
 

 

 

 

 

  



ค ำน ำ 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ เก้าต้น                
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931             
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซึ่งก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีลักษณะเป็นการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี มีความต่อเนื่องและ           
เป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลานานถึง 5 ปี โดยให้จัดท าและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในวันที่                     
15 มิถุนายน 2562 เพ่ือใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม  

  เ พ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ของ              
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2561 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี                    
แผนยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาของประชาชนในต าบลไปสู่ความยั่งยืน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ฉบับนี้ จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีความสนใจไม่มากก็น้อย ซึ่งจะ
เป็นเครื่องมือบ่งชี้ได้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับนี้ จะน าไปสู่การปฏิบัติและติดตาม
ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที ่1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
ประวัติความเป็นมาต าบลโพธิ์เก้าต้นหมู่บ้านโพธิ์ผีให้หรือหมู่บ้านโพธิ์เก้าต้นอ าเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรี

แต่เดิมบริเวณนี้เป็นปุาทึบมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมจนน่ากลัวชาวบ้านคิดว่าผีดุมากจึงไม่กล้าผ่านบริเวณนี้เขาว่ากันว่าถ้าจะ
ให้คนไปที่เขาวงกตซึ่งมียักษ์ดุยังดีกว่าให้มาท่ีบริเวณโพธิ์ผีให้ที่ชายอัปลักษณ์ชื่อมหาอุกขตะมาพ านักอยู่ ณ บริเวณต้น
โพธิ์เป็นเวลานานจนกระทั่งเป็นที่กล่าวขานกันโดยทั่วไปว่าท าไมผีหลอกชายอัปลักษณ์นั่นมหาทุกขตะเข็ญใจผู้นั้นได้
อาศัยยังชีพด้วยการรับจ้างเป็นเพ่ือนทางแล้วแกก็ได้ค่าตอบแทนยังชีพไปวันหนึ่งๆแต่ถ้าใครอวดเก่งเพ่ือลองดีโดยไม่
อาศัยมหาทุขะตะเข็ญใจน าทางแล้วเป็นได้เจอทุกทีบางรายถูกผีหลอกเป็นไข้หัวโกร๋นไปก็มีเมื่อได้มีโอกาสพบปะและ
ลองถามว่าเคยได้ยินผีที่ต้นโพธิ์ร้องไห้ไหมแกก็ตอบว่าไม่เคยได้ยินเลยท าไมชาวบ้านละแวกนั้นจึงได้เรียกสถานที่ที่แก
อยู่นั้นว่าโพธิ์ผีให้แกก็ตอบว่า“ก็ผีมันให้ที่ข้าอยู่ที่ต้นโพธิ์นั้นนี่หว่า”เป็นอันว่าเราไม่ต้องสงสัยกันต่อไปว่าที่เขาเรียกกัน
ว่าต าบลโพธิ์ผีให้หมายถึงอะไรกันแน่ 

ครั้งแรกมหาอุกขตะตั้งใจย่อยักษ์ไปยังโพธิ์ผีให้ซึ่งมีต้นไม้ปกคลุมจ านวนมากท าให้ยักษ์ท้าวโคตระบองมองไม่
ค่อยเห็นจึงได้อาศัยติดตามเสียงไล่ตีไปเรื่อยๆมหาอุขตะเข็ญใจเห็นว่าถ้าจะถอยหนีต่อไปก็คงไม่มีที่อยู่อาศัยแน่ทั้งนี้
เพราะยักษ์ท้าวโคตระบองไล่ตีมหาทุกขตะเข็ญใจจนต้นโพธิ์กิ่งก้านหักหมดเหลือแต่ต้นโพธิ์และเพ้ียนมาเป็นโพธิ์เก้าต้น
ทางราชการจึงได้เปลี่ยนชื่อต าบลจากโพธิ์ผีให้มาเป็นโพธิ์เก้าต้นเมื่อไม่นานมานี้เองปัจจุบันบ้านโพธิ์ผีให้ก็ยังมีหลักฐาน
ประจักษ์อยู่ตรงข้ามบ้านคลองตาปิ่นใต้วัดโพธิ์เก้าต้นซ่ึงแต่เดิมไม่มีล าน้ าไหลผ่านเช่นทุกวันนี้ 
 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของต าบลโพธิ์เก้าต้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น ตั้งอยู่เลขท่ี 69/9 หมู่ 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อยู่ห่างจากศูนย์กลางอ าเภอ
เมืองลพบุรีเป็นระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตรซึ่งมีแนวเขตการปกครองดังนี้ 

ทิศเหนือติดต่อกับต าบลพรหมมาสตร์ และต าบลท่าหิน อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีโดยมีแนว
เขตเริ่มต้นจากคลอง 1 ขวา 21 ขวา ไปทางทิศตะวันออกผ่านทุ่งนาถึงถนนลาดยาง บริเวณพิกัน  PS718361            
ไปทางทิศตะวันออก ผ่านถนนสาธารณะคู่ชนานคลองชลประทานไปทางทิศตะวันออก ผ่านเหนือวัดโพธิ์งามถึงแม่น้ า
ลพบุรี บริเวณพิกัด PS733361 ไปตามแนวก าแพงเมืองด้านทิศใต้สิ้นสุดแนวเขตที่ทางรถไฟสายเหนือ บริเวณ               
PS 743306 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 4.5 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออกติดต่อกับต าบลปุาตาล อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทาง
รถไฟสายเหนือ บริเวณพิกัด PS743360 ไปทางทิศใต้ตามแนวทางรถไฟสายเหนือ สิ้นสุดแนวเขตที่ทางรถไฟ             
สายเหนือบริเวณพิกัด PS 760333 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก 

ทิศใต้ติดต่อกับต าบลโคกล าพาน และต าบลตะลุง และต าบลท้ายตลาด อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางรถไฟสายเหนือ บริเวณพิกัด PS760333 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนว
คลองชลประทาน ถึงถนนบ้านคลองยายสี บริเวณพิกัน PS736321ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองศาลา
ลอย ตัดผ่านถนนสายลพบุรี–บ้านแพรก บริเวณพิกัด PS725312ถึงแม่น้ าลพบุรี บริเวณพิกัด PS723317 ไปทาง
ทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองฉิม สิ้นสุดแนวเขตที่หนองน้ าใต้หนองแตงโม (เขตต าบลตะลุง) บริเวณพิกัด        
PS701311 รวมระยะทางก้านทิศใตป้ระมาณ 10.45 กิโลเมตร 
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ทิศตะวันตกติดต่อกับต าบลโพธิ์ตรุ และต าบลบางขันหมาก อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากหนองน้ าใต้หนองแตงโม บริเวณพิกัด PS 701311 ไปทางทิศเหนือตามล าห้วยแตงโม ถึงหนองแตงโม 
บริเวณพิกัด PS 702318 ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางหนองแตงโม ไปทางทิศเหนือตามคลองระบายน้ า ถึง
คลองตาปิ่น บริเวณพิกัด PS 706330 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางคลองตาปิ่น ถึงถนนสาธารณะ บริเวณ
พิกัด PS 700332 ไปทางทิศตะวันตก ตดัผา่นถนนลาดยางรพช.ผ่านใตว้ัดบอ่เงิน บรเิวณพิกัด PS 791333 ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางคลอง  1 ขวา 21 ขวา สิ้นสุดแนวเขตที่ บริเวณพิกัด PS 718362 รวม
ระยะทางด้านทิศ ตะวันตกประมาณ 7.5 กิโลเมตร 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

พ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร มีแม่น้ าลพบุรีไหลผ่านกลางต าบล 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

พ้ืนที่ในต าบลประกอบไปด้วย 3 ฤดูกาลคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 1.4 ลักษณะของดิน 
  สภาพของดินในเขตพ้ืนที่เป็นดินผสม ทั้งดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย ส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียว 
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ฝาย 
64% 

บ่อน้ าบาดาล  
25% 

อ่ืน ๆ (ประปา
หมู่บ้าน) 
11% 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
  ทรัพยากรธรรมชาติในต าบล มีแม่น้ าลพบุรีไหลผ่านกลางต าบล 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

-  ล าน้ า ล าห้วย  8 สาย 
  -  บึง หนอง  2 แห่ง 

-  สระ   13 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย   1 แห่ง 

  -  บ่อน้ าบาดาล (บ่อโยก)  13 แห่ง 
-  อ่ืนๆ (ประปาหมู่บ้าน)  10 แห่ง 
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แหล่งน้ าธรรมชาติ 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 
  อบต.โพธิ์เก้าต้น มีเนื้อที่โดยประมาณ  24.07 ตารางกิโลเมตร หรือจ านวน  15,045ไร่ 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562
อ านาจหน้าที่ของอบต. ตามมาตรา67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอบต. มีหน้าที่ในเขตอบต. ดังต่อไปนี้ 
   1.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทั้งทางน้ าและทางบก 

2.  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

3.  ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
4.  ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  5.  จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการฝึกอบรมให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาพทางการศึกษา 
  6.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  7.  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8.  บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความ 
จ าเป็นและสมควร 
  10.รักษาความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอ่ืนใน
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 
 มาตรา68 อบต. อาจจัดท ากิจการในเขต  อบต. ดังต่อไปนี้ 
  1.  ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

2.  ให้มีการบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
3.  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
4.  ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
5.  ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
6.  ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7.  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8.  การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 
9.  หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต. 
10.  ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
11.  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
12.  การท่องเที่ยว 
13.  การผังเมือง 

มาตรา 16  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้อบต. มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองจ านวน 31 ประการ เช่นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเป็นต้น 
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 2.2 การเลือกตั้ง 
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่7)
พ.ศ. 2562 
 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  มาตรา 45 ภายในบังคับมาตรา 45/1 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล จ านวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
  ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึงยี่สิบห้าคน 
ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพ้ืนที่ติดต่อกันและเมื่อรวมกันแล้วจะมีราษฎรถึงยี่สิบห้าคนเป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน 
การนับจ านวนราษฎรดังกล่าวให้นับ ณ วันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง 
  การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งตามวรรคสองให้นายอ าเภอเป็นผู้ด าเนินการและประกาศให้ประชาชนทราบ
ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง หรือมีการ
เลือกตั้งภายในเดือนมกราคม ให้ถือเขตเลือกตั้งที่ได้ประกาศไว้ในการเลือกตั้งครั้งสุดท้าย 
  หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
  มาตรา 45/1 องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีหนึ่งเขตเลือกตั้งไม่ถึงหกเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาจ านวนหกคน ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสองเขตเลือกตั้ง ให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละสามคน ในกรณีที่
องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสามเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละสองคน ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสี่เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนั้น ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมี
จ านวนราษฎรมากท่ีสุดสองเขตเลือกตั้งแรก ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน 
ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลใดมีห้าเขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ประกอบด้วยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน เว้นแต่เขตเลือกตั้งใดมีจ านวนราษฎรมากที่สุดให้เขตเลือกตั้งนั้น       
มีสมาชิกเพ่ิมข้ึนอีกเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน 
 มาตรา 46 สภาองคการบริหารสวนต าบลมีอ านาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (๑) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคการบริหารสวนต าบล เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการ
ขององคการบริหารสวนต าบล 
 (๒) พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนต าบลรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจ าปและรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 
 (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนต าบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา
องคการบริหารสวนต าบล ขอบัญญัติระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ 
 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 มาตรา 58 ใหองคการบริหารสวนต าบลมีนายกองคการบริหารสวนต าบลคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
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 มาตรา 58/1 บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนต าบลตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู้บริหารทองถิ่น และตองมีคุณสมบัติดังต
อไปนี้ดวย 
 (1) มีอายุไมต่ ากวาสามสิบห้าปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
 (2) ส าเร็จการศึกษาไมต่ ากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาหรือเคยเปนสมาชิกสภาต าบล สมาชิก
สภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
 (3) ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากต าแหนงสมาชิกสภาต าบลสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผู
บริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิน่หรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุที่
มีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระท ากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมถึงหาป
นับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
 มาตรา 58/2  ใหนายกองคการบริหารสวนต าบลมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง แตจะ
ด ารงต าแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมไดในกรณีนายกองคการบริหารสวนต าบลด ารงต าแหนงไมครบระยะเวลาสี่ป
ก็ใหถือวาเปนหนึ่งวาระและเมื่อไดด ารงต าแหนงสองวาระติดตอกันแลวจะด ารงต าแหนงไดอีกเมื่อพนระยะเวลาสี่ป
นับแตวันที่พนจากต าแหนง 
 มาตรา 58/3 นายกองคการบริหารสวนต าบลอาจแตงตั้งรองนายกองคการบริหารสวนต าบลซึ่งมิใช่สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนต าบลเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนต าบลตามที่นายกองคการ
บริหารสวนต าบลมอบหมายไดไมเกินสองคน และอาจแตงตั้งเลขานุการนายกองคการบริหารสวนต าบลคนหนึ่งซึ่งมิได
เปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนต าบลหรือเจาหนาที่ของรัฐได 
 มาตรา 58/4 รองนายกองคการบริหารสวนต าบลตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 
58/1 เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอ่ืนให้นับถึงวันแต่งตั้ง 
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3. ประชากร 
 ตารางท่ี 1จ านวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ 

รายการ ชาย หญิง รวม 
เป็นบุคคลที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 54 47 101 
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ปี 4,202 4,786 8,988 
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี 4,029 4,616 8,648 
เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ปี 3,908 4,508 8,416 
เป็นบุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 65 0 65 
เป็นบุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 63 0 63 
 

ตารางท่ี 2จ านวนสถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับต าบลย้อนหลัง 5 ปี 
รายการ ปี ๒๕58 

จ านวน(หลัง) 
ปี ๒๕๕9 

จ านวน(หลัง) 
ปี ๒๕60 

จ านวน(หลัง) 
ปี ๒๕61 

จ านวน(หลัง) 
ปี ๒๕62 

จ านวน(หลัง) 
หมู่ที่ 1 บ้านคลองบางปี ่ 637 639 645 652 655 
หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางปริก 219 221 222 223 223 
หมู่ที่ 3 บ้านคลองท่าควาย 299 301 305 310 316 
หมู่ที่ 4 บ้านมะนาวหวาน 170 170 176 178 179 
หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์เก้าต้น 212 214 216 217 219 
หมู่ที่ 6 บ้านคลองยายคล้าย 153 155 156 158 159 
หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ผีให้ 210 211 218 220 222 
หมู่ที่ 8 บ้านฟูาลงมัน 288 290 295 298 299 
หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ผีให้ 565 569 583 592 599 
หมู่ที่ 10 บ้านคลองจีน 176 180 180 183 188 
หมู่ที่ 11 บ้านคลองตาปิ่น 205 207 210 213 216 
หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ผีให้ 227 229 231 235 238 
หมู่ที่ 13 บ้านไผ่ขวาง 355 361 363 365 375 
รวมจ านวนหลังคาเรือน 3,716 3,747 3,800 3,844 3,888 
ข้อมูล :ส านักงานทะเบียน 
อ าเภอเมืองลพบุรี 

ณ เดือนพ.ค. 
พ.ศ.๒๕๕8 

ณ เดือนพ.ค. 
พ.ศ.๒๕๕9 

ณ เดือนพ.ค. 
พ.ศ.๒๕60 

ณ เดือนพ.ค. 
พ.ศ.๒๕61 

ณ เดือนพ.ค. 
พ.ศ.๒๕62 
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ตารางท่ี 3สถิติประชาชนจากทะเบียนบ้าน แยกรายพ้ืนที่ย้อนหลัง 5 ปี 

ตารางท่ี 3สถิติประชาชนจากทะเบียนบ้าน แยกรายพ้ืนที่ ย้อนหลัง 5 ปี(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมู่ 
บ้าน 

ชื่อบ้าน/ชุมชน 

พ.ศ.2558 
จ านวนประชากร (คน) 

พ.ศ.2559 
จ านวนประชากร (คน) 

พ.ศ.2560 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

บ้านคลองบางปี ่
บ้านคลองบางปริก 
บ้านคลองท่าควาย 
บ้านมะนาวหวาน 
บ้านโพธิ์เก้าต้น 
บ้านคลองยายคล้าย 
บ้านโพธิ์ผีให้ 
บ้านฟูาลงมัน 
บ้านโพธิ์ผีให้ 
บ้านคลองจีน 
บ้านคลองตาปิ่น 
บ้านโพธิ์ผีให้ 
บ้านไผ่ขวาง 
รวม 

833 
304 
372 
257 
287 
225 
325 
330 
584 
271 
306 
283 
520 

4,897 

944 
353 
423 
250 
348 
237 
322 
355 
616 
269 
316 
336 
580 

5,349 

1,777 
657 
795 
507 
635 
462 
647 

6851,
200 
540 
622 
619 

1,100 
10,246 

827 
300 
370 
258 
289 
224 
321 
339 
596 
272 
315 
286 
522 

4,919 

942 
356 
418 
252 
346 
235 
327 
355 
634 
269 
321 
344 
581 

5,380 

1,769 
656 
788 
510 
635 
459 
648 
694 

1,230 
541 
636 
630 

1,103 
10,299 

830 
296 
360 
260 
297 
223 
314 
345 
614 
269 
321 
283 
528 

4,940 

942 
353 
421 
253 
343 
237 
325 
352 
644 
270 
328 
338 
584 

5,392 

1,772 
649 
781 
513 
642 
460 
636 
697 

1,258 
539 
649 
621 

1,112 
10,332 

หมู่ 
บ้าน 

ชื่อบ้าน/ชุมชน 

พ.ศ.2561 
จ านวนประชากร (คน) 

