไปโรงพยาบาลประจ าอ าเภอ หรือจังหวัด  แตํยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีเข๎มแข็ง  ซึ่งกระจายอยูํทุกหมูํบ๎าน ในการดูแล
งานด๎านสาธารณสุขมูลฐาน 

นอกจากน้ี  องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  ยังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อ
การเกษตร  อันมีสาเหตุมาจากฝนท้ิงชํวงนาน  ท าให๎องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง จะต๎องจัดสรรงบประมาณ ในการแก๎ไขปัญหา 
ความเดือดร๎อน ของพี่น๎องประชาชนเป็นจ านวนมาก  ประกอบกับระบบประปา เป็นระบบประปาหมูํบ๎าน  แหลํงน้ าที่น ามาผลิต
น้ าประปา  มีคุณภาพต่ า  ไมํสะอาด และมีปริมาณน้ าไมํเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 

ด๎านเศรษฐกิจ  ประชากรในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  ยังประสบปัญหาความยากจนและความเหลื่อม
ล้ าทางด๎านรายได๎ของประชากร  โดยเฉพาะบ๎านแฝก – โนนส าราญ ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพท านา ผลิตข๎าวพันธุ์ดี  ซึ่ง
นอกจากนั้นยังประกอบอาชีพเสริม คือ การรํวมกลุํมทอผ๎าไหม ซึ่งได๎รับรางวัลพระราชทานฯ มากมาย  สามารถสร๎างรายได๎ให๎แกํ
ชุมชนไมํใชํน๎อยในแตํละปี  และยังมีรายได๎จากการเป็นหมูํบา๎นทํองเที่ยววัฒนธรรมไหม  สํงผลให๎ประชาชนบ๎านแฝก – โนนส าราญมี
รายได๎มากกวําหมูํบ๎านอื่นๆ ในต าบล  ซึ่งมีอาชีพท านาเหมือนกัน แตํอาชีพเสริมมีรายได๎ไมํแนํนอน  ท าให๎เกิดความเหลื่อมล้ า
ทางด๎านรายได๎ 

3.  ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด๎านสิ่งแวดล๎อม  องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  เป็นต าบลคํอนข๎างเล็ก สภาพพื้นที่สํวนใหญํ คํอนข๎างแห๎งแล๎ง 
ฝนตกไมํตามฤดูกาล การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ทรัพยากรปุาไม๎ก็มีคํอนข๎างน๎อย  สภาพสังคมยังเป็นแบบชนบท  มี
การขยายตัวของเมืองบ๎างเล็กน๎อย  แตํวัฒนธรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนไป เกิดการเลียนแบบจากสื่อโฆษณา และรับ
วัฒนธรรมจากตะวันตกเข๎ามา  ท าให๎เกิดปัญหา คือ การเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะ  การก าจัดขยะ มูลฝอย และปัญหาที่จะตามมา คือ 
ปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมในชุมชน  ประกอบกับไมํได๎รับความความรํวมมือจากชุมชนเทําที่ควรในการรณรงค์ลด คัดแยก การน า
ขยะที่มีประโยชน์กลับมาใช๎ใหมํ  และการจัดหาสถานที่ทิ้งขยะ  เพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นของชุมชน  

4.  ด้านการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการ 
ด๎านการเมืองการปกครองระดับท๎องถิ่น  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  อัตราการตื่นตัวทางการเมืองของ

ประชาชนในพื้นที่มีคํอนข๎างมาก  แตํประชาชนสํวนใหญํ ยังขาดความรู๎ ความเข๎าใจ ในบทบาท  อ านาจ หน๎าที่ขององค์การบริหาร
สํวนต าบล เชํน การให๎ความชํวยเหลือตํางๆ และการบริการสาธารณะ  บางอยํางองค์การบริหารสํวนต าบล ไมํสามารถให๎ความ
ชํวยเหลือได๎  เนื่องจากมิใชํ อ านาจ หน๎าที่ ที่จะด าเนินการ ไมํมีระเบียบรองรับในการเบิก – จําย และบางครั้งถูกจ ากัดด๎วยเงิน
งบประมาณ  จึงไมํสามารถตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชนได๎อยํางทั่วถึง และครอบคลุม  จึงท าให๎ประชาชนสํวนหนึ่งไมํให๎
ความรํวมมือกับกิจกรรมที่องค์การบริหารสํวนต าบลด าเนินการ  สํงผลให๎การเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นมีคํอนข๎างน๎อย  
สังเกตจากการจัดเวทีประชาคมจดัท าแผนชุมชนหรือแผนหมูํบ๎าน  ซึ่งเป็นโจทย์ให๎องค์การบริหารสํวนต าบล คณะผู๎บริหาร ข๎าราชการ
ประจ า ได๎รํวมกันคิด และหาวิธีแก๎ไขรํวมกัน  ท าอยํางไร  ชุมชนจึงจะเข๎าใจ และเห็นความส าคัญของการมีสํวนรํวมในการปกครอง



ตนเอง  การปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งก็คือ“การปกครองประชาชน  โดยประชาชน  เพ่ือ
ประชาชน” โดยการเข๎ามามีสํวนรํวม “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมตัดสินใจ” เพื่อพัฒนาต าบลสามเมืองให๎เข๎มแข็ง มุํงสูํ
วิสัยทัศน์ ท่ีก าหนดไว๎ 

5. ด้านการศึกษา 

 จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร๎อยละ ๙๙  อําน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอยําง
งํายได๎  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร๎อยละ  ๑๐๐ ได๎รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได๎เรียนตํอช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  หรือเทียบเทํา และ
ที่ไมํได๎เรียนตํอมีงานท า ร๎อยละ  ๙๙  ด๎านการศึกษาอยูํในเกณฑ์ที่ดี  โดยองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  ได๎จัดกิจกรรมให๎กับ
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และรํวมกันจัดกิจกรรม
ตํางๆ กับทางโรงเรียน  

6. ด้านสุขภาพและสาธารณสขุ 
จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  ประชาชนกรสํวนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให๎กับประชาชนกลุํม

เสี่ยง  โรคที่มักเกิดแกํประชากรในชุมชน เชํนกัน  ได๎แกํ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข๎เลือดออก  มือ -ปาก-เท๎าในเด็ก 
และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข๎ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไมํยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  
การแก๎ไขปัญหา คือ องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองและหนํวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได๎จัดกิจกรรมรํวมมือกันรณรงค์ให๎
ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได๎ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดี  แตํต๎องเป็นการด าเนินการอยําง
ตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู๎ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการส ารวจข๎อมูล
พื้นฐาน บางครัวเรือนไมํได๎กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช๎ยาเพื่อบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไมํเหมาะสม  การออกก าลังกายยังไมํ
สม่ าเสมอ  และประชากรสํวนมากไมํได๎รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหลํานี้องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองพยายามอยํางยิ่งที่จะ
แก๎ไข  โดยรํวมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก๎ไขปัญหา   

7. ด้านค่านิยมของคนในพ้ืนที่ 
จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  ประชากรในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล

สามเมืองให๎ความรํวมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะตํางๆ  ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการได๎รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่ม
สุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุํน  การแก๎ปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองคือ จัด
กิจกรรมตํางๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให๎ทุกสํวนทุกฝุายทุกคนมีสํวนรํวมและรณรงค์ให๎เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให๎ชุชนเห็น
ความส าคัญของครอบครัว  เชํน  การแขํงขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๏นส์  งานประเพณี  เป็นต๎น 

     8. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จากการส ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  สํวนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอยํางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองสามารถด าเนินการได๎ตามอ านาจหน๎าที่และงบประมาณที่มีอยูํอยํางจ ากัด  คือการ
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางรํวมทางแยก กระจกโค๎งจราจร รวมทั้งได๎ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชํวงเทศกาลที่มีวันหยุด
หลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให๎กับประชาชน  แตํปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุํมวัยรุํนโดยเฉพาะในสถานท่ี
จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได๎รับผลกระทบเป็นอยํางมาก  การแก๎ไขปัญหา คือการแจ๎งเตือนให๎ผู๎ปกครองดูแล
บุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให๎ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได๎รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความ
รํวมมือไปยังผู๎น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู๎น า  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไมํให๎เกิดความรุํนแรง  แตํจะไมํให๎เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่
ปัจจุบันไมํสามารถท่ีจะแก๎ไขได๎  ทั้งที่มีการรํวมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองจะต๎องหาวิธีที่จะ
แก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนตํอไปตามอ านาจหน๎าท่ีที่สามารถด าเนินการได๎              

 9. ด้านยาเสพติด  

  ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมือง  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรสีดาได๎แจ๎ง
ให๎กับองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองทราบนั้นพบวําในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองมีผู๎ที่ติดยาเสพติดแตํเมื่อเทียบกับ
พื้นที่อื่นถือวําน๎อย และยังไมํพบผู๎ค๎า เหตุผลก็เนื่องมาจากวําได๎รับความรํวมมือกับทางผู๎น า  ประชาชน  หนํวยงานขององค์การ
บริหารสํวนต าบลสามเมืองที่ชํวยสอดสํองดูแลอยูํเป็นประจ า การแก๎ไขปัญหาขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองสามารถท าได๎
เฉพาะตามอ านาจหน๎าท่ีเทํานั้น  เชํน  การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ๎งเบาะแส  การฝึกอบรมให๎ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจาก



อ านาจหน๎าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองก็ได๎ให๎ความรํวมมือมาโดย
ตลอด   
 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองนั้น  ได๎ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล๎อม
ภายนอกท่ีเกี่ยวข๎อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
  1. พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานแบบบูรณาการ เพื่อมุํงสูํการเป็น “เมืองนําอยูํ นําลงทุน” และบริการสาธารณะเป็นเลิศ  

   - ขาดแคลนแหลํงน้ าในการเกษตรและน้ าประปาส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไมํพอเพียงและยังไมํได๎มาตรฐาน 
   - ไฟฟูาสํองสวํางทางและที่สาธารณะยังไมํสามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได๎ทั้งหมด 
   -  ชุมชนขยายมากขึ้นระบบระบายน้ ายังไมํเพียงพอ เกิดการอุดตัน สํงกลิ่นเหม็นกํอความร าคาญ 

   - ประชาชนต๎องการเส๎นทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้นและองค์การบริหารสํวนต าบลสามเมืองไมํสามารถ
ด าเนินการได๎เนื่องจากพ้ืนท่ียังไมํเป็นที่สาธารณะ จะด าเนินการได๎ก็ตํอเมื่อต๎องเป็นที่สาธารณะ   
   แนวโน๎มในอนาคต 

   - ประชาชนมีแหลํงน้ าและมีน้ าประปาใช๎อยํางพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น 

   - ทางและที่สาธารณะมีแสงสวํางเพียงพอประชาชนได๎รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได๎ 
   - มีรางระบายน้ าสามารถระบายน้ าได๎สะดวก ไมํอุดตัน ไมํสํงกลิ่นเหม็นกํอความร าคาญ 

   - มีเส๎นทางในการคมนาคมเพียงพอและ ประชาชนได๎รับความสะดวกในการสัญจรไปมา 
  2. พัฒนาด๎านเศรษฐกิจและสํงเสริมการเกษตร 

   - ขาดแหลํงเงินทุนในการท ากิจการและประกอบอาชีพ 

   - ประชาชนขาดสถานท่ีในการจ าหนํายสินค๎า 

   - ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ าระยะทางในการขนสํงผลผลิตไกลจากแหลํงรับซื้อ 

   - คําแรงต่ าคําครองชีพสูงขาดแคลนการจ๎างงาน 
   แนวโน๎มในอนาคต 

   - มีแหลํงเงินทุนในการท ากิจการและประกอบอาชีพ 

   - มีสถานท่ีในการขายและจ าหนํายสินค๎า  
   - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

   - คําแรงสูงขึ้น เหมาะสมกับคําครองชีพ มีการจ๎างงานท่ีเพิ่มมากข้ึน 

  3. พัฒนาต าบลให๎เป็นเมืองแหํงสังคมคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข๎มแข็งภาคประชาชน และสมานฉันท์ในท๎องถิ่น 

   - การจราจรในเขตชุมชน และทางรํวมตํางๆ อาจกํอให๎เกิดอุบัติเหตุ 
   - เกิดการขโมยทรัพย์สิน และเกิดการทะเลาะวิวาทในชุมชน 

   - เด็กและผู๎สูงอายุบางครอบครัวมีผู๎สูงอายุอยูํตามล าพัง และรับภาระในการดูแลเด็ก 

   - ผู๎พิการไมํได๎รับความชํวยเหลือในการด ารงชีวิต 

   - ประชาชน เยาวชนและวัยรุํนติดเกมส์ บุหรี่ เหล๎า และท๎องกํอนวัยอันสมควร 
   แนวโน๎มในอนาคต 

   - มีการติดตั้งไฟกระพริบจราจร กระจกโค๎งจราจร เพื่อเตือนให๎ระมัดระวังเพิ่มมากข้ึน 

   - มีการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสํวนราชการ เชํน การติดตั้งวงจร
ปิด การให๎ผู๎น า อปพร. ควบคุมและระงับเหตุทะเลาะวิวาท 

   - ผู๎สูงอายุและเด็ก ได๎รับการดูแลที่ดีขึ้น 

   - ผู๎พิการได๎รับความชํวยเหลือในการด ารงชีวิตอยํางทั่วถึง 

   - ประชาชน เยาวชนและวัยรุํนมีอนาคตที่ด ีเลิกสูบบุหรี่ และเลิกดื่มสุรา 



  4. พัฒนาด๎านสาธารณสุข 

   - มีการระบาดของโรคอุบัติใหมํ โรคระบาด โรคติดตํอ 

   - ประชาชนในพ้ืนท่ีปุวยเป็นโรคเรื้องรังแนวโน๎มที่เพิ่มขึ้น เชํน เบาหวาน ความดัน 

   - ประชาชนบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ปลอดสารพิษ 
   แนวโน๎มในอนาคต 

   - ไมํมีการระบาดของโรคอุบัติใหมํ โรงระบาด โรคติดตํอ 

   - จ านวนประชาชนในพ้ืนท่ีปุวยเป็นโรคเรื้องรังแนวโน๎มที่ลดลง เชํน เบาหวาน ความดัน 

   - ประชาชนทราบ และสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยได๎อยํางเหมาะสมและถูกต๎อง 

 
  5. พัฒนาศักยภาพต าบล เพื่อก๎าวไปสูํต าบลแหํงการเรียนรู๎ และก๎าวทันเทคโนโลยี 
   - การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไมํเพียงพอ เด็กนักเรียนไมํได๎รับการศึกษาตํอในระดับที่สูงกวําขั้นพื้นฐาน 
และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน 

   - ประชาชน เด็ก และเยาวชน ไมํมีการออกก าลังกายที่สม่ าเสมอ 

   - เด็ก และเยาวชน ขาดการสืบทอดประเพณีของหมูํบ๎าน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีถูก
ลืมเลือนไปมาก 
   แนวโน๎มในอนาคต 

   - มีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอ เด็กนักเรียนได๎รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีงบประมาณและทุนในการศึกษาเลํา
เรียน 

   - มีการสํงเสริมให๎ประชาชน เด็ก และเยาวชน ได๎ออกก าลังกายอยํางสม่ าเสมอ 

   - มีการสํงเสริมให๎เด็ก เยาวชน เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมประเพณีของหมูํบ๎าน สํงเสริมภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น ยกยํอง เชิดชูคนดี หรือปราชญ์ชาวบ๎านในโอกาสตํางๆ เพื่อเป็นตัวอยํางแกํเยาวชนและประชาชน เพื่อให๎จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ไมํถูกลืมและคงอยูํสืบไป 
  6. พัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม และสํงเสริมการทํองเที่ยว 

   - มีปริมาณขยะและน้ าเสียในเขตชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

   - พื้นที่ท่ีมีดินเค็มและน้ าใต๎ดินเค็มหรือกรํอย ไมํสามารถใช๎ในการอุปโภค-บริโภคได๎ 
   แนวโน๎มในอนาคต 

   - ปริมาณขยะและน้ าเสียถูกก าจัดให๎หมดไป ด๎วยวิธีการที่ถูกต๎อง และความรํวมมือของชุมชน 

   - ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง จัดหาแหลํงน้ าจากแหลํงอ่ืนเพิ่มมากขึ้น  
  7. พัฒนาองค์กรให๎มีการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี และสํงเสริมความเข๎มแข็งในการปูองกันปราบปรามการทุจริต 

   - สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการเรียนรู๎สิ่งใหมํๆ อยํางตํอเนื่อง 

   - ประชาชนขาดการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารตํางๆ 

   แนวโน๎มในอนาคต 

   - ปลูกฝัง และสํงเสริมให๎บุคลากรเกิดการเรียนรู๎สิ่งใหมํๆ อยูํเสมอ 

   - เพิ่มชํองทาง และเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมเพิ่มมากข้ึน ในการรํวมคิด รํวมท า รํวมแก๎ไขปัญหา พัฒนา
ต าบลอยํางตํอเนื่อง 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ป ี

(มี ๖ ยุทธ) 
 

( 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๑ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๒ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๓ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๔ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๕ 

 

 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
         โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ) 
 

( ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวดั 

(มี ๔ ยุทธ) 

ยุทธศาสตร์
จังหวดั 

(มี ๕ ยุทธ) 
 

( 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท. 

(มี ๗ ยุทธ) 
 

( 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ 
อปท. ในเขต
จังหวดั 

(มี ๑๐ ยุทธ) 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๖ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๙ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
 

 



 
(ต่อ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน 

(มี ๑๑ แผน) 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท. 