พ.ศ.2562 
จ านวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

บ้านคลองบางปี ่
บ้านคลองบางปริก 
บ้านคลองท่าควาย 
บ้านมะนาวหวาน 
บ้านโพธิ์เก้าต้น 
บ้านคลองยายคล้าย 
บ้านโพธิ์ผีให้ 
บ้านฟูาลงมัน 
บ้านโพธิ์ผีให้ 
บ้านคลองจีน 
บ้านคลองตาปิ่น 
บ้านโพธิ์ผีให้ 
บ้านไผ่ขวาง 
รวม 

828 
292 
360 
260 
298 
227 
312 
352 
620 
261 
324 
294 
530 

4,958 

948 
356 
423 
261 
345 
239 
322 
355 
652 
268 
330 
348 
590 

5,437 

1,776 
648 
783 
521 
643 
466 
634 
707 

1,272 
529 
654 
642 

1120 
10,395 

815 
292 
357 
258 
297 
229 
301 
344 
621 
263 
328 
288 
536 

4,929 

940 
351 
427 
262 
352 
242 
325 
357 
659 
275 
338 
350 
595 

5,473 

1,755 
643 
784 
520 
649 
471 
626 
701 

1280 
538 
666 
638 

1131 
10,402 
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หมู่ที่ 1 
บ้าน
คลอง
บางปี่ 

หมู่ที่ 2 
บ้าน
คลอง

บางปริก 

หมู่ที่ 3 
บ้าน

คลองท่า
ควาย 

หมู่ที่ 4 
บ้าน

มะนาว
หวาน 

หมู่ที่ 5 
บ้านโพธิ์
เก้าต้น 

หมู่ที่ 6 
บ้าน
คลอง
ยาย
คล้าย 

หมู่ที่ 7 
บ้านโพธิ์

ผีให้ 

หมู่ที่ 8 
บ้านฟูา
ลงมัน 

หมู่ที่ 9 
บ้านโพธิ์

ผีให้ 

หมู่ที่ 
10 บ้าน
คลองจีน 

หมู่ที่ 
11 บ้าน
คลองตา

ปิ่น 

หมู่ที่ 
12 บ้าน
โพธิ์ผีให้ 

หมู่ที่ 
13 บ้าน
ไผ่ขวาง 

ชาย 815 292 357 258 297 229 301 344 621 263 328 288 536

หญิง 940 351 427 262 352 242 325 357 659 275 338 350 595

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

จ า
นว

นป
ระ

ชา
กร

 

แยกจ านวนชาย หญิง 

17% 

6% 

8% 

5% 

6% 
5% 6% 7% 

12% 

5% 

6% 
6% 

11% 

จ านวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านคลองบางป่ี หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางปริก หมู่ที่ 3 บ้านคลองท่าควาย หมู่ที่ 4 บ้านมะนาวหวาน 

หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 6 บ้านคลองยายคล้าย หมู่ที่ 7 บ้านคลองยายสี หมู่ที่ 8 บ้านหนองฟูาลงมัน 

หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ผีให้ หมู่ที่ 10 บ้านคลองตาป่ิน หมู่ที่ 11 บ้านคลองจีน หมู่ที่ 12 บ้านคลองฉิม 

หมู่ที่ 13 บ้านไผ่ขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17% 

6% 

8% 

4% 

6% 
4% 6% 8% 

15% 

5% 

5% 
6% 

10% 

จ านวนครัวเรือน 
หมู่ที่ 1 บ้านคลองบางป่ี หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางปริก หมู่ที่ 3 บ้านคลองท่าควาย หมู่ที่ 4 บ้านมะนาวหวาน 
หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์เก้าต้น หมู่ที่ 6 บ้านคลองยายคล้าย หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ผีให้ หมู่ที่ 8 บ้านฟูาลงมัน 
หมู่ที่ 9 บ้านโพธิ์ผีให้ หมู่ที่ 10 บ้านคลองจีน หมู่ที่ 11 บ้านคลองตาป่ิน หมู่ที่ 12 บ้านโพธิ์ผีให้ 
หมู่ที่ 13 บ้านไผ่ขวาง 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  -  โรงเรียนเอกชนมัธยมศึกษา   1 แห่ง 

-  โรงเรียนประถมศึกษา (รัฐบาล)   4 แห่ง 
-  โรงเรียนอนุบาล (เอกชน)   1  แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพธิ์เก้าต้น  1 แห่ง 
-  ศูนย์การเรียนชุมชน    1 แห่ง 
-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  8 แห่ง 
-  หอกระจายข่าว    10 แห่ง 
-  เครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ  1 แห่ง 
-  ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม    1 แห่ง 

 4.2 สาธารณสุข 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพธิ์เก้าต้น 1 แห่ง 
 -  คลินิก      1 แห่ง   
 -  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าต าบล    13 แห่ง 
 -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ 100% 
 4.3 อาชญากรรม 
 -  สถานีต ารวจ    1 แห่ง   
 -  จุดตรวจต ารวจ    1 แห่ง 
 -  ต ารวจชุมชน    20 นาย 
 -  ศูนย์ปูองกันภัย และบรรเทาสาธารณภัย 1 แห่ง 
 -  อปพร.     59 นาย 
 -  OTOS     9 แห่ง 
 4.4 ยาเสพติด 
  ปี 2558    มีผู้เข้ารับการบ าบัดยาเสพติดจ านวน  5   ราย 
  ปี 2559 มีผู้เข้ารับการบ าบัดยาเสพติดจ านวน  8 ราย 
  ปี 2560 มีผู้เข้ารับการบ าบัดยาเสพติดจ านวน  5 ราย 
 4.5การสังคมสงเคราะห์ 
  -  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าต าบล    13 แห่ง 
5. บริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  ถนนสามารถใช้การได้ตลอดทั้งปี  เป็นถนนติดต่อระหว่างหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนน คสล. และถนนลูกรังมี
ถนนลาดยางเป็นบางหมู่บ้านถนนสายหลักมี  3  สาย  คือ 

1. สายลพบุรี  – บ้านแพรก 
2. สายพรหมมาสตร์  – บ้านอ้อย 
3. สายลพบุรี  – บ้านกุ่ม 
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 5.2 การไฟฟ้า 
  มีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน ส่วนไฟฟูาสาธารณะอยู่ระหว่างการด าเนินการขยายเขตเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมเต็ม
พ้ืนที ่
 5.3 การประปา 
 -  ประปาเทศบาลเมืองลพบุรี พ้ืนที่บริการปัจจุบันได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3,4,5,8, 9 และหมู่ที่ 10 บางส่วน 
 -  ประปาหมู่บ้าน (หมู่ที6่, 7,9,11,12) 
 -  ประปาบาดาลขนาดใหญ่ (อบต.) สถานที่ตั้งหมู่ที่ 6 พ้ืนที่บริการหมู่ที่ 5,6 
 -  ประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก (อบต.) สถานที่ตั้งหมู่ที่ 8 พ้ืนที่บริการ 8,9,10,11 
 -  ประปาผิวดินขนาดใหญ่ สถานที่ตั้งหมู่ที่ 8  พื้นที่บริการหมู่ที ่8,9,13 
 5.4 โทรศัพท์ 
 -  โทรศัพท์สาธารณะ   10 แห่ง 
 -  โทรศัพท์บ้านพักอาศัย  500 แห่ง 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  1 แห่ง 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 จ านวนประชากร 10,402 คน กว่าร้อยละ 70 ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมได้แก่ ข้าว ไม้ผล เช่น มะม่วง 
กล้วย กระท้อน และชะอม ไม้ดอกไม้ประดับ เช่น มะลิ กล้วยไม้ กุหลาบ และดาวเรืองและอาชีพเลี้ยงสัตว์ เช่น โค ไก่ 
เป็ด หมู แพะ แกะ ห่าน ที่เหลือประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น รับจ้าง, ค้าขาย, และรับราชการ 
 
 6.1การเกษตร 

1.  นาข้าว 8,375 ไร่   แยกเป็น 
  -  นาปี    4,224   ไร่ 
  -  นาปรัง   4,151   ไร่ 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 
50% 

นาข้าว 

นาป ี

นาปรัง 
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2.  ไม้ผล 481ไร่ แยกเป็น 
 -  มะม่วง 327   ไร่ 
 -  กล้วย  90   ไร่ 
 -  อ่ืน ๆ 64   ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.  ไม้ดอก / ไม้ประดับ 4ไร่ แยกเป็น 

 -  มะลิ 1  ไร่ 
 -  กล้วยไม้ 1  ไร่ 
 -  กุหลาบ 1  ไร่ 
 -  ดาวเรือง 1   ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68% 

19% 
13% 

ไม้ผล 

มะม่วง กล้วย อื่น ๆ 



 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี หน้าที ่14 
 

 

6.2 การประมง 
  - ไม่มีผู้ท าประมง 
 6.3 การปศุสัตว์ 
  ครัวเรือนที่เลี้ยงสัตว์มีจ านวน  451  ครัวเรือน  แยกเป็น 
 -  โค 7     ครัวเรือน 
 -  ไก ่ 360  ครัวเรือน 
 -  เป็ด 26   ครัวเรือน 
 -  หมู 46    ครัวเรือน 
 -  แพะ 1      ครัวเรือน 
 -  แกะ 1      ครัวเรือน 
 -  ห่าน 9      ครัวเรือน 
 -  นกกระจอกเทศ   1      ครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 6.4 การบริการ 
  - โรงแรมและรีสอร์ท 1  แห่ง 
 6.5 การท่องเที่ยว 
  - แหล่งพิพิธภัณฑ์วัดโคกหม้อ แหล่งศึกษาเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ 
 6.6 อุตสาหกรรม 
  -ไม่มีอุตสาหกรรม  
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 -  ปั๊มน้ ามัน 2 แห่ง 
 -  ปั๊มก๊าซ 1 แห่ง 
 -  โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง 
 -  ร้านอาหาร 4 แห่ง 

0

500

ชื่อ
แก

น 

โค ไก ่ เป็ด หมู แพะ แกะ ห่าน 
นกกระจ
อกเทศ 

การปศุสัตว์ 7 360 26 46 1 1 9 1

การปศุสัตว์ 
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ป้ัมน้ ามัน 
2% 

ป๊ัมก๊าซ 
1% 

โรงงานอุตสาหกรรม 
2% ร้านอาหาร 

4% 
โรงสีข้าว 

2% อู่ซ่อมรถ 
11% 

ร้านค้า 
78% 

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 

 -  โรงสีข้าว 2 แห่ง 
 -  อู่ซ่อมรถ 10 แห่ง 
 -  ร้านค้า (ขายของช า) 72 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
6.8 แรงงาน 
  - แรงงานประกอบไปด้วย แรงงานพม่า แรงงานเขมร และมีแรงงานประเทศเพ่ือนบ้านอื่น ๆ เป็นต้น 
 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  ต าบลโพธิ์เก้าต้นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน  โดยอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น เต็มพ้ืนที่ทั้ง 13  หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 1-13 ประกอบด้วย 

1. บ้านคลองบางปี ่
2. บ้านคลองบางปริก 
3. บ้านคลองท่าควาย 
4. บ้านมะนาวหวาน 
5. บ้านโพธิ์เก้าต้น 
6. บ้านคลองยายคล้าย 
7. บ้านโพธิ์ผีให้ 
8. บ้านฟูาลงมัน 
9. บ้านโพธิ์ผีให้ 
10. บ้านคลองจีน 
11. บ้านคลองตาป่ิน 
12. บ้านโพธิ์ผีให้ 
13. บ้านไผ่ขวาง  
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 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 1.  นาข้าว 8,375 ไร่   แยกเป็น 

   -  นาปี    4,224   ไร่ 
   -  นาปรัง   4,151   ไร่ 

 2.  ไม้ผล 481 ไร่ แยกเป็น 
 -  มะม่วง 327  ไร่ 
 -  กล้วย  90   ไร่ 
 -  อ่ืน ๆ 64   ไร่ 

 3.  ไม้ดอก / ไม้ประดับ 4 ไร่ แยกเป็น 
 -  มะลิ 1  ไร่ 
 -  กล้วยไม้ 1  ไร่ 
 -  กุหลาบ 1  ไร่ 
 -  ดาวเรือง 1   ไร่ 
 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

-  ล าน้ า ล าห้วย  8 สาย 
  -  บึง หนอง  2 แห่ง 

-  สระ   13 แห่ง 
แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย   1 แห่ง 

  -  บ่อน้ าบาดาล (บ่อโยก)  13 แห่ง 
-  อ่ืนๆ (ประปาหมู่บ้าน)  10 แห่ง 

 7.4ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
หมู่ที่ เทศบาลเมือง อบต.โพธิ์เก้าต้น หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 639 - - 
หมู่ที่ 2 220 - - 
หมู่ที่ 3 300 - - 
หมู่ที่ 4 170 - - 
หมู่ที่ 5 171 42 - 
หมู่ที่ 6 - 10 143 
หมู่ที่ 7 - - 210 
หมู่ที่ 8 224 65 - 
หมู่ที่ 9 242 123 200 

หมู่ที่ 10 120 58 - 
หมู่ที่ 11 - 101 106 
หมู่ที่ 12 - - 228 
หมู่ที่ 13 - 357 - 

รวม 2,086 756 841 
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8. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
  - ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  - วันส าคัญทางศาสนา และประเพณีท่ัวไป 
 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
   - ปั้นโอ่ง กระถางบัว 
 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  - ชะอม กระท้อน  
 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า 
  พ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าลพบุรีไหลผ่านกลางต าบลแหล่งน้ าหลักที่ไหลเข้าสู่แม่น้ าลพบุรี คือมาจาก
แม่น้ าเจ้าพระยาในพ้ืนที่ของต าบลมีแหล่งน้ าต่าง ๆ เพ่ือรองรับและกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเพราะปลูก การอุปโภค 
บริโภค ดังนี้ 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
-  ล าน้ า ล าห้วย  8 สาย 

  -  บึง หนอง  2 แห่ง 
-  สระ   13 แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-  ฝาย   1 แห่ง 

 9.2 ป่าไม้ 
  - ไม่มีปุาไม ้

 9.3 ภูเขา 
  - ไม่มีภูเขา 

 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  -  
10. อ่ืน ๆ 
 ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
 การรวมกลุ่มของประชาชน 
  จ านวนกลุ่มทุกประเภท    28  กลุ่ม   แยกประเภทกลุ่ม 
   -  กลุ่มอาชีพ   26 กลุ่ม 
   -  กลุ่มออมทรัพย์   2 กลุ่ม 
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 จุดเด่นของพ้ืนที่  (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาต าบล) 
 การคมนาคมสะดวกสามารถเข้าถึงได้ทุกหมู่บ้าน อยู่ใกล้อ าเภอเมือง มีแม่น้ าลพบุรีไหลผ่านกลางต าบลเป็นแหล่ง
ผลิตทางการเกษตรที่ดี และชุมชนมีการรวมตัวในการเสนอแผนพัฒนาต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการและ
ประชาชนมีการรวมกลุ่มในลักษณะประชาคมเพ่ือมีส่วนร่วมพัฒนาเป็นอย่างดี  โรงเรียนระดับอนุบาล  ประถมและ
ศูนย์การเรียนชุมชน(การศึกษานอกโรงเรียน)มีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและอาจ
รองรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กๆ ได้ อนาคตเป็นที่รองรับการขยายตัวของธุรกิจและบ้านพักอาศัย 
 
 สถาบันทางศาสนา 
 ประวัติวัด  9  วัด  ในเขตต าบลโพธิ์เก้าต้น 
วัดส าราญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 3 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 ประวัติความเป็นมา  เป็นวัดเก่าแก่ ได้รับการบูรณสังขรณ์ในปี พ.ศ. 2421 ต่อมา ปี พ.ศ.2455 หลวงพ่อ
ฉายซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น ได้นิมนต์หลวงพ่อหิน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรกมาประดิษฐานที่ วัดแห่งนี้ 
จากนั้น ก็มีเรื่องเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อหินมากมายสืบต่อกันมา 
 เจ้าอาวาสปัจจุบันคือ พระครูผาสุกโพธิธรรม เจ้าคณะต าบลโพธิ์เก้าต้น เขต 2 เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 
2535 
 
วัดโพธิ์เก้าต้น 
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 สถานที่ตั้ง   หมู่ที่ 4 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 ประวัติความเป็นมา เป็นวัดที่สร้างขึ้นราว พ.ศ. ๒๓๗๕ โดยมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน คือ หลวงพ่อ
ปุาเลไลยก์ ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปี ชาวบ้านเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารจึงพากันไปกราบไหว้บูชาขอพรสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ตราบจนถึงปัจจุบัน 
 เจ้าอาวาสปัจจุบันคือ พระครูโสภิตนิมมานการ รองเจ้าคณะอ าเภอเมืองลพบุรี เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.
2502    
 
วัดนางหนู  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 6 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
ประวัติความเป็นมา เป็นวัดที่สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2450 โดยหลวงปูุจันทร์เป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์ ท่านมี

ชื่อเสียงทางด้านวัตถุมงคล ความอยู่ยงคงกะพัน แคล้วคลาด ชาวบ้านให้ความนับถือศรัทธาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์
ตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าหลวงปูุจะมรณภาพไปแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ก็ตาม 

เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระอธิการเปรื่อง อตฺตมโน เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2548 
 

วัดบ่อเงินเจริญสุข  
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 13 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 ประวัติความเป็นมา  เป็นวัดที่สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2461 เมื่อวัดนี้ถูกสร้างขึ้น วัดเชิงท่าจึงได้มอบ      
พระศรีอาริย์เมตไตรให้มาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ เชื่อว่าพระศรีอาริย์ฯ มีอายุกว่า 100 ปีมาแล้ว แต่ที่น่าเสียดายคือ
ชาวบ้านจะได้มีโอกาสนมัสการพระศรีอาริย์ฯ เฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ (สรงน้ า) เท่านั้น เพราะเกรงว่าจะถูกขโมย
จึงไม่ได้น าพระศรีอาริย์ไปเก็บไว้ในอุโบสถหรือวิหารให้ชาวบ้านได้สักการะตลอดทั้งปี แต่น าไปเก็บไว้ที่กุฎิหนึ่งแทน
เพราะเชื่อว่าจะปลอดภัยกว่า 
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 ในปี พ.ศ. 2474 มีการสร้างศาลาการเปรียญไม้สัก 1 หลัก ซึ่งปัจจุบันเจ้าอาวาสได้อนุรักษ์ไว้ด้วยการดูแล
รักษาเป็นอย่างดี ยังคงใช้งานได้ตามปกติ ถึงแม้จะมีการสร้างศาลาหลังใหม่แล้วก็ตาม 
 เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระอาจารย์บุญเลิศ วิโรจดน เป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี 2551 
 
วัดธรรมิกาวาส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 13 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 ประวัติความเป็นมา  เป็นวัดที่สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2400 เดิมชื่อ “วัดค้างคาว” มีอุโบสถ (หลังเก่า) และพระ
ประธานที่เก่าแก่มาก ช ารุดทั้งองค์พระประทานและอุโบสถ ไม่ได้รับการดูแลรักษาเนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการ
บูรณะจ านวนมาก ซึ่งทางวัดไม่มีงบประมาณเพียงพอ เจ้าอาวาสเล่าว่ากรมศิลปกรเคยส ารวจดูแล้ว แต่ไม่มีการติดต่อ
กลับมาแต่อย่างใด ปัจจุบันมีอุโบสถหลังใหม่แล้ว 
 เจ้าอาวาสปัจจุบันคือ   พระอธิการประเสริฐ  จิตฺตสุโภ เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2519 
 
วัดบัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 11 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 ประวัติความเป็นมา  เป็นวัดที่สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2440 พร้อมกับพระประธานขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่า หลวง
พ่อโต ประดิษฐานอยู่บริเวณริมแม่น้ าซึ่งอยู่ด้านหลังของวัด ชาวบ้านยังคงมากราบไหว้ขอพรและบนบานศาลกล่าวอยู่
อย่างสม่ าเสมอ 
 หลวงพ่อด าและหลวงพ่อขาว เป็นลักษณะพระนอนประดิษฐานอยู่ในวิหารเก่า  องค์หลวงพ่อด าและหลวงพ่อ
ขาวช ารุดมาก แต่ชาวบ้านก็ยังให้ความเชื่อถือศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์   เพราะยังคงมีชาวบ้านมากราบไหว้บูชา 
รวมถึงการบนบานศาลกล่าวอยู่เป็นประจ า เจ้าอาวาสเล่าว่ากรมศิลปกรได้มาส ารวจและเก็บข้อมูลไปแล้ว แต่ไม่ได้มี
การติดต่อกลับมาแต่อย่างใด 
 เจ้าอาวาสปัจจุบันคือ  พระอธิการสุพรรณ  สุวณฺโณ เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2547 



 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี หน้าที ่21 
 

 

วัดโพธิ์เทพประสิทธิ์  
 
 
 
 
 
  
 
 สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 9 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 ประวัติความเป็นมา  เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ เมื่อ
ประมาณ พ.ศ. 2400 
 โบราณสถานที่ยังคงเหลือควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่ง คือ อุโบสถ พระพุทธรูป หอระฆัง และเจดีย์ 3 
องค์ 
 เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระอธิการสวัสดิ์ โอภาโส 
 
วัดโคกหม้อ  
 
 

  
 
 
 
 
 
สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ 9 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 ประวัติความเป็นมา  เป็นวัดที่สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2450ปัจจุบันเป็นวัดที่สะอาดร่มรื่น สภาพแวดล้อมดี 
จึงท าให้วัดโคกหม้อได้รับรางวัลจ านวนมาก เช่น 
 รางวัล “วัดส่งเสริมสุขภาพ” จากกระทรวงสาธารณสุข ปี 2548 เนื่องจากอาคารสถานที่ บริเวณและ
สภาพแวดล้อมภายในวัด เชน ความสะอาด การเก็บขยะ ห้องสุขา โรงครัว ลานออกก าลังกาย ฯลฯ ได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และเป็นศูนย์กีฬาของต าบลโพธิ์เก้าต้นด้วย 
 
 
 
 
 
 
 รางวัล “พิพิฐภัณฑ์โบราณร าลึก” ซึ่งจัดเก็บวัตถุโบราณไว้เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา 
เช่น สมุดข่อย ใบลาน ตู้พระธรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เครื่องประดับสัมฤทธิ์ เสื้อยันต์ที่ใส่ออกศึกมีดดาบ ฯลฯ 
 เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระอธิการพิเชฐ  สีลสุทโธ เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.2534 
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วัดโพธิ์งาม  
 
 
 
 
 
 
 สถานที่ตั้ง  หมู่ 8 ต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
 ประวัติความเป็นมา  เป็นวัดที่สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2450 หลวงตาม่อมเกจิอาจารย์เป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้ 
หลวงตาม่อมได้มรณภาพเมื่อหลายปีที่ผ่านมาศพมีสภาพแห้ง ไม่เน่าเปื่อย ประชาชนกราบนมัสการศพและได้มี
ปรับปรุงศาลาการเปรียญของวัด 
 ในบริเวณวัดมีซากโบราณสถาน (วิหารและอุโบสถ) ที่ถูกเผาประมาณ 50–60 ปีผ่านมาเจ้าอาวาสเล่าถึง
สาเหตุที่ถูกเผาว่า น่าจะเกิดจากในยุคนั้นไม่มีใครดูแลบริเวณวิหารและอุโบสถดังกล่าวท าให้มีหญ้าขึ้นรกรุงรังและแห้ง
มาก จึงอาจท าให้เกิดไฟไหม้ ดังที่เห็นเป็นวิหารและอุโบสถสร้างหน้าวัดดังที่เห็นในปัจจุบัน 
 ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในศาลาการเปรียญ ที่บอกเล่าเรื่องราวของพุทธศาสนากัณฑ์ทั้ง 13 กัณฑ์ พระ
ธาตุที่ส าคัญ พระเจ้าอยู่หัวทั่ง 9 วัด เป็นต้น 
 ในช่วงปีฉลองพระชนมายุ 72 พรรษา ในรัชกาลที่ 9 ที่ผ่านมา เจ้าอาวาสปัจจุบันได้ปลูกต้นไม้ เช่น               
ต้นมะฮอกกานี ต้นพะยอม ไม้พยุง ไม้ประดู่ เป็นต้น จ านวนทั้งสิ้น 72 ต้น ท าให้ปัจจุบันบริเวณวัดมีความร่มรื่น สงบ 
ร่มเย็น 
 เจ้าอาวาสปัจจุบัน คือ พระอธิการอภิชาโต เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2550 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2560-2579) 

การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขับเคลื่อน            
การพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่
ระหว่างการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
การด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ                 
โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเป็นมา 
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 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558-2559) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2คณะ 
ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ เพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีคณะอนุกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามแนวทางที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจาก
หลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้
น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ใน
การด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายใน
เดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไก
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 

 2. สาระส าคัญ 
 2.1 สภาพแวดล้อม 
 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน

หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจ
ในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการ
ส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมือง
และชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้ง
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อน
การเจริญเติบโตนอกจากนั้นในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี
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สมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อน
ขึ้น อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่าง ๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่ งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการ
ด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

 นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกท่ีส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้น
ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและ ท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของ
ผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกัน การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคนาไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ 10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551-2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่ม
ประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และ
ญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคย
เกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของ การพัฒนาเทคโนโลยี
ในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจ
โลกในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก
(2546– 2550) ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่าง ๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทย
ในระยะ 10-15 ปีข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยง
ส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริม
จุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผลในด้านความม่ันคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้น ในเอเชีย
และยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560–2579 มีลักษณะผสมผสานกัน
ทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญสาหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะ จะกระทบการด ารงชีวิตของคนและทาให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อ
และการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากร
มนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริ โภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน า
เทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคา
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จะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง
พืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 
  นอกจากนั้นยังมีข้อจากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อนทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัยแม้จะส่งผลให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆแต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุนรวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญสา
หรับภาวะโลกร้อนและเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น
กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจการดารงชีวิตการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้นในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึง มากขึ้น
ประกอบกับจานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่องตามมาด้วยการมีข้อก าหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวการยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 
  ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง
มาตั้งแต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 2553 และ
ล่าสุดในปี 2557รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 5,7392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและ
มีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ ใหญ่
ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ย
ไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลาดับจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 
2556คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุขบริการสาธารณะและโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพ
ดีขึ้นตามลาดับในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ
นานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
  นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 25402541 ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่
ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการ
ก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการ
คลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่าง ๆ สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นแต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิง
โครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้าง
ประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลน
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แรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมี
ผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วน
ภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผัน
ผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ าโดยที่การใช้องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อยการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่
ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย  
ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การ
ด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ 
ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ า
ยังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ 
ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้ อ่ืนและไม่ยึด
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก 
รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง
ในทุกด้าน 
  ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 15–20 ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะ
ที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อม
ส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้า น
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของ
ประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้าในมิติต่าง ๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อ
จากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีโครงสร้างที่เป็นจุดอ่อน
และการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรง
กดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัฒน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง 
โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เป็นไป
อย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อ
การด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวด
มากขึน้ทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษสิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะ
เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัว
จะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้
จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูป
ให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4-5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของ
ประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น 
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รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะ
ยาว 
  ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
ทั้งท่ีเป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกัน
ต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด า เนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ท างานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
น าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัด เจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็น
ภาพเดียวกัน 

 อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็น
การสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่
จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ 
เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว 
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมา
สร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการ
พัฒนาภายในประเทศ 
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 การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้
หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อม
ล้า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหาร
จัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่
มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน 

 สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่
ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบาย
แห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการ
ไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ 
สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 2.2 วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็น
ภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
  2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ื อถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
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 (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ

ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
 2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย

ลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

 (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

 (7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
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ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

 - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 

 - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่
มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

 - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

 (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

 (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
 (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
 (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม

เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

 (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
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 (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
 (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

 (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้

หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้

เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบ
ในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
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 2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
 2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายและ

ภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และ
มีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

 2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการและกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

 2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การ
น าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
  2.5.4 การยอมรับของสังคม มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน มีการรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกกลุ่มสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือให้ได้การยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม 
 
 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 1 กรอบแนวคิดและหลักการ 
 ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท้าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การน้อมน้ าและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3)การสนับสนุนและส่งเสริม
แนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 2 สถานะของประเทศ 
 2.1 ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.1 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี 2540 -2541)จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว(GNP Per Capita) ในปี 2557มาอยู่
ทีป่ระมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ.ต่อคน ต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ8 ปีที่ผ่านมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ5.7
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท้าให้ประเทศไทยหลุด
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จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของ
การลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534–2539 เป็นร้อยละ25.5 ในช่วงปี2543–
2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดย
เฉลี่ยในช่วงปี 2543-2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9 ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่า
ไทย 

2.1.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2533 ที่ระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ64.7 เป็นร้อยละ 
7.2 28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่องท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่
ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกว่า ท้าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง
ซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบั บที่ 9 (พ.ศ. 
2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2557) 

2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ า ท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้ องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่ งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท าให้ประเทศไทย
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

2.1.4 การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 2524 
และ 2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่
ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะ
ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการ



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี หน้าที่ 35 
 

 

ด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังใน
การกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศ
มีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มี
ความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557WEF(WorldEconomic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557  IMD 
(International Institute for Management Development)ได้จัดอันดับไว้ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นน้า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี 2558 หรือ Ease of Doing 
Business 2015 ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189 
ประเทศท่ัวโลก 

2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้
เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงโดยในปี 
2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47 และด้านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล าดับในปี2551 และตลอดช่วง
ระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา (2543-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อGDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ 0.27 ต่อ GDP โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชน
ประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุนสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35 , 2.79, และ 2.27 ต่อGDP ในปี 2555 ตามล าดับ 

 ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนามีจ านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่
ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน 

2.1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมภิาค และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICTยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และ
มีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยง
ด้านความมั่นคงท้ังในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนา
นวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจน
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้
ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
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 2.2 ด้านสังคม 
 2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์

ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี2507 -2508 เป็น 1.62 
คน ในช่วงปี 2548- 2558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน 
  (2) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นY 
(Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของ
ไทยมีจ านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556และร้อยละ 0.2 ในปี 
2557 ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา(ปี 2548–2557) แต่ยังต่ า
กว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มี
การศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชันวายซึ่งมีจ านวนร้อยละ 27 ของ
ประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ที่เพ่ิมมากขึ้นขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 10.3 
ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น 
แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 78.5 ของรายได้
ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร 

 2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คนในปี 2543 เหลือ 3 
คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 
2543-2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท้าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

 2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรมโดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2ปี แต่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ50 นอกจากนี้ คน
ไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ 
ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

 2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มีแนวโน้มดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554เหลือ 
0.465 ในปี 2556 อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่าง
กันถึง 34.9 เท่าในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้
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ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่ไม่สมดลุ ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง 

 2.2.5 ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทยอันเนื่องมาจาก
  (1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่ม
คนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 325.7 เท่า 
เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

 (2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มี
ปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความ
เป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่
ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า 

 (3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการ
กระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 2556 พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 

 (4) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 40 ที่เพ่ิมขึ้นจาก 1.29 ล้านคน ในปี2555 เป็น 
2.471 ล้านคน ในปี 2557 ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 

 (5) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้
น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม
และต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

 2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร้อยละ 
16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้ม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่ เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม 
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 
4,544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

 2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จัก
เสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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 2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็น
แผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้
ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่ม
ท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เพ่ิมขึ้นจาก 143,632 แห่งในปี 
2555 เป็น 152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กร
ทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77 

 2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคมในช่วง
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
(1) พ้ืนที่ปุาไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการ

ผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุก
ท้าลายมากข้ึน โดยพื้นที่ปุาไม้ลดลงจาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 
2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดิน
มีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ 
การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ 
การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหาร
จัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตก
อยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(3) ปุาชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่
ปุาชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็น
การลดลงร้อยละ 34.8 ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตร
ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี2549 -2554 พบว่า ปุาชาย
เลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตันลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 
2.42 ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณ
ความต้องการสัตว์น้าที่เพ่ิมมากข้ึน 
  (4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น 
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี 2555 ต้องน าเข้า
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของความต้องการใช้
ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการ
น าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี2555 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.8 อยู่ที่ระดับ 1,981 
พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตรา
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การเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของGDP โดยในปี 2555 การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ 1 
ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6 

(5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย 
25 ลุ่มน้ าหลัก น้ าท่าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกัก
น้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด27 แอ่งน้าบาดาล 
มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ 
โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68 ,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้ า
บาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ าและการด าเนินการส ารวจสูง 
ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี 2557 มีจ านวนประมาณ151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร โดย
ที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถ
จัดสรรน าตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูล

ฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2557 
สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียง
ร้อยละ 18 ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง 19.9 ล้านตัน ในปี2556 ของเสียอันตราย ในปี 
2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ10 ต่อปี เนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัด
ซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การ
จัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้ า
ของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี2557 พบสารมลพิษ
ทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุดจังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ต้นปี 2557 ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็นEURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืน
ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยความร่วมมือและการท้างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้าในช่วง10 ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ.2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและ
การปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
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บ าบัดน้ าาเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 
10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2543 ปริมาณ229.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น 265.9 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี2547 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้
เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกัก
เก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาค
ดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม
ของประเทศ 