(มี ๗ ยุทธ) 
 

( 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๔ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๕ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๘ 
 

 

 

กลยุทธที่ ๕ 
 

กลยุทธที่ ๑ 
 

กลยุทธที่๑๑ 
 

กลยุทธที่ ๑๒ 
 

กลยุทธที่ ๒ 
 

กลยุทธที่๑๐ 
 

กลยุทธที่ ๙ 
 

กลยุทธที่ ๓ 
 

กลยุทธที่ ๔ 
 

กลยุทธที่ ๘ 
 

กลยุทธที่ ๗ 
 

กลยุทธที่ ๖ 

 

แผนงานที่ ๑ 
 

แผนงานที่ ๒ 
 

แผนงานที่ ๔ 
 

แผนงานที่ ๕ 
 

แผนงานที่ ๖ 
 

แผนงานที่ ๗ 
 

แผนงานที่ ๘ 
 

แผนงานที่ ๙ 
 

แผนงานที่ ๑๑ 

ผลผลิต/
โครงการ 

จ านวน ๑๘ 
โครงการ 

จ านวน ๗ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒๒ 
โครงการ 

 

จ านวน ๗ 
โครงการ 

 

จ านวน ๗ 
โครงการ 

 

จ านวน ๑๒ 
โครงการ 

 

จ านวน ๑๑๒
โครงการ 

 

จ านวน ๑๖ 
โครงการ 

 

จ านวน ๕ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒๘ 
โครงการ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๗ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๖ 
 

 

 

แผนงานที่ ๑๐ 
 

แผนงานที่ ๓ 

จ านวน ๙ 
โครงการ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์ 
    (Strategy Map) 

 

วิสัยทัศน์ “ประชาชนมีชีวิตที่ดีพร้อม  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี” 

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

๒. ด้านงานส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

 

๓.  ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 

๔. ด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

๑. การได้รับบริการ
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีความ
สะดวกและรวดเร็ว 

 

๒. ประชาชนมี
ความรู้และ
บ ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งาม 

 

๓. ประชาชนมี
ศักยภาพมีรายได้
เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

 

๔. มลภาวะและ
สิ่งแวดล้อมไม่เป็น
พิษท าให้ชุมชนน่าอยู่
อย่างสงบสุข 

 

๕. การบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี
และมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

 

๖. การส่งเสริมความแข้ม
แข็งของชุม  การสังคม
สงเคราะห์แก่ประชาชน 
รวมทั้งการสร้างสังคม
ความน่าอยู่ 

๑. ด้านการได้รับบริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ความสะดวกและรวดเร็ว 

๒. ประชาชนมีความรู้และ
บ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีงาม 

๓.  ประชาชนมีศักยภาพมี
รายได้เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได ้

 

๔. มลภาวะและ
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท า
ให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบ
สุข 

 

๕. การบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี
และมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน 

 
 

กลยุทธที่ ๕ 
 

กลยุทธที่ ๑ 
 

กลยุทธที่๑๑ 
 

กลยุทธที่ ๑๒ 
 

กลยุทธที่ ๒ 
 

กลยุทธที่๑๐ 
 

กลยุทธที่ ๙ 
 

กลยุทธที่ ๓ 
 

กลยุทธที่ ๔ 
 

กลยุทธที่ ๘ 
 

กลยุทธที่ ๗ 
 

กลยุทธที่ ๖ 

 

แผนงานที่ ๑ 
 

แผนงานที่ ๒ 
 

แผนงานที่ ๓ 
 

แผนงานที่ ๔ 
 

แผนงานที่ ๕ 
 

แผนงานที่ ๖ 
 

แผนงานที่ ๗ 
 

แผนงานที่ ๘ 
 

แผนงานที่ ๙ 
 

แผนงานที่ ๑๐  



 
3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ 64 65 

2. ยกระดับ
สังคมให๎เป็น
เมืองนําอยูํ 

6. การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

1. การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน
แบบบูรณาการ 
เพื่อมุํงสูํการเป็น
เมืองนําอยูํ นํา
ลงทุนและบริการ
สาธารณะ
ครอบคลมุทั่วถึง 

ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการมี
ประสิทธิภาพได๎
มาตรฐานและเพียงพอ
ตํอความต๎องการของ
ประชาชน 

จ านวนถนนท่ีได๎
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 

ร๎อยละของจ านวน
สิ่งปลูกสร๎าง 

2 4 6 8 10 ปีละ 2 โครงการ/
กิจกรรม 

พัฒนาระบบโครงสรา๎งพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

- โครงการกํอสร๎าง /ซํอมแซม ถนน คสล. 
- โครงการกํอสร๎าง/ซํอมแซมถนนหินคลุก 

- โครงการกํอสร๎างถนนดิน 

- โครงการซํอมแซมถนนลาดยาง 
- โครงการกํอสร๎างซุม๎ประต ู
- โครงการกํอสร๎าง/ซํอมแซมรางระบายน้ าพร๎อม
ตะแกรงฝาปิด 

- โครงการกํอสร๎างทํอระบายน้ าพร๎อมบํอพักน้ า 

- โครงการปรับเกรดกองดิน 

- โครงการกํอสร๎างลานเอนกประสงค์ 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองสาธารณะประโยชน์ 

- โครงการกํอสร๎างระบบประปาเพื่อการเกษตร 

- โครงการตํอเติมอาคาร 

- โครงการซํอมแซมระบบประปา 

- โครงการขยายเขตระบบประปา 

- โครงการล๎อมรั่วแหลํงน้ า 

- โครงการกํอสร๎างระบบประปาหอถังสูง 

- โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค ์

- โครงการซํอมแซม บ ารุง รักษา ถนนประจ าป ี

กองชําง ส านักงาน
ปลัด 

 

2. ยกระดับ
สังคมให๎เป็น
เมืองนําอยูํ 

6. การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

1. การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน
แบบบูรณาการ 
เพื่อมุํงสูํการเป็น
เมืองนําอยูํ นํา
ลงทุนและบริการ
สาธารณะ
ครอบคลมุทั่วถึง 

ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการมี
ประสิทธิภาพได๎
มาตรฐานและเพียงพอ
ตํอความต๎องการของ
ประชาชน 

จ านวนครัวเรือนมี
ไฟฟูาใช๎มีระบบ
ไฟฟูาสํองสวําง
สาธารณะทั่วถึง 

1 2 3 4 5 ปีละ 1 โครงการ/
กิจกรรม 

พัฒนาระบบโครงสรา๎งพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

- โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 

- โครงการอุดหนุนกิจการไฟฟูาเพื่อติดตั้ง ซํอมแซม 
บ ารุง รักษาไฟฟูาสาธารณะภายในต าบล 
- โครงการสนับสนุนโคมไฟสปอรต์ไลด์ด๎วยระบบ
พลังงานแสงอาทิตย ์

- โครงการขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าการเกษตร 

กองชําง ส านักงาน
ปลัด 

2. ยกระดับ
สังคมให๎เป็น
เมืองนําอยูํ 

6. การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

1. การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน
แบบบูรณาการ 
เพื่อมุํงสูํการเป็น
เมืองนําอยูํ นํา
ลงทุนและบริการ
สาธารณะ
ครอบคลมุทั่วถึง 

ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการมี
ประสิทธิภาพได๎
มาตรฐานและเพียงพอ
ตํอความต๎องการของ
ประชาชน 

จ านวนครัวเรือนมี
น้ าเพื่ออุปโภค 
บริโภคอยาํง
เพียงพอ 

1 2 3 4 5 ปีละ 1 โครงการ/
กิจกรรม 

พัฒนาระบบโครงสรา๎งพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

- โครงการขุดลอกหนองน้ าสาธารณะ 

- โครงการขุดเจาะบํอน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร 
- โครงการกํอสร๎าง ซํอมแซม ฝายน้ าล๎น 
- โครงการขุดเจาะบํอน้ าบาดาลเพือ่แก๎ไขปัญหาภยั
แล๎ง 

- โครงการปูองกันและแกไ๎ขปัญหาภัยแล๎งภายในเขต
ต าบลสามเมือง 

กองชําง ส านักงาน
ปลัด 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ 64 65 

1.การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพการ
แขํงขันเศรษฐกิจ 

๓. การพัฒนาดา๎น
การเกษตร 

2. การพัฒนาดา๎น
เศรษฐกิจและสํงเสริม
การเกษตร 

ประชาชนมีศักยภาพ มี
อาชีพมีรายได๎สามารถเลี้ยง
ครอบครัวและตนเองได๎ 

ร๎อยละของประชาชนใน
ต าบลสามเมืองมีอาชีพ
และรายได ๎

1 2 3 4 5 ปีละ 1 โครงการ/กิจกรรม การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน สํงเสริมกลุํม
อาชีพและพัฒนาคุณภาพการผลิตและสงํเสริม
การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

- โครงการจ๎างนักเรียน/นกัศึกษา ชํวงปดิภาคเรียน 
- โครงการฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพทุกหมูบํ๎าน 
- โครงการฝึกอบรมปุ๋ยอินทรยี์ชีวภาพ 
- โครงการฝึกอบรมสํงเสริมการแก๎ปัญหาดินเค็ม 
- โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎และเทคนคิการปลูกมะนาวใน
กระถาง 
- โครงการฝึกอบรมและสํงเสริมการแปรรูปสินค๎าทาง
การเกษตร 
- โครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการสํงเสริมชุมชนทํองเท่ียวนวัตวถิี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

1.การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพการ
แขํงขันเศรษฐกิจ 

1. การสานตํอ
แนวทาง
พระราชด าร ิ

2. การพัฒนาดา๎น
เศรษฐกิจและสํงเสริม
การเกษตร 

ประชาชนมีศักยภาพ มี
อาชีพมีรายได๎สามารถเลี้ยง
ครอบครัวและตนเองได๎ 

ร๎อยละของประชาชนใน
ต าบลสามเมืองมีอาชีพ
และรายได ๎

1 2 3 4 5 ปีละ 1 โครงการ/กิจกรรม การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน สํงเสริมกลุํม
อาชีพและพัฒนาคุณภาพการผลิตและสงํเสริม
การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

- โครงการเดินตามรอยศาสตร์พระราชา 
- โครงการสํงเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

1.การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพการ
แขํงขันเศรษฐกิจ 

3. การพัฒนาดา๎น
การเกษตร 

2. การพัฒนาดา๎น
เศรษฐกิจและสํงเสริม
การเกษตร 

ประชาชนมีศักยภาพ มี
อาชีพมีรายได๎สามารถเลี้ยง
ครอบครัวและตนเองได๎ 

ร๎อยละของประชาชนใน
ต าบลสามเมืองมีอาชีพ
และรายได ๎

1 2 3 4 5 ปีละ 1 โครงการ/กิจกรรม การสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน สํงเสริมกลุํม
อาชีพและพัฒนาคุณภาพการผลิตและสงํเสริม
การด ารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

- โครงการเกษตรอาหารกลางวันตามแนวพระราชด าริใน
โรงเรียน 
- โครงการสนับสนุนเงินทุนกลุํมอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน 
- โครงการลดต๎นทุนการผลิตการท านา 
- โครงการธนาคารน้ าใต๎ดิน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

2. ยกระดับสังคม
ให๎เป็นเมืองนําอยู ํ

4. การพัฒนา
สังคม 

3. การพัฒนาดา๎น
การพัฒนาต าบลให๎
เป็นเมืองแหํงสังคม
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความเข๎มแข็งภาค
ประชาชนและ
สมานฉันท์ในท๎องถิ่น 

พัฒนาคุณภาพชวีิตและการ
จัดสวัสดิการชุมชน ให๎ชุมชน
เข๎ามีสํวนรํวมในการบริหาร
จัดการ เพิ่มศักยภาพ ขยาย
โอกาสใหแ๎กํผู๎ยากไร๎ 
ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม ได๎แกํ 
ผู๎ยากไร๎ ผู๎สูงอายุ และผู๎
พิการ สร๎างความเข๎มแข็ง
สํงเสริมการพัฒนาบทบาท
สตรี เด็ก เยาวชน 
เสริมสร๎างครอบครัวให๎
เข๎มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี
เกิดความอบอุํน สํงเสริมการ
มีสํวนรํวม ตลอดจนสํงเสริม
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข  

ร๎อยละของคุณภาพชวีิต
ของประชาชน/ผู๎
ยากไร๎/ผ๎ูสูงอายุ/ผู๎
พิการ/เด็ก/เยาวชน/
กลุํมสตรี ที่ดีขึ้น 
 
 

3 6 9 12 15 ปีละ 3 โครงการ/กิจกรรม สํงเสริมชุมชนให๎เข๎มแข็ง พัฒนาบทบาทของ
ผู๎น าชุมชน  คณะกรรมการหมูํบ๎านและชุมชน
ให๎พัฒนาบทบาทและคุณภาพชวีิตของเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  ผู๎ด๎อยโอกาส  
ประชาชน และค๎ุมครองสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน  
 

- โครงการสงเคราะห์ผู๎ยากไร๎และผู๎ด๎อยโอกาส 
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชวีิตผู๎สูงอายุ 
- โครงการฝึกอบรมเพื่อชีวิตสดใสวยัสูงอายุ 
- โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎ผ๎ูดูแลผู๎สูงอายุและคนพิการ 
- โครงการกํอสร๎างอาคารศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิตและสํงเสริม
อาชีพชุมชน 
- โครงการบ๎านทอ๎งถิ่นประชารัฐรํวมใจ เทิดไท๎องค์ราชัน 
ราชินี 
- สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลสามเมือง 
- โครงการเบี้ยยังชีพผู๎สูงอาย ุ
- โครงการเบี้ยยังชีพผู๎พิการ 
- โครงการเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ 
- โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนต าบลสามเมือง (เข๎าคําย
คุณธรรมจรยิธรรม) 
- โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน “จติอาสาพัฒนาทอ๎งถิ่น” 
- โครงการฝึกอบรมการปูองกันและแก๎ไขปัญหาความรุนแรง
ตํอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
 

ส านักงานปลัด 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 

 

 

76 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ 64 65 

2. ยกระดับสังคม
ให๎เป็นเมืองนําอยูํ 

4. การพัฒนา
สังคม 

3. การพัฒนาด๎าน
การพัฒนาต าบลให๎
เป็นเมืองแหํงสังคม
คุณภาพชีวิตท่ีดี มี
ความเข๎มแข็งภาค
ประชาชนและ
สมานฉันท์ใน
ท๎องถิ่น 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การจัดสวัสดิการชุมชน ให๎
ชุมชนเข๎ามีสํวนรํวมในการ
บริหารจัดการ เพิ่ม
ศักยภาพ ขยายโอกาส
ให๎แกํผู๎ยากไร๎ 
ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม 
ได๎แกํ ผูย๎ากไร๎ ผู๎สูงอายุ 
และผู๎พิการ สร๎างความ
เข๎มแข็งสํงเสริมการพัฒนา
บทบาทสตรี เด็ก เยาวชน 
เสริมสร๎างครอบครัวให๎
เข๎มแข็ง มีสัมพันธภาพท่ีดี
เกิดความอบอุํน สํงเสริม
การมีสํวนรํวม ตลอดจน
สํงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พระประมุข  

ร๎อยละของคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน/ผู๎
ยากไร๎/ผู๎สูงอายุ/ผู๎
พิการ/เด็ก/เยาวชน/
กลุํมสตรี ท่ีดีขึ้น 
 
 

      สํงเสริมชุมชนใหเ๎ข๎มแข็ง พัฒนาบทบาท
ของผู๎น าชุมชน  คณะกรรมการหมูํบ๎านและ
ชุมชนให๎พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิต
ของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  
ผู๎ด๎อยโอกาส  ประชาชน และค๎ุมครองสิทธิ
เสรีภาพ 
ของประชาชน  
 

- โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 
- โครงการจัดงานวันท๎องถิ่นไทย 
- โครงการจัดประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนชุมชนแบบ
บูรณาการ 
- โครงการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นอยํางมีสํวนรํวม 
- โครงการจัดท าประชาคมสัญจรเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนทุกหมูํบ๎าน 
- โครงการฝึกอบรมเสริมสร๎างความรักความสามัคคี 
- โครงการจิตอาสา 904 (วปร) 

ส านักงานปลัด 
กองสวัสดิการ

สังคม 

 

4. การเสริมสร๎าง
ความมั่นคงทุกมิติ 
เพื่อปูองกัน
สถาบันหลักของ
ชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

9. การรักษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

3. การพัฒนาด๎าน
การพัฒนาต าบลให๎
เป็นเมืองแหํงสังคม
คุณภาพชีวิตท่ีดี มี
ความเข๎มแข็งภาค
ประชาชนและ
สมานฉันท์ใน
ท๎องถิ่น 

พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย
ในท๎องถิ่น โดยสํงเสริม 
สนับสนุนการรักษาความ
ปลอดภัยใหช๎ุมชนมีความ
ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด 
ปลอดอบายมุข โดย
ด าเนินการภายใต๎ความ
รํวมมือระหวํางหนํวยงาน
ท่ีเกี่ยวข๎อง จากทุกภาค
สํวนแบบบูรณาการ และ
มิ่งเน๎นกระบวนการมีสํวน
รํวมของชุมชนเป็นส าคัญ  

ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 
 
 

3 6 9 12 15 ปีละ 3 โครงการ/
กิจกรรม 

เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนในด๎าน
ความมั่นคงและความปลอดภัย 

- โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาลปี
ใหมํ 
- โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชํวงเทศกาล
สงกรานต์ 
- โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุทางถนนตลอดท้ังปี 
- โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
- โครงการฝึกซ๎อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
เขตแบบบูรณาการ 
- โครงการกิจกรรมวัน อปพร. 
- โครงการจัดท าบริการสาธารณะ น้ าอุปโภคบริโภคและ
น้ าท่ีใช๎ในการระงับอัคคีภัย 
- โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ปูองกันปัญหายาเสพติด 
- โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา (อุดหนุนโรงเรียนท้ัง 3 แหํง) 
 

ส านักงานปลัด  

 
 
 
 



ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ 64 65 

2. ยกระดับ
สังคมให๎เป็น
เมืองนําอยูํ 

5 การพัฒนา
สาธารณสุข 

4. การพัฒนาด๎าน
สาธารณสุข 

ยกระดับคุณภาพชีวิต
ด๎านสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในสังคมให๎ถูก
สุขลักษณะมสีุขภาพ
อนามัยที่ดีและ
เสรมิสร๎างความรู๎ทั้ง
โรคตดิตํอและไมํติดตํอ
ตลอดจนเฝูาระวังโรค
ประจ าถิ่น โดยการมี
สํวนรํวมทุกภาคสํวน 
การรักษาพยาบาล การ
ฟื้นฟูสมรรถนะทางด๎าน
รํางกาย และจติใจ 
อารมณ์ให๎ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนไดร๎ับ
บริการดา๎น
สาธารณสุขอยําง
ทั่วถึงร๎อยละ 100 

2 4 6 8 10 ปีละ 2 โครงการ/
กิจกรรม 

พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) 
สํงเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับให๎มสีุขภาพ
รํางกายแข็งแรง 

- สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท๎องถิ่น 

- โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข๎เลือดออก 

- โครงการรณรงค์ก าจดัลูกน้ ายุงลาย 

- โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า 

- โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า 

กองสาธารณสุขฯ  

3. บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อมใหม๎ี
ความสมบรูณ์
อยํางยั่งยืน 

5 การพัฒนา
สาธารณสุข 

4. การพัฒนาด๎าน
สาธารณสุข 

สํงเสริมและสนับสนุน
การมีสํวนรํวมในการ
สร๎างสุขภาพ และ
เครือขํายคุ๎มครอง
ผู๎บริโภค ตลอดจน
สํงเสริมการด าเนินงาน
ของ อาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูํบ๎าน (อส
ม.) 

ประชาชนไดร๎ับ
บริการดา๎น
สาธารณสุขอยําง
ทั่วถึงร๎อยละ 100 

1 2 3 4 5 ปีละ 1 โครงการ/
กิจกรรม 

พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) 
สํงเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับให๎มสีุขภาพ
รํางกายแข็งแรง 

- โครงการฝึกอบรมเสรมิสร๎างสุขภาพใจวัยท างาน 

- โครงการฝึกอบรมการปูองกันและแก๎ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีนอยํางเข๎มแข็งและยั่งยืน 

- อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด๎านสาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ 64 65 

5. การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ 

2. ด๎านการ
พัฒนาการศึกษา 

5. ด๎านการพัฒนา
ศักยภาพต าบลสูํ
ต าบลแหํงการ
เรียนรู๎ และก๎าว
ทันเทคโนโลย ี

การสํงเสริมและพัฒนา
ทางด๎านการศึกษา โดย
มีนโยบายสํงเสริมและ
สนับสนุนให๎มีการจดั
การศึกษาปฐมวัยใหไ๎ด๎
มาตรฐาน เพื่อเป็น
พื้นฐานท่ีดีของการจัด
การศึกษาในระดับสูงขึ้น
ไป เพ่ือพัฒนาสุขภาพ
อนามัยเด็กนักเรียนให๎มี
พัฒนาการที่ดีทั้งทาง
รํางกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา สํงเสรมิ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพใน
ทุกระดับ ท้ังในและนอก
ระบบให๎ครอบคลุมทุก
ชํวงวัย สํงเสริม
สนับสนุนให๎เด็กและ
เยาวชนไดเ๎รียนรู๎อยําง
ตํอเนื่อง มีคุณภาพ และ
คุณธรรม เข๎าถึงแหลํง
ความรูส๎มัยใหมํ การ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให๎มีความทน
สมัย เตรียมความพร๎อม
เข๎าสูํประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน 

ร๎อยละเด็กกํอนวัย
เรียน และเด็ก
นักเรียน ได๎รับการ
สํงเสริมด๎าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม   

3 6 9 12 15 ปีละไมํน๎อยกวํา 3 
โครงการ/กิจกรรม 

สํงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา 
บุคลากรด๎านการศึกษา ครูนักเรียนให๎
เป็นผู๎มีคณุภาพมีทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากลรองรับประชาชน
อาเซียน 

- โครงการอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
- โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับโรงเรียนในเขตต าบลสาม
เมือง 
- โครงการอาหารเสริม(นม)ส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
- คําจัดการเรียนการสอนส าหรับศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (สื่อการ
เรียนการสอน) 
- โครงการฝึกอบรมเสริมสร๎างวินัยคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับ
ผู๎บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวํนต าบลและพนักงานจ๎าง 
- จัดสํงบุคลากรเข๎ารับการอบรมด๎านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่ทันสมัย 
- โครงการฝึกอบรมสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและ
เยาวชน 
- โครงการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมให๎เด็กปฐมวัยและ
ประชาชน 
- โครงการอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนในเขตต าบลสาม
เมือง 
- โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาต ิ
- คําจัดซื้อหนังสือเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กภายในต าบลสาม
เมือง 
- คําอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในต าบลสาม
เมือง 
- คําเครื่องแบบนักเรียนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กภายในต าบลสาม
เมือง 
- คํากจิกรรมพัฒนาผู๎เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในต าบล
สามเมือง 
- โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 
- โครงการสํงเสริมสุขภาพชํองปากในเด็กเล็กและเด็กกอํนวยั
เรียน 
- โครงการเด็กเล็กและเด็กกํอนวยัเรียนสุขภาพด ีปลอดภยั 
สมวัย 
- โครงการติดตั้งชุดอุปกรณ์ส าหรับหอ๎งเรียน โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
 

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ 64 65 

2. ยกระดับสังคม
ให๎เป็นเมืองนําอยู ํ

7. ด๎านการ
พัฒนาการ
ทํองเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

5. ด๎านการพัฒนา
ศักยภาพต าบลสูํ
ต าบลแหํงการเรียนรู๎ 
และก๎าวทัน
เทคโนโลยี 

การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันดีของ
ท๎องถิ่น สํงเสริมสนับสนุน
ด๎านกีฬา นันทนาการ โดย
เน๎นให๎เด็กและเยาวชน 
ประชาชนทั่วไป ได๎ใช๎เวลา
วํางในการออกก าลังกาย 
สุขภาพแข็งแรง หํางไกลยา
เสพติด 
 

ร๎อยละของประชาชนที่
เข๎ารํวมกิจกรรมที่
สํงเสริมด๎านศาสนา 
วัฒนธรรม และกีฬา    

3 6 9 12 15 ปีละไมํน๎อยกวํา 3 
โครงการ/กิจกรรม 

สํงเสริมชุมชนให๎เข๎มแข็ง พัฒนาบทบาทของ
ผู๎น าชุมชน  คณะกรรมการหมูํบ๎านและชุมชน
ให๎พัฒนาบทบาทและคุณภาพชวีิตของเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  ผู๎ด๎อยโอกาส  
ประชาชน และค๎ุมครองสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน  และแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
 

- โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
- โครงการบวงสรวงปรางค์สีดาแหํชา๎งบอํไกํแก๎ว 
- โครงการแหํเทียนเข๎าพรรษา 
- โครงการสํงเสริมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
- โครงการวันผู๎สูงอายุและรดน้ าขอพรผ๎ูใหญํในวันสงกรานต์ 
- โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร๎อน 
- โครงการกํอสร๎างทําน้ าลอยกระทง 
- โครงการสํงเสริมการกีฬาและออกก าลงักาย 
- โครงการแขํงขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ต๎านยาเสพติด 
- โครงการจัดสํงนักกีฬาเขา๎แขํงขันรํวมกับสํวนราชการอื่น 
- โครงการสนับสนุนเครื่องออกก าลังกายส าหรับผู๎สูงอายุ 
- โครงการกํอสร๎างอาคารเอนกประสงค์ประจ าสนามกีฬา 
อบต.สามเมือง 
- โครงการบวงสรวงทํานท๎าวสุรนารีหรอือุดหนุนสภา
วัฒนธรรมอ าเภอสีดา 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการ

สังคม 
กองชําง 

 

3.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล๎อม
ให๎มีความสมบูรณ์
อยํางยั่งยืน 

10.ด๎านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล๎อม 

6. การพัฒนาดา๎น
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อม และ
สํงเสริมการทํองเท่ียว
ทางวัฒนธรรม  

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับ
การดูแลรักษา ประชาชนมี
สํวนรํวมในการอนุรกัษ์ และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นให๎คง
อยูํอยํางยั่งยืน ตลอดจน
สํงเสริมการทํองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชน สิ่งปฏิกูล
และน้ าเสีย เสริมสร๎าง
จิตส านึกของประชาชนใน
การบริหารจัดการก าจัดขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอยําง
เป็นระบบตลอดจนการจัด
ระเบียบชุมชนหรือสังคม 
การรักษาความสะอาดของ
ถนน ทางเท๎าและที่
สาธารณะ 

จ านวนผู๎เข๎ารวํม
กิจกรรมมีจิตส านกึ
ความตระหนักในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