 2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัยและดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถี
การด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปี ในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

 2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
 2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่าน
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับ
ปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข 
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลาม
สู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นท่ีมีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับ
การเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรร
มาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือ
กับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 
หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของส่วนรวมขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ 
สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบั น
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 
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72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

 2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้
มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของ
ประเทศทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการ
แผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจ
ให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540 และ 
2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25.17 ใน
ปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1จ านวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต้อง
ถ่ายโอน 245 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2จ านวน 75 งาน/กิจกรรม จาก 114 
งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 9,850 คน แบ่งเป็น
ข้าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานี
อนามัย จ านวน 79 คน และลูกจ้างประจ า 3,098 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับ
ซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับ
ท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมี
สัดส่วนเพียงร้อยละ 8.90 ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 10.65 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลคิดเป็นร้อยละ38.52 และร้อยละ 
39.46 ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่นเช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการการเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การ
จัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี
ขอบเขตจ ากัด 
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2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 ไทยกาลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการ

ของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างรับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทย
ประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ 
ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ( Corruption 
Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่า
ประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และ
มาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

 3 บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
 3.1 บริบทภายใน 

3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐานภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจ
โลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (2) การ
ลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4(3) ราคาน้ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80-100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13(4) ผลิตภาพการผลิต
รวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 0.8 ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ 5 และ(6) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 
ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3–
4.3โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งท้าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ
รายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3)–2574 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3.3) 
  การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศ
รายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของก าลังแรงงานที่
จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับ
ฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (3) 
จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการใน
ประเทศขยายตัวช้าลง(4) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น (6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศ
รายได้ข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100 - 200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และ
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มาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหา
รายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีใน
ประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง

แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 
คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คนการขาดแคลน
ก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้าน
การยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้าปัญหาการค้ามนุษย์ และ
การขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย 
อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคมอย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสใน
การพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึน 
  3.1.3 ความเหลื่อมล้า 

ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึง
บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้ าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วน
ใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10ของประชากรกับ
กลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายัง
ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพ
ติด 

3.1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเ พ่ือลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิด
การประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 

เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2558 มีมาตราส าคัญๆ ที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 69 หน่วยงานของ
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รัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต้องด าเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ 
มาตรา 89 รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ
ยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษี
อากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 
มูลนิธิสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

 3.2 บริบทภายนอก 
3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643(ค.ศ. 2001-2100) จะ

เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก 
โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็น
สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น 
นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศ
ไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลาย
มาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ ไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet 
ofThings (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ 
และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
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3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย 
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่1) การลดข้อจ ากัดในด้านอุป
สงค์ในประเทศ 2)โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้น
ทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ 3) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้าน
สถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการ
และการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้า
และบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนา
สินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรี
ทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร 
สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมี
แนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง
การเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12 
เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้ม
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2)ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัว
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้
เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืช
และสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการ
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สูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร 
สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้ง
ขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทาง
การค้า 

3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda) ประเด็นส าคัญ
ของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท้าเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 
10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน 17 ข้อ และเปูาหมาย(Target) จ้านวน 169 ข้อ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับ
โลกร่วมกัน 

 4 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
 4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 4.2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)เป็น
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้นประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค
สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ละเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 4.3 เป้าหมาย 
 4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
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(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท(9,325 ดอลลาร์ สรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

 4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

 4.3.3 การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

 4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกจิและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

 4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

 5 แนวทางการพัฒนา 
 5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุน
และผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้
ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดย
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ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของ
คนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจน
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจใน

ประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่ง
ของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขี ด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และ
อุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค
อาเซียน 

5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า

เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับ
การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่ง
พัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัส
เตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิต
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กับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้าน
การค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและ
การเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงาน
ใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กรและกิจการเพ่ือสังคม 

 5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วงวัย
เด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือ
สร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ใน
การด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
  5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึงโดย(1) 
ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์(Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
(3)พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการ
ประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและ
การใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ 
(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของ
นโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
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5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

 5.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2)สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและ
เมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ 
(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย(Customized Welfare) ที่ค านึงถึง
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรสนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดันพรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ . 
.... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

 5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 
เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้ งด้านการบริหารจัดการด้านผัง เมืองด้าน

สาธารณูปโภคสาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบ
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถ
ในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
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รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

5.4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาค

เข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดย
ให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดย

ค านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน้ าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
ก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบาย
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนด
ปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการ
ควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) 
ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมา
ใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน 
โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 
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5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ความส าคัญกับการปูองกันน้ าท่วม วางแผนปูองกันเมือง
และพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัด
จ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดี
ที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ใน
ระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
3.แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

     3.1 แผนพัฒนาภาค 

  แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 มียุทธศาสตร์แนวคิดแผนงาน/โครงการส าหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

1) ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
2) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี หน้าที่ 53 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานานชาติและสร้างความ
เชื่อมโยงเพ่ือกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 

1) ยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
2) พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและ

ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
- พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP/SMSs/วิสาหกิจชุมชน/Biz Ciub 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้งและคง
ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

- บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ทวาย - ภาคกลาง - ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
- พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย - เมียนมา - ด่านสิงขร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพ
และลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 

- พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองอยุธยา 
     3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 

สิงห์บุรี อ่างทอง) 
   วิสัยทัศน์ “ลุ่มน้ าแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน” 
 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ 
SMS ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 4.0 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าเจ้าพระยา/ปุาสัก เพ่ือปูองกันและ
แก้ไขปญัหาอุทกภัยและภัยแล้ง อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน 
   ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน เพ่ือส่งเสริมด้าน
เศรษฐกิจ 
   3.3 แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 
   วิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่งเมืองแห่งความสุข” 
   ค านิยามเมืองแห่งความสุข 
   เมืองแห่งความสุข หมายถึง เมืองแห่งการเติบโตอย่างมีความสุข มีเปูาหมายมุ่งสู่การสร้าง
เศรษฐกิจ สังคมที่เข้มแข็ง สุขภาวะที่ดียั่งยืน และการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดกับหมู่ประชาชน สร้างสุขภาพ 
สร้างความเข้มแข็งทางกายและทางใจ มีความงดงามด้านอารยธรรม ทัศนียภาพและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติซึ่ง
ประชาชนทุกระดับรายได้และวัยสามารถใช้ประโยชน์และสัมผัสได้ 
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   องค์ประกอบของเมืองแห่งความสุข 
1) การมีสุขภาวะที่ดี 
2) เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
3) สังคมคุณภาพ 
4) สภาพแวดล้อมที่ดี 
5) สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล 

   พันธกิจ 
1) พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
2) พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3) พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 
4) เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี  
5) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
6) เสริมสร้างความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพและความสงบสุขของ
บ้านเมือง 
 4. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 
   วิสัยทัศน์ “ลพบุร”ีน่าอยู่” 
  4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
  4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม 
  4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 
  5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
  5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
  5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
  5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
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7. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 “วิสัยทัศน์” 
 “ สาธารณูปโภคท่ีดี การศึกษาก้าวล้ า วัฒนธรรมทรงคุณค่า  
   เศรษฐกิจยั่งยืน สังคมน่าอยู่ สู่ประตูอาเซียน” 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 เป้าประสงค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทีมี่คุณภาพและเพียงพอ 
   1. ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานมีมาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 
   2. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคกระจายอย่างทั่วถึงคลอบคลุม 
   3. การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเอ้ืออย่างเพียงพอ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 
   1.  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนและเพียงพอต่อ การด ารงชีวิต 
   2. ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรในการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
   1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
   2. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และการควบคุมโรค  ที่ดีข้ึน 
   4. น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทุก ๆ ด้านของชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
   1.ประชาชนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
   2. ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีได้รับการส่งเสริม 
   3. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
   1. มีผลการปฏิบัติราชการที่เพ่ิมมากข้ึน 
   2. การมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1. เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2. ขยะภายในชุมชนไม่ตกค้าง สามารถก าจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนให้สะอาด
ได้ 
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  ตัวช้ีวัด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ 

 

   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1.  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนและเพียงพอต่อ 
การด ารงชีวิต 
  
 

1.ร้อยละของประชาชน  มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน  
2. จ านวนผู้ที่ได้รับการฝึกทักษะอาชีพทั้งอาชีพหลัก
และอาชีพเสริม 
3. จ านวนการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์  
4. การพัฒนาทางการเกษตร ทั้งสายพันธ์พืชและ
เกษตรอินทรีย์ 

2. ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรใน
การใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

1. ร้อยละของประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในวิถีการด ารงชีวิต 
2. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานมี
มาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน 

1. จ านวนเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน
เพ่ิมมากข้ึน 
2. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนไฟฟูา และระบบการสื่อสาร  
3. ร้อยละของประชาชนได้รับน้ าใช้ในการอุปโภค 
บริโภค 

2. โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค
กระจายอย่างทัว่ถึงคลอบคลุม 

1. ร้อยละของ ถนน แหล่งน้ า สะพาน ไฟฟูาที่
ด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนา 
กระจายไปครอบคลุมในต าบล 

3. การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เอ้ืออย่างเพียงพอ 

1. จ านวนแหล่งทรัพยากรน้ าทางการเกษตรที่ได้รับ
การพัฒนา 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 1. จ านวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. ร้อยละผู้มีปัญหาคุณภาพชีวิตที่ต่ ากว่าเกณฑ์ได้รับ
การฟ้ืนฟ ู

2. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1. ร้อยละค่าเสียหายจากเกิดเหตุสาธารภัยในชุมชนมี
จ านวนลดน้อยลง 
2. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
3. กิจกรรมในการส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสา
ธารภัยและความปลอดภัยของประชาชน 

3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และการควบคุมโรค  
ที่ดีข้ึน 

1. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมการพัฒนาสุขภาพ
อนามัย และการควบคุมโรค 
2. กิจกรรมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัย และการควบคุมโรค 

4. น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทุก ๆ ด้านของชีวิต 1 .  จ า น ว น ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ าวัน 

 
 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1.ประชาชนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง 1. ร้อยละของเด็กเล็กได้รับการศึกษา และดูแลอย่าง

ทั่วถึง 
2. ร้อยละของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขต
ต าบลได้รับส่งเสริมและสนับสนุน 

2. ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีได้รับการส่งเสริม 1. จ านวนประชาชนเข้าร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์ 
และสืบทอดทางศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 
2. เกิดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม หรือชมรม ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และประเพณี 

3. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม  1. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
2. ประชาชนสามารถเป็นบุคคลตัวอย่าง หรือต้นแบบ
ของชุมชนด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. มีผลการปฏิบัติราชการที่เพ่ิมมากข้ึน 1. ร้อยละของประชาชนผู้ เข้ารับบริการองค์การ

บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีความพึงพอใจ 
2. ร้อยละของจ านวนรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพ่ิม
มากขึ้น 
3. ผลการตรวจประเมินองค์กรท้องถิ่นประจ าปี (ร้อย
ละ) 
4.ร้อยละของบุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้น 1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมในการพัฒนา ต าบล 
2. จ านวนประชาชนได้รับการส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจ ในสิทธิพลเมือง ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนประชาชนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

2. ขยะภายในชุมชนไม่ตกค้าง สามารถก าจัดขยะ 
และสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนให้สะอาดได้ 

1. ร้อยละขยะภายในชุมชนไม่ตกค้าง สามารถก าจัด
ขยะภายในชุมชน 
2. ร้อยละของประชาชนมีความรู้เรื่องการก าจัดขยะ 
และลดปริมาณจ านวนขยะภายในครัวเรือนและชุมชน 
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  ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทีมี่คุณภาพและเพียงพอ 

 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
1.  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน
และเพียงพอต่อ การด ารงชีวิต 
  
 

1.ร้อยละของประชาชน  มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน  
2. จ านวนผู้ที่ได้รับการฝึกทักษะอาชีพทั้งอาชีพ
หลักและอาชีพเสริม 
3. จ านวนการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์  
4. การพัฒนาทางการเกษตร ทั้งสายพันธ์พืชและ
เกษตรอินทรีย ์

ร้อยละ 20 
ปีละ 80 คน 
 
ปีละ 1 กลุ่ม 
1 ประเภท 

2. ความสามารถในการบริหาร
จัดการทรัพยากรในการใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง 

1. ร้อยละของประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในวิถีการด ารงชีวิต 
2. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 20 
 
ปีละ 55 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
1.  ร ะบบสาธารณูป โภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานมีมาตรฐานเพ่ิม
มากขึ้น 

1. จ านวนเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน
เพ่ิมมากข้ึน 
2. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนไฟฟูา และระบบการสื่อสาร  
3. ร้อยละของประชาชนได้รับน้ าใช้ในการอุปโภค 
บริโภค 

ปีละ 10 สายทาง 
 
ปีละ 6 จุด 
ร้อยละ 80 

2. โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคกระจายอย่างทั่วถึง
คลอบคลุม 

1. ร้อยละของ ถนน แหล่งน้ า สะพาน ไฟฟูาที่
ด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง และพัฒนา 
กระจายไปครอบคลุมในต าบล 

ร้อยละ 80 

3. การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเอ้ืออย่างเพียงพอ 

1. จ านวนแหล่งทรัพยากรน้ าทางการเกษตรที่ได้รับ
การพัฒนา 

ปีละ 5 แห่ง 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 1. จ านวนประชาชนที่ ได้รับการพัฒนาและ

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. ร้อยละผู้มีปัญหาคุณภาพชีวิตที่ต่ ากว่าเกณฑ์
ได้รับการฟื้นฟู 

ปีละ 350 คน 
 
ร้อยละ 30 

2. ประชาชนได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1. ร้อยละค่าเสียหายจากเกิดเหตุสาธารภัยใน
ชุมชนมีจ านวนลดน้อยลง 
2. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
3. กิจกรรมในการส่ง เสริมการปูองกันและ
บรรเทาสาธารภัยและความปลอดภัยของ
ประชาชน 

ร้อยละ 5 
 
ปีละ 178 คน 
 
ปีละ 6 โครงการ 
 

3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และ
การควบคุมโรค  ที่ดีขึ้น 

1. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมการพัฒนาสุขภาพ
อนามัย และการควบคุมโรค 
2. กิจกรรมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัย และการควบคุมโรค 

ปีละ 150 คน 
 
ปีละ 8 โครงการ 

4. น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทุก ๆ 
ด้านของชีวิต 

1. จ านวนของเทคโนโลยีที่ประยุกต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ปีละ 1 ประเภท 

 

  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
1.ประชาชนมีโอกาสเข้ารับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

1. ร้อยละของเด็กเล็กได้รับการศึกษา และดูแล
อย่างทั่วถึง 
2. ร้อยละของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขต
ต าบลได้รับส่งเสริมและสนับสนุน 

ร้อยละ 100 
 
ร้อยละ 100 

2. ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
ได้รับการส่งเสริม 

1. จ านวนประชาชนเข้า ร่วมในการส่ง เสริม 
อนุรักษ์ และสืบทอดทางศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประเพณ ี
2. เกิดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม หรือชมรม ด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 

จ านวน 125 คน 
 
 
ปีละ 1 กลุ่ม 

3. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม  1. ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
2. ประชาชนสามารถเป็นบุคคลตัวอย่าง หรือ
ต้นแบบของชุมชนด้านคุณธรรมจริยธรรม 

ปีละ 100 คน 
 
ปีละ 2 คน 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
1. มีผลการปฏิบัติราชการที่เพ่ิมมาก
ขึ้น 

1. ร้อยละของประชาชนผู้เข้ารับบริการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น มีความพึงพอใจ 
2. ร้อยละของจ านวนรายได้จากการจัดเก็บภาษี
เพ่ิมมากข้ึน 
3. ผลการตรวจประเมินองค์กรท้องถิ่นประจ าปี
(ร้อยละ) 
4. ร้อยละของบุคลากรได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนา 

ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 13 
 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 90 
 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชน
เพ่ิมข้ึน 

1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมในการพัฒนา 
ต าบล 
2. จ านวนประชาชนได้รับการส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจ ในสิทธิพลเมือง ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 50 
 
 ปีละ 120 คน 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
1. เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนประชาชนร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. จ านวนหมู่บ้านที่ได้รับการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

ปีละ 150 คน 
 
ปีละ 11 ชุมชน 

2. ขยะภายในชุมชนไม่ตกค้าง 
สามารถก าจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล
ภายในชุมชนให้สะอาดได้ 

1. ร้อยละขยะภายในชุมชนไม่ตกค้าง สามารถ
ก าจัดขยะภายในชุมชน 
2. ร้อยละของประชาชนมีความรู้เรื่องการก าจัด
ขยะ และลดปริมาณจ านวนขยะภายในครัวเรือน
และชุมชน 