2 4 6 8 10 ปีละ 2  โครงการ/
กิจกรรม 

พัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล๎อมอันพึง
ปรารถนารํวมกันไมํให๎มีปัญหาในชุมชน 
 

- โครงการฝึกอบรมเยาวชนรวํมใจพิทกัษ์สิ่งแวดล๎อม 
- โครงการจัดหาพันธุ์ไม๎และปลูกปาุชุมชน 
- โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท๎องถิ่นรกัษ์โลก (อถล.) 
- โครงการอนุรักษพ์ันธุก์รรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ 
 

ส านักงานปลัด 
กองสวัสดิการ

สังคม 
 

 

 
 
 
 
 



ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ 64 65 

3.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล๎อม
ให๎มีความสมบูรณ์
อยํางยั่งยืน 

10.ด๎านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล๎อม 

6. การพัฒนาดา๎น
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อม และ
สํงเสริมการทํองเท่ียว
ทางวัฒนธรรม  

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับ
การดูแลรักษา ประชาชนมี
สํวนรํวมในการอนุรกัษ์ และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมในท๎องถิ่นให๎คง
อยูํอยํางยั่งยืน ตลอดจน
สํงเสริมการทํองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชน สิ่งปฏิกูล
และน้ าเสีย เสริมสร๎าง
จิตส านึกของประชาชนใน
การบริหารจัดการก าจัดขยะ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอยําง
เป็นระบบตลอดจนการจัด
ระเบียบชุมชนหรือสังคม 
การรักษาความสะอาดของ
ถนน ทางเท๎าและที่
สาธารณะ 

จ านวนผู๎เข๎ารวํม
กิจกรรมในการจัดการ
ขยะ 

1 2 3 4 5 ปีละ 1 โครงการ/กิจกรรม พัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล๎อมอันพึง
ปรารถนารํวมกันไมํให๎มีปัญหาในชุมชน 
 

- โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนมีสํวนรํวม 
- โครงการสามเมืองสะอาดนําอยู ํ
- โครงการบริหารจัดการขยะ อบต.สามเมือง 

กองสาธารณสุข  

4. การเสริมสร๎าง
ความมั่นคงทุกมิติ
เพื่อปกปูองสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

8. ด๎านการบริหาร
จัดการบ๎านเมืองที่
ดี 

7. ด๎านการพัฒนา
องค์กรให๎มีการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดีและ
สํงเสริมความเข๎มแข็ง
ในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

การพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทกุ
ระดับอยํางตํอเนื่อง พัฒนา
และเพิ่มขีดความสามารถ
ขององค์กร ในด๎านการ
บริหารจัดการ ด๎านการเงิน 
การคลัง และงบประมาณ 
ให๎มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล สํงเสริม
สนับสนุนให๎ประชาชนมีสํวน
รํวมในการตรวจสอบการ
บริหารงานของท๎องถิ่น เปิด
โอกาสเพิ่มชอํงทางให๎
ประชาชน ได๎รับรู๎ข๎อมูล
ขําวสารของทางราชการมาก
ขึ้น 

ร๎อยละของประชาชนมี
สํวนรํวมในการ
บริหารงานท๎องถิ่น 

2 4 6 8 10 ปีละ 2 โครงการ/กิจกรรม สํงเสริมและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัตงิาน
ของบุคลากรทุกระดับอยํางตํอเนื่อง พฒันา
และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร ในด๎าน
การบริหารจัดการ ด๎านการเงิน การคลัง และ
งบประมาณ ให๎มีประสิทธภิาพ สํงเสริม
สนับสนุนให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
ตรวจสอบการบริหารงานของท๎องถิ่น เปิด
โอกาสเพิ่มชอํงทางให๎ประชาชน ได๎รับรูข๎๎อมูล
ขําวสารของทางราชการมากขึ้น 

- โครงการฝึกอบรมปลูกจิตส านกึและคํานิยมที่ดีในการบรกิาร
ประชาชน 
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสํูอาเซียน 
- โครงการพัฒนาครูผ๎ูดูแลเด็ก/ผู๎ดูแลเด็กและเจ๎าหน๎าที่ที่
เกี่ยวขอ๎งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- โครงการซ๎อมแผนปูองกัน 
- คําใช๎จํายในการเลือกตั้ง (ผู๎บริหาร และสมาชิกสภาท๎องถิ่น 
- อุดหนุนศูนยป์ระสานชวํยเหลือประชาชน 
- โครงการจัดท าแผนที่ภาษ ี
- โครงการปรับปรุงกระบวนการท างานและลดขั้นตอนเพื่อ
บริการประชาชน 
- โครงการติดตั้งระบบสื่สารและโทรคมนาคมในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
- โครงการติดตั้งเหล็กดัดอาคารส านักงาน อบต.สามเมือง 
- โครงการปรับปรุงตํอเติมอาคานส านกังาน อบต.สามเมือง 
- โครงการปรับปรุงโรงปุ๋ย อบต.สามเมอืง 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองชําง 

กองการศึกษาฯ 

 

 
 
 
 



ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
 
 

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 

๖๑ ๖๒ ๖๓ 64 65 

4. การเสริมสร๎าง
ความมั่นคงทุกมิติ
เพื่อปกปูองสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

8. ด๎านการบริหาร
จัดการบ๎านเมืองที่
ดี 

7. ด๎านการพัฒนา
องค์กรให๎มีการ
บริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดีและ
สํงเสริมความเข๎มแข็ง
ในการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

การพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทกุ
ระดับอยํางตํอเนื่อง พัฒนา
และเพิ่มขีดความสามารถ
ขององค์กร ในด๎านการ
บริหารจัดการ ด๎านการเงิน 
การคลัง และงบประมาณ 
ให๎มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล สํงเสริม
สนับสนุนให๎ประชาชนมีสํวน
รํวมในการตรวจสอบการ
บริหารงานของท๎องถิ่น เปิด
โอกาสเพิ่มชอํงทางให๎
ประชาชน ได๎รับรู๎ข๎อมูล
ขําวสารของทางราชการมาก
ขึ้น 
 

       สํงเสริมชุมชนให๎เข๎มแข็ง พัฒนาบทบาทของ
ผู๎น าชุมชน  คณะกรรมการหมูํบ๎านและชุมชน
ให๎พัฒนาบทบาทและคุณภาพชวีิตของเด็ก  
เยาวชน  สตรี  ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  ผู๎ด๎อยโอกาส  
ประชาชน และค๎ุมครองสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน  และแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์หน๎าส านักงาน อบต.สามเมือง 
- กํอสรา๎งโรงเก็บเครื่องสูบน้ าขนาดใหญํ พร๎อมทํอสํงน้ า 
- โครงการติดตั้งแผงโซลําเซลล์ จ านวน 24 แผง ที่อาคาร
หอประชุม อบต.สามเมือง 
- โครงการตํอเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.สามเมือง 
- โครงการปรับปรุงห๎องประชุมสภาฯ อบต.สามเมือง 
- โครงการปูกระเบือ้งห๎องอาหาร ศพด.บ๎านโนนเมือง 
- โครงการปูกระเบือ้งห๎องอาหาร ศพด.บ๎านแฝก-โนนส าราญ 
- โครงการปรับปรุงตํอเติมอาคารพื้นที่รบัประทานอาหาร 
ศพด.บ๎านโนนกอก 
- โครงการกํอสร๎างห๎องเก็บพัสดุ ศพด.บา๎นโนนเมือง 
- โครงการกํอสร๎างห๎องเก็บพัสดุ ศพด.บา๎นแฝก-โนนส าราญ 
- โครงการปรับปรุงซํอมแซมอาคาร ศพด.บ๎านโนนเมือง 
- โครงการปรับปรุงซํอมแซมอาคาร ศพด.บ๎านแฝก-โนน
ส าราญ 
- โครงการปรับปรุงห๎องน้ า ศพด.บ๎านโนนกอก 
- โครงการติดฝูาเพดานหอ๎งอาหาร ศพด.บ๎านโนนเมือง 
- โครงการล๎อมรั้วรอบสนามกีฬาขา๎ง อบต.สามเมือง 
- โครงการกํอสร๎างอาคารเอนกประสงค์ประจ าสนามกีฬา 
อบต.สามเมือง 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาขา๎ง อบต.สามเมือง 
- โครงการสํงเสริมการเรียนรู๎เด็กปฐมวัยท๎องถิ่นไทยผํานการ
เลํน 
- โครงการฝึกอบรมให๎ความให๎ความรู๎แกํคณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจ๎าง 
- คําใช๎จํายในการจ๎างประเมินส ารวจความพึงพอใจผู๎รับบริการ 
- โครงการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองชําง 

กองการศึกษาฯ 

 

    จ านวนบุคลากรที่เข๎า
รํวมโครงการพัฒนา
ตนเอง 

1 2 3 4 5 ปีละ 1 โครงการ/กิจกรรม สํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนทุกภาคสํวนได๎มี
สํวนรํวมในการพัฒนาและตรวจสอบการ
ท างานของภาครัฐ 
 

- โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู๎บรหิาร สมาชกิสภาฯ 
พนักงานสํวนต าบล พนกังานจ๎าง และผูน๎ าชุมชน 
 

ส านักงานปลัด  

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานแบบ
บูรณาการ เพื่อมุํงสูํการเป็น
เมืองนําอยูํ นําลงทุน และ
บริการสาธารณะครอบคลมุ
ทั่วถึง 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชําง องค์การ
บริหารสํวน
ต าบลสาม
เมือง 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชําง 

   
๒ ด๎านเศรษฐกิจและสํงเสริม

การเกษตร 
บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ ด๎านการพัฒนาต าบลให๎เป็น
เมืองแหํงสังคมคณุภาพชีวิต
ที่ดี มีความเข๎มแข็งภาค
ประชาชน และสมานฉันท์ใน
ท๎องถิ่น 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 
บริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 
ส านักงานปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการ
สังคม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ ด๎านสาธารณสุข บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง กองสาธารณสุขฯ 
๕ ดา๎นการพัฒนาศักยภาพ

ต าบลสูํต าบลแหํงการเรียนรู๎ 
และก๎าวทันเทคโนโลย ี

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด 
บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

๖ ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อมและสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสวัสดิการ
สังคม 

 



ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

7 ด๎านการพัฒนาองค์กรให๎มีการ
บริหารจดัการบา๎นเมืองท่ีดีและ
สํงเสริมความเข๎มแข็งในการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด องค์การ
บริหารสํวน
ต าบลสาม
เมือง 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชําง 
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง

ของชุมชน 
ส านักงานปลัด 

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชําง 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 7 ยุทธศาสตร ์ ๔ ด้าน ๑1 แผนงาน ๖ ส านัก/กอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๔๔  

การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล  
 

๑.  การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์
ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น  จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต๎องติดตามและ

ประเมินยุทธศาสตร์  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ได๎ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีอ านาจและหน๎าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น จะต๎องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท๎องถิ่นจะต๎องสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมูํบ๎านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต๎องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท๎องถิ่นระดับจังหวัด รํวมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสวํนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับจังหวัด  ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  รํวมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  
เพื่อให๎การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเองได๎ตํอไป และเพื่อให๎สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต๎องการของประชาชนอันจะน าไปสู๎การจัดท า
งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท๎องถิ่นได๎อยํางแท๎จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดตํอ
ประชาชนในท๎องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองสําวนท๎องถิ่น  จึงต๎องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎
สอดคล๎องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อน าไปสูํการ  บูรณาการรํวมกัน ให๎เกิดความ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสูํแผนพัฒนากลุํมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
จะต๎องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ 
ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎
งบประมาณรายจําย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  ดังนี ้    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่นของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลํงน้ า ลักษณะของปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ชํวงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชํน การคมนาคมขนสํง การ
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุํม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค๎าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือ
การใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท๎องถิ่นโดยใช๎กระบวนการรํวมคิด รํวมท า รํวม
ตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ รํวมรับประโยชน์ รํวมแก๎ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพ่ือแก๎ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช๎ผลของการบังคับใช๎ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การสํงเสริม
อาชีพ กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุํมตํางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูํทั่วไป เป็นต๎น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตํางๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลตํอ
สิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสํงผลตํอการด าเนินงานได๎แกํ S-Strength (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอํอน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threath (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของ
ท๎องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล๎องกับแผนพัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผํนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 
 
 
 



ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์
ของแตํละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ต๎องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให๎เห็นชํองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท าตามอ านาจหน๎าที่
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให๎เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล๎องและสนับสนุน
ตํอกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุํงม่ันอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือให๎บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสูํผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุํงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด คํา
เปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสูํการท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นใน
แผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลําว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุํมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น  จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต๎องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แก๎ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องด าเนินการให๎
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบ
วัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ดงันี้     

 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหํงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลคาดวําที่จะได๎รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น (ใช๎การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตํางๆ เพ่ือน ามาใช๎วัดผลในเชิงปริมาณ เชํน 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวําเป็นไป
ตามท่ีตั้งเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํจ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได๎ก าหนด
ไว๎เทําไร จ านวนที่ไมํสามารถด าเนินการได๎มีจ านวนเทําไหรํ สามารถ
อธิบายได๎ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท๎องถิ่น
ตามอ านาจหน๎าที่ที่ได๎ก าหนดไว๎ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช๎เพ่ือวัดคําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงตํอความต๎องการของประชาชนหรือไมํและ
เป็นไปตามอ านาจหน๎าที่หรือไมํ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไมํ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการตํางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต๎อง คงทน ถาวร 
สามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค์หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเปูาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได๎รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสํวนราชการ
หรือหนํวยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ มีความสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตํางๆ จนน าไปสูํการ
จัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นโดยใช๎ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดตํอกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ ที่สอดคล๎องกับการ
แก๎ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองตํอยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพื่อให๎การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ก าหนดไว๎ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุํง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล๎องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต๎องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูํการตั้ง
งบประมาณได๎
ถูกต๎อง 

สภาพที่อยากให๎เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต๎องไปให๎ถึงเปูาหมายต๎อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเทําไร กลุํมเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยํางไร กลุํมเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให๎ชัดเจนวําโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุํมเปูาหมายของโครงการ หากกลุํมเปูาหมายมีหลายกลุํม ให๎
บอกชัดลงไปวําใครคือกลุํมเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุํมเปูาหมายรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 

โครงการสอดคล๎องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร๎างความสามารถในการ
แขํงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) การสร๎างโอกาสความ
เสนอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (๕) การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

๕.๕ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล๎องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสูํปฏิบัติให๎เกิดผล
สัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน ๕ ปีที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะ
ยาว ภายใต๎แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและ
การหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร๎างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (๖) การบริหารราชการแผํนดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจไปสูํ Value-

Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด๎วยนวตักรรม ท าน๎อย ไดม๎าก เชํน (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภคภณัฑ์ไปสูสํินค๎าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วนเทคโนโลยี ความคิด
สร๎างสรรค์และนวตักรรม (๓) เปลีย่นจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎าไปสูํการเน๎น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวจิัยและพัฒนาแล๎วตํอยอดความ
ได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชํน ด๎านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

๕.๗ โครงการสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 
 

 

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได๎ก าเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาท๎องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไมํสามารถแยกสํวนใดสวํนหน่ึงออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท๎องถิ่นต๎องเป็นโครงการเช่ือมตํอหรือเดินทางไปด๎วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ได๎
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

๕.๘ โครงการแกไ๎ข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร๎างให๎
ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต๎หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต๎พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเอง
หรือรํวมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต๎องการเพื่อให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให๎ท๎องถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท๎องถิ่นที่พัฒนาแล๎วด๎วยการพฒันาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล๎องกับเปาูหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการได๎แกํ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) 
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรํงใส 
(Transparency) 

(๕) ๕ 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต๎องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการถูกต๎องตามหลัก
วิชาการทางชําง หลักของราคากลาง ราคากลางท๎องถิ่น มีความโปรํงใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 

  



ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดวําจะได๎รับ 
 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด๎  ( measurable)  ใ ช๎ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช๎บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได๎ เชํน การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร๎อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได๎รับ (การคาดการณ์ คาดวําจะ
ได๎รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะ
ได๎รับสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต๎องเทํากับวัตถุประสงค์หรือมากกวําวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได๎และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได๎ (๓) ระบุสิ่งที่ต๎องการด าเนินงาน
อยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได๎ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล๎องกับความเป็นจริง (๕) สํงผลตํอการบํง
บอกเวลาได๎ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
๓. สรปุผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามที่เทศบาลได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให๎บรรลเุปูาหมายที่

วางไว๎ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต๎องมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องด าเนินการให๎คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎  ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น     

 

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวน
ต าบลสามเมือง ภายใต๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี ้

๑. ช่ือ  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
๒. รายงานผลการด าเนินงาน   
๓. จ านวนโครงการและงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

http://www.dla.go.th/


ยุทธศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕61 พ.ศ. ๒๕62 พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
 

รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. พัฒนาโครงสร๎าง
พื้นฐานแบบบูรณาการ
เพื่อมํุงสูํการเป็น 
“เมืองนําอยูํ นําลงทุน” 
และบริการสาธารณะ
ครอบคลุมทั่วถึง 

            

๒. พัฒนาเศรษฐกิจ
และสํงเสริมการเกษตร 

            

๓. พัฒนาต าบลให๎เป็น
เมืองแหํงสังคมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีความเข๎มแข็ง
ภาคประชาชนและ
สมานฉันท์ในท๎องถ่ิน 

            

๔. พัฒนาด๎าน
สาธารณสุข 

            

๕. พัฒนาศักยภาพ
ต าบลเพื่อก๎าวไปสูํ
ต าบลแหํงการเรียนรู๎ 
และก๎าวทันเทคโนโลย ี

      

  

    