ร้อยละ 90 
 
ร้อยละ 60 

  กลยุทธ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทีมี่คุณภาพและเพียงพอ 
   กลยุทธ์ 1 การพัฒนาระบบการคมนาคม และการขนส่งในชุมชน 

   กลยุทธ์ 2 การพัฒนาด้านไฟฟูา และการสื่อสาร 
   กลยุทธ์ 3 การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 
   กลยุทธ์ 1 การพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมรายได้แก่ประชาชน 
   กลยุทธ์ 2 การพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
   กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์ 
   กลยุทธ์ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
   กลยุทธ์ 1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   กลยุทธ์ 2 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา 
   กลยุทธ์ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมแก่ประชาชน 
   กลยุทธ์ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุข การควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 
   กลยุทธ์6 เพ่ิมประสิทธิภาพและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
   กลยุทธ์  1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง 

   กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมศาสนา การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมประชาชนมีคุณธรรม และจริยธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
   กลยุทธ์ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการ การให้บริการแก่ประชาชน 
   กลยุทธ์ 3 การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร 
   กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามตามวิถีประชาธิปไตย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ 1. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ 2. การพัฒนาการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

   จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาต าบล
น่าอยู่และ

สภาพแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

การพฒันาการ
เจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และ

การเกษตร 

การพัฒนาสังคม
และชุมชนที่

เข้มแข็ง 
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จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 

กรอบแนวคิด การพัฒนา 

การพัฒนา
ต าบลน่าอยู่ 
และ
สภาพแวดล้อม
ที่ย่ังยืน 

การพัฒนาให้บริการขั้นพ้ืนฐาน การ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
และสภาพแวดล้อมของชุมชนให้มี
ความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม 
และเพียงพอต่อความต้องการของ
ชุมชนภายในต าบล ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลของ
ประชาชนให้สามารถตอบสนองชีวิต
ความเป็นอยู่ระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน รองรับการ 

- ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้ครอบคลุมได้
มาตรฐาน เป็นการจัดสร้างปรับปรุง ให้บริการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ไม่ว่าจะเป็น ถนน ระบบระบายน้ า 
ระบบไฟฟูา ประปา สถานที่ออกก าลังกาย อาคาร
เอนกประสงค์ และอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นแก่ประชาชน
ให้ได้มาตรฐานในการใช้งานและมีความปลอดภัย 
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม โดยการสร้างจิตส านึก
และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือลด
ภาวะโลกร้อน เป็นการจัด 

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 

กรอบแนวคิด การพัฒนา 

 ขยายตัวของชุมชน พร้อมทั้งการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความร่วมมือ
ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์  ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

กิจกรรม/โครงการ รณรงค์  ให้ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน สร้างแนวทางปูองกัน 
จัดการน้ าเสีย และขยะมูลฝอย 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ของต าบลทั้งภายในชุมชน แหล่งน้ า  
ล าคลอง แม่น้ าสายต่าง ๆ ให้มีความสะอาด สามารถ
ระบายน้ าในช่วงฤดูน้ ามาก และเพียงพอกับความ
ต้องการ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้สีเขียว สวนสาธารณะ 
แหล่งพักผ่อนหรือสถานที่ท ากิจกรรมร่วมกันของ
ชุมชน 

การพัฒนา
สังคมและ
ชุมชนที่
เข้มแข็ง 

ก า ร พั ฒ น า สั ง ค ม ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ 
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และมีความมั่นคง
ปลอดภัยการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนอย่างรอบด้านตรง
กับปัญหาของสังคม และชุมชน ส่วน
อย่ า ง เ สมอภาค และ เป็ นธ รรม 
สามารถด ารงอยู่ในชุมชนได้อย่างมี
ค ว า ม สุ ข  ส่ ง เ ส ริ ม วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประเพณีที่ทรงคุณค่า สร้างความ
ส ม า น ฉั น ท์  ยึ ด มั่ น ใ น ห ลั ก
ประชาธิปไตย ใช้หลักศาสนาในการ
ด าเนินชีวิต ได้รับการศึกษาอย่าง

- สร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว เป็นการจัด
กิจกรรม/โครงการที่ ส่ ง เสริม สนับสนุน ให้ เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว สร้างให้เกิดความรัก 
ความอบอุ่นขึ้นในครอบครัวและส่งเสริมให้ครอบครัว
สามารถท าหน้าที่ ในการดูแลควบคุม และพัฒนา
สมาชิกของครอบครัว ให้เติบโตเป็นสมาชิกของชุมชน
ที่มีคุณภาพสืบไป เพ่ือลดการเกิดปัญหาสังคม 
- สร้างการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้แก่ชุมชน 
เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการที่สร้างให้ชุมชนเกิดการ
เรียนรู้ในประเด็นการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมในมิติ
ต่าง ๆ การพัฒนาคน และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
ระหว่างชุมชนในเขตต าบล และระหว่างชุมชนกับ
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ทั่วถึง พัฒนาสถาบันต่าง ๆ ในด้าน
ของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความ
ปลอดภัยด้านชีวิต และทรัพย์สิน มี
การจัดระบบปูองกันคุ้มครองอย่าง
ครอบคลุมรอบด้าน เพ่ือลดปัญหา 
อาชญากรรม ความรุนแรงแรงต่าง ๆ  
ที่เป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบัน 

สังคมภายนอก เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน 
- ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการที่
ส่งเสริม พัฒนาให้ประชาชน ชุมชน เกิดความตระหนัก
ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา มีส่วนร่วมทางการเมือง
เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้คิดเป็น ท าเป็น 
แก้ไขปัญหาเป็น ด้วยตัวของชุมชนเอง 
- ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการเฝูาระวัง และช่วยกันสอดส่องดูแล
โดยชุมชนเอง 

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 

กรอบแนวคิด การพัฒนา 

  - สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน การเฝูาระวัง 
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ทั้งการจัดระบบ
การักษาความปลอดภัย มีหน่วยช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย 
และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเฝูาระวังภัยต่าง ๆ 
- ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้หลักระเบียบสังคม 
ค่านิยม ซึ่งสามารถใช้หลักสังคมควบคุมดูแล และเป็น
บรรทัดฐานในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสังคม 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามหลัก
ประชาธิปไตย ทั้งการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
การเลือกผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน หรือแม้กระทั่งการ
เลือกตั้งในระดับประเทศ  
- เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ สืบทอด ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้และสนับสนุนการท่องเที่ยว 

การพัฒนาการ
เจริญเติบโต
เศรษฐกิจ และ
การเกษตร 

พัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชน 
โดยเฉพาะด้านการเกษตร ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต ลดต้นทุนการผลิต 
เสริมสร้างเกษตรยุคใหม่ เน้นเกษตร
อินทรีย์ พร้อมทั้งสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้ง
วิทยาการความรู้ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

- พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการส่งเสริม ให้ประชาชนใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดช ฯ รัชกาลที่ 9 ใน
การด าเนินชีวิตและการพัฒนาอาชีพ โดยการรณรงค์
ให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต และการพัฒนาอาชีพ การจัดโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น 
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แหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัย
ในการผลิต 

- พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ืออ านวยต่อระบบ
เศรษฐกิจ ระบบการเกษตรที่ดีและเพียงพอกับการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
- ส่งเสริมความรู้วิชาการทางการเกษตร การเพ่ิมมูลค่า 
ลดต้นทุนการผลิต และสินค้าทางการเกษตรที่ได้
มาตรฐาน  
- ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชหมุนเวียน ที่
หลากหลาย ลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
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   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยื่นทาง

ยุทธศาสตร์ 
“สาธารณูปโภค
ที่ดี การศึกษา
ก้าวล้ า 
วัฒนธรรม
ทรงคุณค่า  
เศรษฐกิจยั่งยืน 
สังคมน่าอยู่  
สู่ประตู
อาเซียน” 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พ้ืนฐานที่มี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

1. ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานมี
มาตรฐานเพ่ิมมาก
ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
2. โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
กระจายอย่างทั่วถึง
คลอบคลุม 
 
 
3. การจัดสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเอ้ือ
อย่างเพียงพอ 

1. จ านวน
เส้นทางการ
คมนาคม
ขนส่งที่ได้
มาตรฐาน
เพ่ิมมากข้ึน 
2. จ านวนที่
เพ่ิมข้ึนไฟฟูา 
และระบบ
การสื่อสาร  
3. ร้อยละ
ของ
ประชาชน
ได้รับน้ าใช้
ในการ
อุปโภค 
บริโภค 
 
1. ร้อยละของ 
ถนน แหล่งน้ า 
สะพาน ไฟฟูาที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
ซ่อมแซม 
ปรับปรุง และ
พัฒนา กระจาย
ไปครอบคลุมใน
ต าบล 
1. จ านวน
แหล่ง
ทรัพยากรน้ า
ทาง
การเกษตรที่
ได้รับการ
พัฒนา 
 

ปีละ 10 
 
 
 

ปีละ 6 
จุด 
 
 

ร้อยละ 
80 

 
 

ร้อยละ 
80 

 
 
 
 
 
 

ปีละ 5 
แห่ง 

กลยุทธ์ 1 
การพัฒนา
ระบบการ
คมนาคม 
และการ
ขนส่งใน
ชุมชน 

กลยุทธ์ 2 
การพัฒนา
ด้านไฟฟูา 
และการ
สื่อสาร 
กลยุทธ์ 3 
การพัฒนา
แหล่งน้ า
เพ่ือการ
อุปโภค 
บริโภค 
และ
การเกษตร 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ 3 
การพัฒนา
แหล่งน้ า
เพ่ือการ
อุปโภค 
บริโภค 
และ
การเกษตร 

การพัฒนา
ต าบลน่าอยู่
และ
สภาพแวดล้อม
ที่ยั่งยืน 
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วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ จุดยื่นทาง
ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 
2  
การ
เจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
และ
การเกษตร 

1.  ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมมาก
ขึ้นและเพียงพอ
ต่อ การ
ด ารงชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
ความสามารถ
ในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรใน
การใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง 
 

1.ร้อยละของ
ประชาชน  มี
รายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น  
2. จ านวนผู้ที่
ได้รับการฝึก
ทักษะอาชีพ
ทั้งอาชีพหลัก
และอาชีพ
เสริม 
3. จ านวนการ
รวมกลุ่มใน
รูปแบบ
สหกรณ์  
4. การพัฒนา
ทางการเกษตร 
ทั้งสายพันธ์พืช
และเกษตร
อินทรีย์ 
 
 

1. ร้อยละ
ประชาชนยึด
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงในวิถี
การด ารงชีวิต 
2. จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ 20 
 
 

ปีละ 80 
คน 
 

ปีละ 1 กลุ่ม 
 

1 ประเภท 
 
 
 
 

ร้อยละ 20 
 
 
 

ปีละ 55 
คน 

กลยุทธ์ 1 
การพัฒนา
อาชีพ และ
ส่งเสริม
รายได้แก่
ประชาชน 
กลยุทธ์ 2 
การพัฒนา
อาชีพตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
เศรษฐกิจ
แบบยั่งยืน 
กลยุทธ์ 3 
ส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรและ
กิจการ
สหกรณ์ 
 

กลยุทธ์ 4 
การพัฒนา
และส่งเสริม
การ
ท่องเที่ยว 
 
กลยุทธ์ 2 
การพัฒนา
อาชีพตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
เศรษฐกิจ
แบบยั่งยืน 

การ
พัฒนาการ
เจริญเติบโต
เศรษฐกิจ 
และ
การเกษตร 
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วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ จุดยื่นทาง
ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
สังคม 
คุณภาพชีวิต 
และความสงบ
เรียบร้อยของ
ชุมชน 

1. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
2. ร้อยละผู้มี
ปัญหา
คุณภาพชีวิตที่
ต่ ากว่าเกณฑ์
ได้รับการฟ้ืนฟู 
 
 

ปีละ 350 
คน 
 
 
 

ร้อยละ 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 1 
การปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
กลยุทธ์ 2 
การปูองกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 
กลยุทธ์ 3 
ส่งเสริม
กิจกรรม
นันทนาการ
และการกีฬา 
กลยุทธ์ 4 
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
สวัสดิการ
สังคมแก่
ประชาชน 
กลยุทธ์ 5 
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 
การควบคุม
โรค และ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 

การพัฒนา
สังคมและ
ชุมชนที่
เข้มแข็ง 
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วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ จุดยื่นทาง
ยุทธศาสตร์ 

  2. ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.ประชาชนมี
สุขภาพ
อนามัย และ
การควบคุม
โรค  ที่ดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ
ค่าเสียหายจาก
เกิดเหตุสาธาร
ภัยในชุมชนมี
จ านวนลด
น้อยลง 
2. จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
3. กิจกรรมใน
การส่งเสริม
การปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารภัยและ
ความปลอดภัย
ของประชาชน 
1. จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วมการ
พัฒนาสุขภาพ
อนามัย และ
การควบคุม
โรค 
2.กิจกรรมใน
การปูองกัน
และแก้ไข
ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัย 
และการ
ควบคุมโรค 
 

ร้อยละ 5 
 
 
 
ปีละ 178 
คน 
 
 
 
ปีละ 6 
โครงการ 
 
 
ปีละ 150 
คน 
 
 
 
ปีละ 8 
โครงการ 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 1 
การปูองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
กลยุทธ์ 2 
การปูองกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ 5 
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 
การควบคุม
โรค และ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 
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วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ จุดยื่นทาง
ยุทธศาสตร์ 

  4. น า
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ทุก 
ๆ ด้านของ
ชีวิต 
 

1. จ านวนของ
เทคโนโลยีที่
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

ปีละ 1 
ประเภท 

 

กลยุทธ์ 6 เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
และการ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

1.ประชาชนมี
โอกาสเข้ารับ
การศึกษา
อย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
2. ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
และประเพณี
ได้รับการ
ส่งเสริม 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของ
เด็กเล็กได้รับ
การศึกษา และ
ดูแลอย่างท่ัวถึง 
2. ร้อยละของ
โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาใน
เขตต าบลได้รับ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน 
 
1. จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมในการ
ส่งเสริมอนุรักษ์ 
และสืบทอด 
ทางศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
ประเพณี 
2. เกิดการ
รวมกลุ่มจัด
กิจกรรม หรือ
ชมรมด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
ประเพณี 
 

ร้อยละ 
100 

 
 

ร้อยละ 
100 

 
 
 
 

125 คน 
 
 
 

ปีละ 1 
กลุ่ม 

 
 
 
 

กลยุทธ์  1 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
อย่างมี
คุณภาพ และ
ทั่วถึง 

 
 
 
 
กลยุทธ์ 2 
ส่งเสริมศาสนา 
การอนุรักษ์ 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

การพัฒนา
สังคมและ
ชุมชนที่
เข้มแข็ง 
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วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ จุดยื่นทาง
ยุทธศาสตร์ 

  3. ประชาชน
มีคุณธรรม
จริยธรรม  
 

1. ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ศาสนา ในการ
ส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม 
2. ประชาชน
สามารถเป็น
บุคคลตัวอย่าง 
หรือต้นแบบ
ของชุมชนด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 
 

ปีละ 100 
คน 
 
 
 

ปีละ 2 คน 

กลยุทธ์ 3 
ส่งเสริม
ประชาชนมี
คุณธรรม และ
จริยธรรม 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 
5 เสริมสร้าง
การเมืองและ
การบริหาร
องค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. มีผลการ
ปฏิบัติราชการ
ที่เพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละของ
ประชาชนผู้เข้า
รับบริการ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์
เก้าต้น มีความ
พึงพอใจ 
2. ร้อยละของ
จ านวนรายได้
จากการจัดเก็บ
ภาษีเพ่ิมมาก
ขึ้น 
3. ผลการตรวจ
ประเมินองค์กร
ท้องถิ่นประจ าปี 
(ร้อยละ) 
4. ร้อยละของ
บุคลากรไดร้ับการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 13 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 90 
 
 

กลยุทธ์ 1 การ
เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บและ
พัฒนารายได้ 
กลยุทธ์ 2 การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ 
การให้บริการ
แก่ประชาชน 
กลยุทธ์ 3 การ
พัฒนาและ
ส่งเสริม
สวัสดิการของ
บุคลากร 
 

การพัฒนา
สังคมและ
ชุมชนที่
เข้มแข็ง 
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วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ จุดยื่นทาง
ยุทธศาสตร์ 

  2. การมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน
เพ่ิมข้ึน 
 

1. ร้อยละของ
ประชาชนเข้าร่วม
ในการพัฒนา 
ต าบล 
2. จ านวน
ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจ ในสิทธิ
พลเมือง ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ร้อยละ 
50 

 
 

ปีละ 
120 คน 

กลยุทธ์ 4 
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน
ตามตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. เกิดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

2. ขยะ
ภายใน
ชุมชนไม่
ตกค้าง 
สามารถ
ก าจัดขยะ 
และสิ่ง
ปฏิกูล
ภายใน
ชุมชนให้
สะอาดได้ 
 

1. จ านวน
ประชาชนร่วม
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. จ านวนหมู่บ้าน
ที่ได้รับการดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 