๖. พัฒนาทรัพยากร-
ธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม
และสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 

            

๗. พัฒนาองค์กรให๎มี
การบริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดีและ
สํงเสริมความเข๎มแข็ง
ในการปูองกัน
ปราบปรามการทุจริต 

      

  

    

รวมท้ังสิ้น             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……………….. 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการที่

ด าเนินการ 
จ านวนโครงการอยูํ
ระหวํางด าเนนิการ 

จ านวนโครงการที่
ไมํได๎ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ 
๑. พัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานแบบบูรณาการ 
เพื่อมุํงสูํการเป็น “เมืองนําอยูํ นําลงทุน” และ
บริการสาธารณะครอบคลมุทั่วถึง 

        

๒. พัฒนาด๎านเศรษฐกิจและสํงเสริมการเกษตร         
๓. พัฒนาต าบลให๎เป็นเมืองแหํงสังคมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความเข๎มแข็งภาคประชาชน และ
สมานฉันท์ในท๎องถิ่น 

        

๔. พัฒนาด๎านสาธารณสุข         
๕. พัฒนาศักยภาพต าบล เพื่อก๎าวไปสูตํ าบลแหํง
การเรยีนรู๎และก๎าวทันเทคโนโลย ี

        

๖. พัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล๎อม
และสํงเสรมิการทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

        

๗. พัฒนาองค์กรให๎มีการบริหารจดัการ
บ๎านเมืองที่ดี และสํงเสริมความเขม๎แข็งในการ
ปูองกันปราบปรามการทุจรติ 

        

รวมทั้งสิ้น         
 

สรุปโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ……………….. 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏ
อยูํในแผน 

ที่ได๎
ปฏิบัต ิ

ที่ไมํได๎
ด าเนินการ 

คิดเป็น
ร๎อยละ 

๑. พัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐานแบบบูรณาการ เพื่อมุํงสูํการเป็น “เมืองนําอยูํ นํา
ลงทุน” และบริการสาธารณะเป็นเลิศ 

    

๒. พัฒนาเศรษฐกิจและสํงเสริมการเกษตร     
๓. พัฒนาต าบลให๎เป็นเมืองแหํงสังคมคุณภาพชวีิตที่ดี มีความเข๎มแข็งภาค
ประชาชน และสมานฉันท์ในท๎องถิ่น 

    

๔. พัฒนาดา๎นสาธารณสุข     
๕. พัฒนาศักยภาพต าบล เพื่อก๎าวไปสูํต าบลแหํงการเรียนรู๎และก๎าวทัน
เทคโนโลย ี

    

๖. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาตสิิง่แวดล๎อมและสงํเสริมการทํองเที่ยว     
๗. พัฒนาองค์กรให๎มีการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี และสงํเสริมความเข๎มแข็ง
ในการปูองกันปราบปรามการทจุริต 

    

รวม     
 
 



  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช๎การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได๎มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให๎ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบล 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตํอการให๎บริการ 

 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลําช๎า เพราะการด าเนินงานตํางๆ ขององค์กรปกครองสํวนต๎องผําน กระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับสับซ๎อน 

 ๒. ประชาชนอาจเกดิความเบื่อหนํายกับกระบวนการจัดท าแผนท่ีมคีวามยุํงยากมากข้ึน 

 ๓. ปัญหาอาจไมไํดร๎ับการแกไ๎ขอยํางตรงจุดเพราะข๎อจ ากดัของระเบียบกฎหมายที่ท าไดย๎ากและบางเรื่องอาจท า
ไมํได๎   

4. ปัญหาสาธารภัยตํางๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  อันได๎แกํ  ภัยแล๎ง  วาตะภัย  น้ าทํวม  
อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและสํงผลกระทบตํอประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก๎ไข คือพิจารณา
วางแผนการด าเนินการปูองกัน  กํอนเกิดเหตุ  ระหวํางเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ  บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให๎ความ
ชํวยเหลือตํางๆ จัดตั้งศูนย์ชํวยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อสามารถด าเนินการได๎ทันทํวงที   

 5. ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ท่ีสํงผลอันตราย หรือครําตํอชีวิตประชาชน  และสัตว์ตํางๆ ใน
ต าบล  ซึ่งได๎แกํ  ไข๎เลือดออก  โรคไข๎หวัดใหญํ  ไข๎หวัดนก  โรคมือ เท๎า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ๎า  แนวทางการแก๎ไข
ปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การปูองกัน  ลงพ้ืนท่ีระงับการเกิดโรคระบาด การท าลาย  การรักษา   

 6. ปัญหาประชาชนในต าบลยังคงมีคนรายได๎น๎อย มีหนี้สินเยอะ ไมํเพียงพอในการด ารงชีวิต คําครองชีพสูง  
แนวทางการแก๎ไขปัญหา  ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ชํวยเหลือประชาชนซํอมแซมบ๎านคนจน  
ผู๎มีรายได๎น๎อย  สํงเสริมด๎านการศึกษาโดยการจัดบริการ สาธารณด๎านการศึกษา  การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สนับสนุนกิจกรรม
ตํางๆ ให๎กับเด็กนักเรียน จ๎างเด็กนักเรียนในชํวงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได๎   

 7. ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไมํพบวํามีการค๎ายาเสพติด และยังไมํพบรายงานวํามีผู๎ติดยาเสพติด แตํ
เพื่อเป็นการปูองกัน  มีแนวทางการปูองกัน  โดยการลงพื้นที่ค๎นหา  การรณรงค์ปูองกัน  การให๎ความรู๎กับประชาชนได๎ทราบถึงโทษ
ของยาเสพติด  

 8.  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด๎านโครงสร๎ างพื้นฐาน เส๎นทางการ
คมนาคมบางหมูํบ๎านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง และถนนช ารุดเสียหายหลายเส๎นทาง ชํวงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบํอ เกิดปัญหา
ในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงตํอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลําช๎า แนวทางการแก๎ไข จัดท าแผนงาน โครงการกํอสร๎าง
ถนนในเส๎นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนํวยงานอื่น   

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

ข้อสังเกต  จากการส ารวจข๎อมูล การลงพื้นที่ในเขตพื้นท่ีต าบลสามเมือง จะเห็นวําประชาชนยังมีปัญหาที่จะต๎อง
การความชํวยเหลือ และให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการแก๎ไขอยูํเป็นจ านวนมาก ไมํวําจะเป็น  โครงสร๎างพื้นฐาน  การ
สังคมสงเคราะห์  การศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  
สถานที่ผํอนหยํอนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส๎นทางคมนาคมขนสํง/ไฟฟูา/
น้ าประปา/แหลํงน้ าเพื่ออุปโภค – บริโภค  ด๎านทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด๎านตํางๆ 
ประชาชนไมํสามารถแก๎ไขปัญหาเองได๎จึงต๎องเสนอให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแก๎ไข ท าให๎มีการเสนอโครงการเข๎ามาเป็นจ านวน
มาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นมีจ ากัดไมํเพียงพอตํอการจัดการได๎  และงบประมาณรายจํายประจ าปี ตั้ง
งบประมาณไมํเพียงพอตํอการด าเนินการ ซึ่งสํงผลให๎ทางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎การชํวยเหลือหรือแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชนต าบลสามเมืองได๎รับการชํวยเหลือลําช๎าไปบ๎าง 



ข้อเสนอแนะ  จากข๎อสังเกตดังกลําว  มีข๎อเสนอแนะในการแก๎ไขปัญหาตํางๆ  ดังนี้  ปัญหาตํางๆ ที่ถูกเสนอ
มายังองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท๎องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคสํวน  ประกอบ
ไปด๎วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สมาชิกสภาท๎องถิ่น  ผู๎น าหมูํบ๎าน  ตัวแทนสํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง  ประชาชนทั่วไป รํวมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข๎าแผนพัฒนาทํอง
ถิ่นตํอไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานอื่น  โดยองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นควรพิจารณาตั้งงบประมาณให๎เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตํละด๎านที่จะต๎องด าเนินการ ซึ่งจะชํวยลด
ปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจํายรายการใหมํ  ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น เพื่อการแก๎ไขปัญหาให๎ตรงกับความต๎องการและความเดือดร๎อนของประชาชนต าบล
สามเมืองอยํางแท๎จริง 

ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาท่ีผํานมาพบวําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎แก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนได๎
ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด๎าน  มีผลการประเมินอยูํ ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชนต าบลสามเมือง  แตํก็ยังมีคงมีปัญหาที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องแก๎ไขตํอไป  ไมํวําจะเป็นด๎าน
สิ่งแวดล๎อมที่ยังมีการเผาหญ๎า เผาอ๎อย และเผาตอข๎าวในชํวงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วั ว  ควาย หมู  ที่สํงกลิ่นเหม็นร าคาญ
ให๎กับพ้ืนท่ีใกล๎เคียง  กลุํมมิจฉาชีพตํางๆ  การพนันท่ียังมีในพ้ืนท่ี  เส๎นทางคมนาคมยังไมํครบ น้ าอุปโภค-บริโภคที่ยังไมํเพียงพอ  
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