1. ร้อยละขยะ
ภายในชุมชนไม่
ตกค้าง สามารถ
ก าจัดขยะภายใน
ชุมชน 
2. ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้
เรื่องการก าจัดขยะ 
และลดปรมิาณจ านวน
ขยะภายในครัวเรือน
และชุมชน 

ปีละ 
150 คน 

 
 
 

ปีละ 11 
ชุมชน 

 
 
 
 

ร้อยละ 
90 

 
 

ร้อยละ 
60 

กลยุทธ์ 1. 
การพัฒนา
และอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 2. 
การก าจัด
ขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
 

การพัฒนาต าบล
น่าอยู่และ
สภาพแวดล้อมที่
ยั่งยืน 
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 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) การพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคต ทั้ง
ภายนอกและภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น 
 จุดแข็ง (Strengths) 
  1) ท าเลที่ตั้งของต าบลโพธิ์เก้าต้นมีความเหมาะสมและใกล้สถานที่ราชการ สามารถติดต่อ
ราชการได้สะดวกรวดเร็ว 
  2) มีเส้นทางการคมนาคม สัญจร ติดกับถนนสายหลัก ท าให้มีความสะดวกในการเดินทาง  
และส่งผลต่อเศรษฐกิจภายในต าบลได้เป็นอย่างดี 
  3) มีแม่น้ าลพบุรีซึ่งเป็นสายส าคัญไหลผ่านภายในต าบลเหมาะแก่การใช้แหล่งน้ าในการ 
อุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
  4) พ้ืนที่ในต าบลมีศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณี ที่เข้มแข็งและเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน 
  5) ในต าบลมีสถานศึกษาท่ีเพียงพอแก่ประชากรในต าบลและใกล้กับแหล่งสถานศึกษาขนาดใหญ่  
มีการพัฒนาทางการศึกษามากข้ึนเหมาะสมและสะดวกแก่ประชากรในต าบล 
  6) มีแหล่งส าคัญทางพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วยวัดต่าง ๆ ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน 
  7)  มีการบริหารจัดการที่ดีขยะภายในชุมชน และสิ่งแวดล้อมที่ดีเก้ือต่อการพัฒนาต าบล 
  8) มีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ (สวนลิง) ท าให้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวท าให้เกิดการ
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 
  9) เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรขนาดใหญ่ ทั้งพืชสวน พืชไร่ และโดยเฉพาะการปลูกข้าว 
เป็นพืชที่ส าคัญของต าบล 
  10) มีปราชญ์ชาวบ้านที่สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคคลรุ่นหลังให้เกิดความรู้ ความสามารถ
ได้เป็นอย่างด ี
  จุดอ่อน (Weakness) 
  1) พ้ืนที่ของต าบลมีแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าที่สร้างขึ้นหลายแห่งจึงเสี่ยงต่อการเกิดการ
จมน้ า 
  2) พ้ืนที่ของต าบลมีพื้นท่ีจ านวนมาก ซึ่งไม่สมดุลกับงบประมาณท่ีได้รับในการพัฒนาต าบล  
ท าให้เกิดการกระจายทรัพยากรไม่ทั่วถึง 
  3) ประชากรส่วนใหญ่เข้าสู่วัยสูงอายุ ซึ่งท้องถิ่นต้องเข้าไปดูแลประชากรกลุ่มนี้จ านวนมาก และ
ทรัพยากรในการให้บริการเป็นไปอย่างจ ากัด 
  4) ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมและให้ความส าคัญกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมภายในต าบล 
  5) เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการ ทางการเกษตรสมัยใหม่  เกษตรปลอด
สารพิษ หรือเกษตรอินทรีย์ ในการปลูกพืช 
  6) ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสถานที่ส าคัญ และภูมิปัญญาที่มีอยู่ภายในต าบล 
  7) ขาดแคลนบุคลากรท้องถิ่นในการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเพียงพอ 
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  8) ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องจักรกลในการปฏิบัติงาน และไม่ทันต่อสถานการณ์
ฉุกเฉินท าการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
  โอกาส (Opportunity) 
  1) ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการปราบปรามยาเสพติดจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  
ในกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ 
  2) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญในการจัดระเบียบสังคม ปัญหาอาชญากรรม  
และปัญหาทางสังคม 
  3) รัฐบาลได้กระจายอ านาจและส่งเสริมการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก
ขึ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  4) มีองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาตรวจสอบการท างานด้านความโปร่งใส การ
ทุจริตคอรัปชั่นของหน่วยงานท้องถิ่น 
  5) รัฐบาลส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และการสร้างเครือข่าย ของชุมชน ในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการทุกภาคส่วน 
  อุปสรรค (Threats) 
  1) การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเป็นไปได้ช้า และไม่เพียงพอแก่การกระจาย 
และจัดสรรทรัพยากรให้กับประชาชนไม่เพียงพอ 
  2) เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ การระบาดของศัตรูพืชในการเพาะปลูก
ทางเกษตร ที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
  3) การจัดสรรทรัพยากรน้ าในการอุปโภค บริโภค และทางการเกษตรที่ไม่เพียงพอ 
  4) การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะไม่คงที่ ทั้งในระดับโลก และระดับประเทศที่มี
ผลกระทบมรภาพรวมของท้องถิ่น 
  5) ปัญหาการกระจายรายได้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างค่าครองชีพกับรายได้ 
  6) ราคาสินค้าทางการเกษตรถูกกดขี่ราคาจากพ่อค้าคนกลาง และแหล่งจ าหน่าย กระจายสินค้า
ทางการเกษตรถูกกีดกันจากพ่อค้าคนกลาง 
  7) กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ต้องได้รับการแก้ไข ปรับปรุง ให้เข้ากับสถานการณ์ และการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 การคมนาคมสะดวกสามารถเข้าถึงได้ทุกหมู่บ้าน อยู่ใกล้อ าเภอเมือง มีแม่น้ าลพบุรีไหลผ่านกลางต าบล
เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่ดี และชุมชนมีการรวมตัวในการเสนอแผนพัฒนาต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้าราชการและประชาชนมีการรวมกลุ่มในลักษณะประชาคมเพ่ือมีส่วนร่วมพัฒนาเป็นอย่างดี  โรงเรียนระดับ
อนุบาล   ประถมและศูนย์การเรียนชุมชน  (การศึกษานอกโรงเรียน)  มีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการ
ให้บริการประชาชนและอาจรองรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ๆ ได้  อนาคตเป็นที่รองรับการขยายตัวของธุรกิจของ
ธุรกิจ และบ้านพักอาศัย 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น พ.ศ.2561-2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

การ
เสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์

การเสริม
ความเป็น
ธรรมลดความ
เหลื่อมล้้าใน
สังคม 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคั่งและ
ยั่งยืน 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤตมิิ
ชอบและธรรมภิบาล 

ในสังคมไทย 

 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ          
โลจสิติกส ์

 
 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

 

การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ความร่วมมือ
ระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ภาคสตร์ภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
กรุงเทพฯ เป็นมหานคร
ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปญัหา
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับนานาชาตแิละสร้าง
ความเชื่อมโยงเพื่อกระจาย
การท่องเท่ียวทัว่ภาค  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับ
การผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีและความคิด
สร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแข่ง
ขัดได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหาร
จัดการน้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าทว่ม ภัยแล้ง และคง
ความสมดุลของระดับนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตู
การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว เช่ืองโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย ภาค
กลาง – ระเบียบเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการ
ผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีและความคิด
สร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแข่ง
ขัดได้อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่ม
ความสามารถในการผลติอาหร
ปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME 

ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจ 40 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ฟื้นฟูและยกระดับ
แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก 
ความปลอดภัยตามมาตรฐานการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอสนบน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 บริหาร
จัดการทรัพยากรลุ่มเจ้าพระยา/ปา่
สัก เพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหา
อุทกภัยและภัยแล้ง อย่างเป็นระบบ
เพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ภาคสตร์ภาค 

สตร์
ภาค 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
กรุงเทพฯ เป็นมหานคร
ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก้ไขปญัหา
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับนานาชาตแิละสร้าง
ความเชื่อมโยงเพื่อกระจาย
การท่องเท่ียวทัว่ภาค  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับ
การผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีและความคิด
สร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแข่ง
ขัดได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหาร
จัดการน้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าทว่ม ภัยแล้ง และคง
ความสมดุลของระดับนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตู
การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว เช่ืองโยงเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวาย ภาค
กลาง – ระเบียบเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการ
ผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีและความคิด
สร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแข่ง
ขัดได้อย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบ
โครงข่ายคมนาคมโลจสิติกศ์ ขนสง่มวลชน 
เพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 สร้าง
มูลค่าเพิม่ด้านอาหารปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 บริหาร
จัดการดา้นท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดสังคม
คุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในจังหวัดลพบุรี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีด
ความสามารถทางการศึกษาและ

พัฒนาคุณชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่ม
ความสามารถในการผลติอาหร
ปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME 

ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อรองรับ
เศรษฐกิจ 40 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ฟื้นฟูและยกระดับ
แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก 
ความปลอดภัยตามมาตรฐานการท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอสนบน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 บริหารจัดการ
ทรัพยากรลุม่เจ้าพระยา/ป่าสัก เพือ่
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและ
ภัยแล้ง อย่างเป็นระบบเพื่อสร้าง
ความสมดุลและยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบ
โครงข่ายคมนาคมโลจสิติกศ์ ขนสง่มวลชน 
เพือ่ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการ
ด้าน การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีด
ความสามารถทางการศึกษาและ

พัฒนาคุณชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ใน
จังหวัดลพบุร ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต.โพธิ์เก้าต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้าง
การเมืองและการบรหิารองค์การ
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต.โพธิ์เก้าต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และเพียงพอ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และความสงบ
เรียบร้อยของชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้าง
การเมืองและการบรหิารองค์การ
ให้มีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
 

1. ระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐานมี
มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 

 

2. โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค
กระจายอยา่งทั่วถึงคลอบ
คลุม 
 

3. การจดัสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเอื้ออย่าง
เพียงพอ 

 

1.  ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้นและเพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต 
 

2. ความสามารถในการ
บริหารจดัการทรัพยากรใน
การใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 
 

2. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

3. ประชาชนมสีุขภาพ
อนามัย และการควบคุมโรค  
ที่ดีขึ้น 

 

1. มีผลการปฏิบัตริาชการ
ที่เพ่ิมมากข้ึน 
 

1.ประชาชนมีโอกาสเข้ารับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 
 

3. ประชาชนมีคณุธรรม
จริยธรรม  
 

2. ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประเพณีได้รับการส่งเสริม 
 

4. น าเทคโนโลยมีา
ประยุกต์ใช้ทุก ๆ ด้าน 
ของชีวิต 
 

2. ขยะภายในชุมชนไม่
ตกค้าง สามารถก าจัดขยะ 
และสิ่งปฏิกูลภายในชุมชน
ให้สะอาดได ้
 

1. เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

2. การมสี่วนร่วมของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
 

เป้าประสงค์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อบต.โพธิ์เก้าต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทีมี่คุณภาพและเพียงพอ 
 

1. ระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐานมี
มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 

 

2. โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค
กระจายอยา่งทั่วถึงคลอบ
คลุม 
 

3. การจดัสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเอื้ออย่าง
เพียงพอ 

 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

กลยุทธ์ 1 การพัฒนาระบบการ
คมนาคม และการขนส่งใน
ชุมชน 
 
 

กลยุทธ์ 2 การพัฒนาด้านไฟฟ้า 
และการสื่อสาร 
 

กลยุทธ์ 3 การพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต.โพธิ์เก้าต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 
 

1.  ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้นและเพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต 
 

2. ความสามารถในการ
บริหารจดัการทรัพยากรใน
การใช้ชีวิตแบบพอเพียง 

 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

กลยุทธ์1 การพัฒนาอาชีพ และ
ส่งเสริมรายได้แก่ประชาชน 
 

กลยุทธ์ 2 การพัฒนาอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
 

กลยุทธ์3 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรและ
กิจการสหกรณ์ 
 

กลยุทธ์ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
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1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อบต.โพธิ์เก้าต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
 

2. ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

3. ประชาชนมสีุขภาพ
อนามัย และการควบคุมโรค  
ที่ดีขึ้น 

 

4. น าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้
ทุก ๆ ด้านของชีวิต 
 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

กลยุทธ์ 1 การ
เสริมสร้างป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

 

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการ
และการกีฬา 

 

กลยุทธ์ 6 เพ่ิม
ประสิทธิภาพและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
 

กลยุทธ์ 5 การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข การควบคุม
โรค และคุ้มครองผู้บริโภค 

 

กลยุทธ์ 4 ยกระดับ
คุณภาพชีวิต สวัสดิการ
สังคมแก่ประชาชน 

 

กลยุทธ์ 2 การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต.โพธิ์เก้าต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

1.ประชาชนมีโอกาสเข้ารับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง 
 

3. ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม  
 

2. ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประเพณีได้รับการส่งเสริม 
 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์  1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ และทั่วถึง 
 

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมศาสนา การอนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมประชาชนมีคุณธรรม 
และจริยธรรม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต.โพธิ์เก้าต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
 

1. มีผลการปฏิบัติ
ราชการที่เพ่ิมมากข้ึน 
 

2. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
 

กลยุทธ์ 2 การพัฒนาการบริหาร
จัดการ การให้บริการแก่ประชาชน 

 

กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

กลยุทธ์ 3 การพัฒนาและส่งเสริม
สวัสดิการของบุคลากร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต.โพธิ์เก้าต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ขยะภายในชุมชนไม่ตกค้าง สามารถ
ก าจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนให้
สะอาดได้ 
 

1. เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ 1. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ 2. พัฒนาการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ ์
การพัฒนา
ระบบการ
คมนาคม 
และการ
ขนส่งใน
ชุมชน 
 
 

กลยุทธ ์ 
การพัฒนา
ด้านไฟฟ้า 
และการ
สื่อสาร 
 

กลยุทธ ์
การพัฒนา
แหล่งน้้า
เพื่อการ
อุปโภค 
บริโภค 
และ
การเกษตร 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ ์
การ
พัฒนา
อาชีพ 
และ
ส่งเสริม
รายได้แก่
ประชาชน 
 

กลยุทธก์าร
พัฒนา
อาชีพตาม
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
และ
เศรษฐกิจ
แบบยั่งยืน 
 

กลยุทธ ์
ส่งเสริม
กลุ่ม
เกษตร
และ
กิจการ
สหกรณ์ 
 

กลยุทธ ์การ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

กลยุทธ ์ 
เสริมสร้าง
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 
 

กลยุทธ์
ส่งเสริม
กิจกรรม
นันทนากา
รและการ
กีฬา 
 

กลยุทธ ์เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และการ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 
 

กลยุทธก์าร
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 
การควบคุม
โรค และ
คุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 

กลยุทธ์
ยกระดับ
คุณภาพ
ชีวิต 
สวัสดิการ
สังคมแก่
ประชาชน 
 

กลยุทธก์าร
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
 

แผนงาน 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงานพาณิชย ์ แผนงานการเกษตร แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงาน
สาธารณสุข 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี หน้าที่ 89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ 

แผนงาน 

กลยุทธ์   
พัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
อย่างมี
คุณภาพ 
และท่ัวถึง 
 

กลยุทธ์ 
ส่งเสริม
ศาสนา การ
อนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ 
ส่งเสริม
ประชาชนมี
คุณธรรม และ
จริยธรรม 
 

กลยุทธ์  
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
และพัฒนา
รายได ้
 

กลยุทธ์   
การ
พัฒนาการ
บริหาร
จัดการ การ
ให้บริการแก่
ประชาชน 
 

กลยุทธ์ 
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนตาม
ตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

กลยุทธ์   
การพัฒนา
และส่งเสรมิ
สวัสดิการ
ของบุคลากร 
 

กลยุทธ์   
การพัฒนาและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ 
พัฒนาการก าจัด
ขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

  แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการเกษตร แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
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แผนงาน 

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานพาณิชย์ แผนงานการเกษตร แผนงานสร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

แผนงานเคหะและ

ชมุชน 

ผลผลิต/โครงการ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การคมนาคมและการขนส่งของ
ต าบล 
2. โครงการการพัฒนาไฟฟ้า 
แสงสว่าง และการสื่อสารของ
ชุมชน 
3.  โครงการส่งเสริมลานกีฬา
ส าหรับการออกก าลังกายภายใน
ชุมชน 
4. โครงการรักษาความสะอาด
ของชุมชน เพื่อเป็นต าบลน่าอยู่ 
น่ามอง 

1. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลติ
น้ าประปา ท่ีสะอาดและ
เพียงพอ 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการน้ าทางการเกษตร 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนทางการเกษตร 
3. โครงการอนุรักษ์ ปรับภูมิทัศน์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. โครงการส่งเสรมิพัฒนาอาชีพ 
และรายได้แก่ประชาชน 
2. โครงการส่งเสรมิหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถี
พอเพียง 
3. โครงการแก้ไขปญัหา ฟื้นฟูผู้
ติดยาเสพตดิ 
4. โครงการส่งเสรมิการมสี่วน
ร่วมของประชาชนท้ังระดับ
ท้องถิ่น สู่ระดับประเทศ 
5. โครงการอบรมให้ความรูด้้าน
กฎหมายต่าง ๆ 

1. โครงการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. โครงการส่งเสรมิการกีฬาใน
ต าบล 
3. โครงการส่งเสรมิด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณี ของ
ต าบล 
4. โครงการเสริมสร้างต าบล
คุณธรรม จรยิธรรม 
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แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ แผนงานสาธารณสุข  แผนงานการศึกษา แผนงานบริหารทั่วไป 

แผนงาน 

1. โครงการส่งเสรมิการ
บริหารจดัการการศึกษาอย่าง
บูรณาการและเท่าเทียม 
2. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 
3. โครงการสนับสนุนอาหาร
เสรมินม 
4. โครงการส่งเสรมิ
การศึกษาด้านศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณ ี

1. โครงการพัฒนาการจดัเก็บ
รายได้ของ อบต.  
2. โครงการสนับสนุนการบริหาร
จัดการ อบต. โพธิเ์ก้าต้น 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ อบต. 
 

1. โครงการสนับสนุนงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. โครงการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตต าบล 
3. โครงการพัฒนาการรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในต าบล 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
2. โครงการยกระดับคณุภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน 
3. โครงการพัฒนาคุณภาพสังคม
เป็นสุขอย่างยั่งยืน 

1. โครงการส่งเสรมิการบริหารจดัการ
พัฒนางานสาธารณสุข 
2. โครงการป้องกันและควบคมุโรค 
3. โครงการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องตน้ 
4. โครงการรณรงค์และอบรมให้
ความรู้ด้านสาธารณสุข 
5. โครงการป้องกันและควบคมุสตัว์
พาหะโรคติดต่อ 

ผลผลิต/โครงการ 
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วิสัยทัศน์ สาธารณูปโภคที่ดี  การศกึษาก้าวล้ า วัฒนธรรมทรงคุณค่า เศรษฐกจิยั่งยืน  สังคมน่าอยู่ สูป่ระตูอาเซียน 

ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานที่มีคุณภาพและ
เพียงพอ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต 
และความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างการเมืองและ
การบริหารองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ 

1. ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานมี
มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 

 

2. โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภคกระจาย
อย่างทั่วถึงคลอบคลุม 
 

3. การจดัสรร
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเอื้อ
อย่างเพียงพอ 

 

1.  ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากข้ึนและ
เพียงพอต่อการ
ด ารงชีวิต 
 
2. ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการใช้
ชีวิตแบบพอเพียง 

 

1. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

2. ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 
3. ประชาชนมสีุขภาพ
อนามัย และการ
ควบคุมโรค  ที่ดีขึ้น 

 

1. มีผลการปฏิบัติ
ราชการที่เพิ่มมาก
ขึ้น 
 

1.ประชาชนมีโอกาส
เข้ารับการศึกษา
อย่างทั่วถึง 
 

3. ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรม  
 

2. ศิลปะ วัฒนธรรม 
และประเพณีไดร้ับ
การส่งเสริม 
 

4. น าเทคโนโลยมีา
ประยุกต์ใช้ทุก ๆ ด้าน 
ของชีวิต 
 

2. ขยะภายในชุมชน
ไม่ตกค้าง สามารถ
ก าจัดขยะ และสิ่ง
ปฏิกูลภายในชุมชน
ให้สะอาดได ้
 

1. เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

2. การมสี่วนร่วม
ของประชาชน
เพิ่มขึ้น 
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ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ 
 

เป้าประสงค ์
1. ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานมี
มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 

 

2. โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
กระจายอยา่งทั่วถึงคลอบคลุม 
 

3. การจดัสรรทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมเอื้ออย่างเพียงพอ 

 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

แผนงาน 

กลยุทธ์ 1 การพัฒนาระบบการ
คมนาคม และการขนส่งในชุมชน 
 
 

กลยุทธ์ 2 การพัฒนาด้านไฟฟ้า 
และการสื่อสาร 
 

กลยุทธ์ 3 การพัฒนาแหล่งน้ าเพือ่
การอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานพาณิชย ์ แผนงานการเกษตร 

ปีละ 10 สายทาง ปีละ 6 จดุ ร้อยละ 80 ปีละ 5 แห่ง 
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ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเกษตร 
 

1.  ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากข้ึน
และเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
 

2. ความสามารถในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรในการใช้ชีวิตแบบพอเพยีง 

 

กลยุทธ์1 การพัฒนาอาชีพ 
และส่งเสริมรายได้แก่ประชาชน 

 

กลยุทธ์ 2 การพัฒนาอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเศรษฐกิจแบบยั่งยืน 
 

กลยุทธ์3 ส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรและกิจการสหกรณ์ 
 

กลยุทธ์ 4 การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

แผนงานการเกษตร แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ร้อยละ 20 

 

ปีละ 55 คน ปีละ 80 คน ปีละ 1 กลุ่ม 1 ประเภท 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี หน้าที่ 95 
 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ี
ขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
 

2. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

3. ประชาชนมสีุขภาพอนามยั และ
การควบคุมโรค  ท่ีดีขึ้น 

 

4. น าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้
ทุก ๆ ด้านของชีวิต 
 

กลยุทธ์ 1 การ
เสริมสร้างป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

 

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริม
กิจกรรม
นันทนาการและการ
กีฬา 

 

กลยุทธ์ 6 เพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี 
 

กลยุทธ์ 5 การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข การ
ควบคุมโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภค 

 

กลยุทธ์ 4 ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
สวัสดิการสังคมแก่
ประชาชน 

 

กลยุทธ์ 2 การ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์

แผนงานสาธารณสุข 

ปีละ 350 คน ร้อยละ 30 ร้อยละ 5 ปีละ 178 คน ปีละ 6 โครงการ ปีละ 150 คน อย่างน้อยปีละ 
8  โครงการ
โครงการ 

ปีละ 1 อย่าง 
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ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

1.ประชาชนมีโอกาสเข้ารับ
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 
 

3. ประชาชนมีคณุธรรม
จริยธรรม  
 

2. ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี
ได้รับการส่งเสรมิ 
 

กลยุทธ์  1 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ
ทั่วถึง 
 

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมศาสนา การอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมประชาชนมี
คุณธรรม และจริยธรรม 

 

แผนงานการศึกษา แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

ร้อยละ 100 จ านวน 125 คน ปีละ 1 กลุ่ม ปีละ 100 คน ปีละ 2 คน 
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ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างการเมืองและการบริหารองค์การให้มีประสิทธภิาพ 
 

1. มีผลการปฏิบัติราชการที่เพ่ิมมากข้ึน 
 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้น 
 

กลยุทธ์ 1 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บและ
พัฒนารายได้ 
 

กลยุทธ์ 2 การพัฒนาการ
บริหารจัดการ การให้บริการแก่
ประชาชน 

 

กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตามตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

กลยุทธ์ 3 การพัฒนาและ
ส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร 

 

แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 13 ร้อยละ 90 ร้อยละ 50 ปีละ 120 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี หน้าที่ 98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 

2. ขยะภายในชุมชนไม่ตกค้าง สามารถ
ก าจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลภายในชุมชนให้
สะอาดได้ 
 

1. เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ์ 1. การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

กลยุทธ์ 2. พัฒนาการก าจัดขยะมูลฝอยและ 

สิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  แผนงานการเกษตร แผนงานเคหะและชุมชน 

ปีละ 150 คน ปีละ 11 ชุมชน ร้อยละ 90 ร้อยละ 60 
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.      โพธิ์

เก้าตน้ 

เป้าประสงค์
ตามพนัธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ / โครงการ หน่วยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ 60 61 62 63 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

เพิ่มผลผลิต สร้าง
มูลค่าเพิ่มสินค้า

เกษตรและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 พัฒนา

ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา

ระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ท่ีมี
คุณภาพและ

เพียงพอ 

1. ระบบ
สาธารณูปโภค
และโครงสร้าง

พื้นฐานมี
มาตรฐานเพิ่ม

มากขึ้น 
2. โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ
สาธารณูปโภค
กระจายอย่าง

ท่ัวถึง
ครอบคลุม 

1. จ านวนถนน 
แหล่งน้ า สะพาน 

ไฟฟ้า ท่ี
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 
ซ่อมแซม 

ปรับปรุง และ
พัฒนาได้
มาตรฐาน  

เพิ่มมากขึ้น 
2. ประชาชนมี

ความพึงพอใจใน
การใช้

สาธารณูปโภค
และโครงสร้าง

พื้นฐาน 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

3 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

3 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

3 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

3 

  1.โครงการ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/
ปรับปรุง/เสริมสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

(ถนน) 

กองช่าง  
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3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความ 

เชื่อมโยง 
กับ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
อบต          

โพธิ์เก้าตน้ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วดั 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลติ / 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 2565 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับ
คุณภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ด้านอาหาร
ปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 พัฒนา
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน ที่มี
คุณภาพและ
เพียงพอ 

1. ระบบ
สาธารณูปโภค
และโครงสร้าง
พื้นฐานมี
มาตรฐานเพิ่ม
มากขึ้น 
 

1. จ านวน
เส้นทางการ
คมนาคมขนส่งที่
ได้มาตรฐานเพิ่ม
มากขึ้น 
 

10 10 10 10 10 ปีละ 10 กลยุทธ ์1 การ
พัฒนาระบบ
การคมนาคม 
และการขนส่ง
ในชุมชน 
 

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
คมนาคมและการ
ขนส่งของต าบล 
 

กองช่าง  

2. จ านวนที่
เพิ่มขึ้นไฟฟูา 
และระบบการ
สื่อสาร 
 

6 6 6 6 6 ปีละ 6 จุด กลยุทธ ์2 การ
พัฒนาด้าน
ไฟฟูา และการ
สื่อสาร 

2. โครงการการ
พัฒนาไฟฟูา แสง
สว่าง และการ
สื่อสารของชุมชน 

3. ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
น้ าใช้ในการ
อุปโภค บริโภค 
 

80 80 80 80 80 ร้อยละ 80 กลยุทธ ์3 การ
พัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

3. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตน้ าประปา ที่
สะอาดและเพยีงพอ 
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ความ
เชื่อมโยง 

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
อบต          

โพธิ์เก้าตน้ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด  
ผลผลิต 

/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต  
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

   2. โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
กระจายอยา่งทั่วถึง
คลอบคลุม 

1. ร้อยละของ ถนน 
แหล่งน้ า สะพาน 
ไฟฟูาที่ด าเนินการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม 
ปรับปรุง และพัฒนา 
กระจายไปครอบคลุม
ในต าบล 

80 80 80 80 80 ร้อยละ 80 กลยุทธ ์1 การ
พัฒนาระบบการ
คมนาคม และ
การขนส่งใน
ชุมชน 
กลยุทธ ์2 การ
พัฒนาด้านไฟฟูา 
และการส่ือสาร 
กลยุทธ ์3 การ
พัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 
 

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
คมนาคมและการ
ขนส่งของต าบล 
2. โครงการการ
พัฒนาไฟฟูา แสง
สว่าง และการส่ือสาร
ของชุมชน 
3. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ า
ทางการเกษตร 
4. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต
น้ าประปา ที่สะอาด
และเพียงพอ 

กองช่าง  
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ความ 
เชื่อมโยง 

งบ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต,        

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต  
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

   3. การจัดสรร
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมเอื้อ
อย่างเพียงพอ 

1. จ านวนแหล่ง
ทรัพยากรน้ า
ทางการ เกษตร
ที่ได้ รับกา
พัฒนา 

5 5 5 5 5 ปีละ 5 แห่ง กลยุทธ ์3 การพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และ
การเกษตร 
 

3. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการน้ า
ทางการเกษตร 

กองช่าง กอง
สาธารณสุขฯ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับคุณภาพ
และสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้าน
อาหารปลอดภัย 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงาน
ทดแทน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 พัฒนา
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
และการเกษตร 

1.  ประชาชนมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น
และเพียงพอต่อ 
การด ารงชีวิต 
 

1.ร้อยละของ
ประชาชน  มี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น 
 

20 20 20 20 20 ร้อยละ 20 กลยุทธ ์1 การพัฒนา
อาชีพ และส่งเสริม
รายได้แก่ประชาชน 
กลยุทธ ์2 การพัฒนา
อาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจ
แบบยั่งยืน 
กลยุทธ ์3 ส่งเสริม
กลุ่มเกษตรและ
กิจการสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ และ
รายได้แก่
ประชาชน 
2. โครงการ
ส่งเสริมหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง ตามวิถี
พอเพียง 
3. โครงการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด  
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต,       

 โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้า 
ของ

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต / 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

           กลยุทธ ์4 การพัฒนา
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

4.  โครงการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และลดต้นทุน
ทางการเกษตร 

  

2. จ านวนผู้ที่
ได้รับการฝึก
ทักษะอาชีพทั้ง
อาชีพหลกัและ
อาชีพเสริม 

80 80 80 80 80 ปีละ 80 
คน 

กลยุทธ ์1 การพัฒนา
อาชีพ และส่งเสริม
รายได้แก่ประชาชน 
กลยุทธ ์2 การพัฒนา
อาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเศรษฐกิจ
แบบยั่งยืน 

1. โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
อาชีพ และ
รายได้แก่
ประชาชน 
2. โครงการ
ส่งเสริมหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง ตามวิถี
พอเพียง 
 

  

3. จ านวนการ
รวมกลุ่มใน
รูปแบบสหกรณ์ 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 กลุ่ม กลยุทธ ์3 ส่งเสริม
กลุ่มเกษตรและ
กิจการสหกรณ์ 
 

4.  โครงการ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และลดต้นทุน
ทางการเกษตร 

ส านักปลัด  
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต  
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

    4. การพัฒนา
ทางการเกษตร 
ทั้งสายพันธ์พืช 
และเกษตร
อินทรีย ์

1 1 1 1 1 1 ประเภท กลยุทธ ์3 
ส่งเสริมกลุ่ม
เกษตรและ
กิจการสหกรณ์ 
 

4.  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนทาง
การเกษตร 

  

2 .ความ สามารถ
ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรใน
การใช้ชีวิตแบบ
พอเพียง 

1. ร้อยละชอง
ประชาชนยึด
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงในวิถี
การด ารงชีวิต 

20 20 20 20 20 ร้อยละ 20 กลยุทธ ์2 การ
พัฒนาอาชีพตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และเศรษฐกิจ
แบบยั่งยืน 
 

1. โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ และ
รายได้แก่ประชาชน 
2. โครงการส่งเสริม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตามวิถีพอเพียง 
3.  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนทาง
การเกษตร 
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

    2. จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

50 50 60 60 60 ปีละ 55 คน กลยุทธ ์1 การ
พัฒนาอาชีพ และ
ส่งเสริมรายได้แก่
ประชาชน 
กลยุทธ ์2 การ
พัฒนาอาชีพตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และเศรษฐกิจแบบ
ยั่งยืน 
กลยุทธ ์3 ส่งเสริม
กลุ่มเกษตรและ
กิจการสหกรณ์ 

1. โครงการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพ และ
รายได้แก่ประชาชน 
2. โครงการส่งเสริม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ตามวิถีพอเพียง 
3.  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนทาง
การเกษตร 

ส านักปลัด  
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต,       

 โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
 / โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 เสริมสร้าง
ความมั่นคง
และความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย
ของ
บ้านเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการศึกษา
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
สังคม  
คุณภาพชีวิต 
และความสงบ
เรียบร้อยของ
ชุมชน 

1. ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 
 

1. จ านวน
ประชาชนที่ได้รับ
การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
 

300 300 400 400 400 ปีละ  
350 คน 

กลยุทธ ์1 การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
กลยุทธ ์2 การปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
กลยุทธ ์3 ส่งเสริม
กิจกรรมนันทนาการ
และการกีฬา 
กลยุทธ ์4 ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
สวัสดิการสังคมแก่
ประชาชน 
กลยุทธ ์5 การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข การ
ควบคุมโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
2. โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน 
3. โครงการพัฒนา
คุณภาพสังคมเป็นสุข
อย่างยั่งยืน 
4. โครงการแก้ไข
ปัญหา ฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด 
5. โครงการส่งเสริม
การกีฬาในต าบล 
 
 
 

ส านักปลัด/ 
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

            6. โครงการส่งเสริม
การบริหารจัดการ
พัฒนางาน
สาธารณสุข 
7. โครงการปูองกัน
และควบคุมโรค 
8. โครงการคัดกรอง
ผู้ปุวยเบื้องต้น 
9. โครงการรณรงค์
และอบรมให้ความรู้
ด้านสาธารณสุข 
10. โครงการปูองกัน
และควบคุมสัตว์
พาหะโรคติดต่อ 
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

    2. ร้อยละ 
ผู้มีปัญหา
คุณภาพชีวิต 
ที่ต่ ากวา่เกณฑ์
ได้รับการฟื้นฟ ู
 

30 30 30 30 30 ร้อยละ 30 กลยุทธ ์  
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต สวัสดิการ
สังคมแก่ประชาชน 
กลยุทธ ์ การพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 
การควบคุมโรค 
และคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
และผู้ด้อยโอกาส 
2. โครงการ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ในชุมชน 
3. โครงการพัฒนา
คุณภาพสังคมเป็น
สุขอย่างยั่งยืน 
4.  โครงการ
ส่งเสริมลานกีฬา
ส าหรับการออก
ก าลังกายภายใน
ชุมชน 
5. โครงการปูองกัน
และควบคุมโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด/ 
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต,       

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต  
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

            6. โครงการคัดกรอง
ผู้ปุวยเบื้องต้น 
7. โครงการรณรงค์
และอบรมให้ความรู้
ด้านสาธารณสุข 
8. โครงการปูองกัน
และควบคุมสัตว์
พาหะโรคติดต่อ 
 

  

2. ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

1. ร้อยละ
ค่าเสียหายจาก
เกิดเหตุสาธาร
ภัยในชุมชนมี
จ านวนลด
น้อยลง 

5 5 5 5 5 
 

ร้อยละ 5 ต่อปี กลยุทธ ์1 การ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
กลยุทธ ์2 การ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 

1. โครงการ
สนับสนุนงาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
 

ส านักปลัด สภ.ท่าหิน 
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต,        

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต  
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

            2. โครงการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยในเขต
ต าบล 
3. โครงการ
พัฒนาการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ภายในต าบล 
4. โครงการแก้ไข
ปัญหา ฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด 

  

2. จ านวน
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
โครงการปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภยั 

150 170 190 200 200 
 

ปีละ  
178 คน 

กลยุทธ ์1 การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
กลยุทธ ์2 การปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

1. โครงการ
สนับสนุนงาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
 

ส านักปลัด  
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

            2. โครงการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยในเขต
ต าบล 
3. โครงการ
พัฒนาการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ภายในต าบล 
4. โครงการแก้ไข
ปัญหา ฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด 

  

3. กิจกรรมใน
การส่งเสริมการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธาร
ภัยและความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน 
 

6 6 6 6 6 ปีละ 6 
โครงการ 

กลยุทธ ์1 การ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
กลยุทธ ์2 การ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

1. โครงการ
สนับสนุนงาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภยั 
 

ส านักปลัด  
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

            2. โครงการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยในเขต
ต าบล 
3. โครงการ
พัฒนาการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ภายในต าบล 
4. โครงการแก้ไข
ปัญหา ฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติด 

  

3. ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย และ
การควบคุมโรค  ที่ดี
ขึ้น 
 

1. จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมการพัฒนา
สุขภาพอนามัย 
และการควบคุม
โรค 

100 100 150 150 150 ปีละ  
150 คน 

กลยุทธ ์5 การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข การ
ควบคุมโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 

1. โครงการปูองกัน
และควบคุมโรค 
2. โครงการคัดกรอง
ผู้ปุวยเบื้องต้น 
 

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม 

รพ.สต.  
โพธิ์เกา้ต้น 



องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี หน้าที่ 113 
 

 

 

 

 

 

 

 

ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

            3. โครงการรณรงค์
และอบรมให้ความรู้
ด้านสาธารณสุข 
4. โครงการปูองกัน
และควบคุมสัตว์
พาหะโรคติดต่อ 

  

2. กิจกรรมใน
การปูองกันและ
แก้ไขปัญหาดา้น
สุขภาพอนามัย 
และการควบคุม
โรค 

8 8 9 9 9 อย่างน้อยปีละ 
8 โครงการ 

กลยุทธ ์5 การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข การ
ควบคุมโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 

1. โครงการปูองกัน
และควบคุมโรค 
2. โครงการคัดกรอง
ผู้ปุวยเบื้องต้น 
3. โครงการรณรงค์
และอบรมให้ความรู้
ด้านสาธารณสุข 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รพ.สต.   
โพธิ์เกา้ต้น 
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

  
 

          4. โครงการปูองกัน
และควบคุมสัตว์
พาหะโรคติดต่อ 

  

4. น าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ทุก ๆ 
ด้านของชีวิต 
 

1. จ านวนของ
เทคโนโลยีที่
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิต ประจ าวัน 
 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 
ประเภท 

กลยุทธ ์6 เพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
การประยกุต์ใช้
เทคโนโลยี 
 

1.  โครงการ
ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

ส านักปลัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาลพบุรี
เมืองสะอาด และ
สังคมคุณภาพน่า
อยู ่

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการศึกษา
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

1.ประชาชนมี
โอกาสเขา้รับ
การศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 
 

1. ร้อยละของ
เด็กเล็กได้รับ
การศึกษา และ
ดูแลอย่างทั่วถึง 
 

100 100 100 100 100 ร้อยละ 
100 

กลยุทธ ์ 1 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ และ
ทั่วถึง 
 

1. โครงการส่งเสริม
การบริหารจัดการ
การศึกษาอย่าง
บูรณาการและเท่า
เทียม 
2. โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 
3. โครงการ
สนับสนุนอาหาร
เสริมนม 

กอง
การศึกษา ฯ 
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

  
 

  2. ร้อยละของ
โรงเรียนระดับ 
ประถม ศึกษาใน
เขตต าบลได้รับ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน 

100 100 100 100 100 ร้อยละ 100 กลยุทธ ์ 1 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ และ
ทั่วถึง 
 

1. โครงการส่งเสริม
การบริหารจัดการ
การศึกษาอย่าง
บูรณาการและ 
เท่าเทียม 
2. โครงการ
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน 
3. โครงการ
สนับสนุนอาหาร
เสริมนม 

กอง
การศึกษา ฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การบริหาร
จัดการด้าน
ท่องเที่ยวแบบ
บูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การบริหาร
จัดการด้าน
การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

2. ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
ประเพณีได้รับการ
ส่งเสริม 
 

1. จ านวน
ประชาชนเข้า
ร่วมในการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ 
และสืบทอดทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม 
และประเพณ ี

120 120 130 130 130 จ านวน 125 กลยุทธ ์2 
ส่งเสริมศาสนา 
การอนุรักษ ์
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

4. โครงการส่งเสริม
การศึกษาดา้น
ศาสนา วัฒนธรรม 
และประเพณ ี
 

กอง
การศึกษา ฯ 
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต 

/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

  
 

  2. เกิดการรวมกลุ่ม
จัดกิจกรรม หรือ
ชมรม ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
ประเพณ ี
 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 กลุ่ม กลยุทธ ์2 ส่งเสริม
ศาสนา การอนุรักษ์ 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4. โครงการส่งเสริม
การศึกษาดา้น
ศาสนา วัฒนธรรม 
และประเพณ ี
 

กอง
การศึกษา ฯ 

 

3. ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 
 

1.ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา 
ในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
 

100 100 100 100 100 ปีละ 100 
คน 

กลยุทธ ์3 ส่งเสริม
ประชาชนมี
คุณธรรม และ
จริยธรรม 
 

4. โครงการ
เสริมสร้างต าบล
คุณธรรม จริยธรรม 
 

กอง
การศึกษา ฯ 

 

2. ประชาชนสามารถ
เป็นบุคคลตัวอย่าง 
หรือต้นแบบของ
ชุมชนด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

2 2 2 2 2 ปีละ 2 คน กลยุทธ ์3 ส่งเสริม
ประชาชนมี
คุณธรรม และ
จริยธรรม 
 

4. โครงการ
เสริมสร้างต าบล
คุณธรรม จริยธรรม 
 

กอง
การศึกษา ฯ 
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาลพบุรี
เมืองสะอาด และ
สังคมคุณภาพน่า
อยู ่

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 การบริหาร
จัดการองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิ ภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้าง
การเมืองและ
การบริหาร
องค์การให้มี
ประสิทธิ ภาพ 

1. มีผลการ
ปฏิบัติ
ราชการที่
เพิ่มมากขึ้น 
 

1. ร้อยละของ
ประชาชนผู้เข้า
รับบริการ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์
เก้าต้น มีความ
พึงพอใจ 

80 80 80 80 80 ไม่ต่ ากว่าปีละ 
ร้อยละ 80 

กลยุทธ ์2 การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการ การ
ให้บริการแก่
ประชาชน 
กลยุทธ ์3 การ
พัฒนาและส่งเสริม
สวัสดิการของ
บุคลากร 
 

2. โครงการ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ อบต. 
โพธิ์เกา้ต้น 
 

ทุกส่วน
ราชการ 

 

2. ร้อยละของ
จ านวนรายได้
จากการจัดเก็บ
ภาษีเพิ่มมากขึ้น 
 

15 15 20 20 20 ร้อยละ 13 
ต่อปี 

กลยุทธ ์1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บและพัฒนา
รายได ้
 

1. โครงการ
พัฒนาการจัดเกบ็
รายได้ของ อบต. 
 

กองคลัง  
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

  
 

  3. ผลการตรวจ
ประเมินองค์กร
ท้องถิ่นประจ าปี
(ร้อยละ) 
 

80 80 80 80 80 ร้อยละ 80 กลยุทธ ์2 การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการ การให้บริการ
แก่ประชาชน 
กลยุทธ ์3 การพัฒนา
และส่งเสริมสวัสดิการ
ของบุคลากร 

2. โครงการ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการ อบต.        
โพธิ์เกา้ต้น 
3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของ อบต. 

ส านักปลัด  

4. ร้อยละของ
บุคลากรได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนา 

90 90 90 90 90 ร้อยละ 90 กลยุทธ ์3 การพัฒนา
และส่งเสริมสวัสดิการ
ของบุคลากร 

3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของ อบต. 

ส านักปลัด  

2. การมีส่วนรว่ม
ของประชาชน
เพิ่มขึ้น 

1. ร้อยละของ
ประชาชนเข้า
ร่วมในการ
พัฒนา ต าบล 
 

40 40 60 60 60 ร้อยละ 50 กลยุทธ ์4 ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

4. โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทั้งระดับ
ท้องถิ่น สู่ระดับ 
ประเทศ 

ส านักปลัด  
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

  
 

  2. จ านวน
ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในสิทธิ
พลเมือง ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

120 120 120 120 120 ปีละ 120 คน กลยุทธ ์4 ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามตาม
วิถีประชาธิปไตย 
 

5. โครงการอบรม
ให้ความรู้ด้าน
กฎหมายต่าง ๆ 
 

ส านักปลัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาลพบุรี
เมืองสะอาด และ
สังคมคุณภาพน่า
อยู ่

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. เกิดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1. จ านวน
ประชาชนร่วม
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

150 150 150 150 150 ปีละ 150 คน กลยุทธ ์1. การ
พัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

3. โครงการอนุรักษ์ 
ปรับภูมิทัศน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

  
 

  2. จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

9 10 11 13 13 ปีละ  
11 ชุมชน 

กลยุทธ ์1. การ
พัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

3. โครงการอนุรักษ์ 
ปรับภูมิทัศน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

2. ขยะภายใน
ชุมชนไม่ตกค้าง 
สามารถก าจัด
ขยะ และสิ่ง
ปฏิกูลภายใน
ชุมชนให้สะอาด
ได้ 
 

1. ร้อยละขยะ
ภายในชุมชนไม่
ตกค้าง สามารถ
ก าจัดขยะภายใน
ชุมชน 
 

90 90 90 90 90 ร้อยละ 90 กลยุทธ ์2. การ
ก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
 

4. โครงการรักษา
ความสะอาดของ
ชุมชน เพื่อเป็น
ต าบลน่าอยู่ น่ามอง 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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ความ 
เชื่อมโยง 

กับ 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต, 

โพธิ์เก้าต้น 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า 

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต 
/ โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

  
 

  2. ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการก าจัดขยะ 
และลดปริมาณ
จ านวนขยะภายใน
ครัวเรือนและ
ชุมชน 
 

60 60 60 60 60 ร้อยละ 60 กลยุทธ ์2. การ
ก าจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
 

4. โครงการรักษา
ความสะอาดของ
ชุมชน เพื่อเป็น
ต าบลน่าอยู่ น่ามอง 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 



 
 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ที่มีคุณภาพและเพียงพอ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง  

 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง  

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานพาณิชย์ กองช่าง  
แผนงานการเกษตร กองช่าง  

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการเกษตร 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด  

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด เกษตรต าบล 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
สังคมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด  

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด  

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักปลัด  

แผนงานสาธารณสุข กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

กองช่าง  
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กอง 
การศึกษาฯ 

 

แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง  

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้าง
การเมืองและการบริหาร
องค์การให้มีประสิทธิภาพ 

ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด 
และทุกกอง 

 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด  

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง  

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กอง
สาธารณสุขฯ 

 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ส่วนท่ี 4 
การติดตามประเมินผลแผน 

 
 
1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

เนื่องด้วยการติดตามประเมินผลเป็นหน้าที่ส าคัญในการด าเนินงานการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นหน้าที่ส าคัญในการวัดความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ทราบถึง
แนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน พัฒนาท้องถิ่นได้ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นปีฉบับต่อไปได้ ดังนั้น 
การที่จะประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการ
พัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อันจะน าไปสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการ
ปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548             

ข้อ 28 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 31) พ.ศ.2561 ให้ผู้บริหารแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต าบล ประกอบด้วยหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคม ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้
จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัด
ความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง     
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

(๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
( ๓ )  ร า ย ง า น ผ ล แ ล ะ เ ส น อ ค ว า ม เ ห็ น ซึ่ ง ไ ด้ จ า ก ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ต่ อ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล           
โพธิ์เก้าต้น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
     (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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2 ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) เป็นค าที่มักจะใช้ควบคู่กัน การติดตาม
ประเมินผล จะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่มีความก้าวหน้ามีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติจะได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคเหล่านั้น และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
  การติดตามและประเมินผล เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน แต่
กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน ามาประสานใช้จะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิพล จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อผลส าเร็จ 
  ลักษณะท่ัวไปของระบบติดตามและประเมินผล 
  ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือในปัจจุบันเรียกว่า 
“แผนยุทธศาสตร์” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ได้โดยจะปรากฏรูปแบบของ
รายงานในทุกช่วงของแผนยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยัง “หน่วยติดตามและประเมินผล” หรือ M&Unit 
(Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งได้แก่ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” ที่จะเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและจากการประเมินผล รวมตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมของ
จังหวัด  นอกจากนี้ยังท าหน้าที่เป็น “ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้
เพียงใด การด าเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เพ่ือประโยชน์ต่อการปรับปรุงให้ผลบรรลุผลได้ในทุกช่วงของแผน
ต่อไปในอนาคต 
 

  องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล 
  ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ 3 
ส่วนหลัก คือ ส่วนของปัจจัยน าเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนของการประเมินผลลัพธ์ 
(Output,Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 
  1.  ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง “มี” เพ่ือน าเข้าสู่
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน 
และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วจะถูกส่งเข้าสู่องค์การบริหารส่วนจังหวัด   
ซ่ึงเป็นหน่วยติดตามและประเมินผล เพ่ือเป็นการรวบรวมฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดไว้โดย
บทบาทของ ต่อปัจจัยน าเข้าก็คือ การเป็นผู้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่ (แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือ 
อย่างไร) 
  2. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process)คือ ช่วงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
ท้องถิ่น ทั้งในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งได้ก าหนดเป็นการติดตาม
รายไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – 
มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าว เป็นการติดตามผลขั้นกลาง (IR 
หรือ Intermediate Result) ของแผนยุทธศาสตร์ว่าเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ ใน
รูปแบบของการรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน่วยในการประสานแผนท้องถิ่นในระดับ
จังหวัด ซึ่งในการติดตามในขั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ท าให้ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ดีหรือไม่สามารถวัดได้จริง
หรือเปล่า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning 
System)  ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้สามารถไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  
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เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุ
แผนที่ก าหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงานสู่ M&E Unit หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้ โดยการ
ติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานได้แก่ (แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการด าเนินงานของโครงการ และการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตอลดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน) 
  3.  ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output,Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูก
เรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ที่ผ่านมา
ในแต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่ M&E Unit ระดับจังหวัด เพ่ือเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับ 
บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไปใน
อนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญในการประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงาน แบบที่ 3/2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อการ
ด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3) 
 
                 สภาพแวดล้อม       สภาพแวดล้อม   

 ข้อเรียกร้อง                                               นโยบาย 

    

 

การสนับสนุนการตัดสินใจ 

 

 

 

      สภาพแวดล้อม       สภาพแวดล้อม 
 

          แบบรายงาน 
 แบบรายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วยแบบ
รายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังต่อไปนี้ 
  แบบที่ 1 การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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สิ่งท่ีเข้าไปในระบบ 

ข้อมูลย้อนกลับ 

ผลลัพธ์ที่ออกมา 
 

กระบวนการ 



  

 
 

  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
 

  แบบที่ 1 การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
   แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ว่า ด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอน มากน้อยเพียงใด อย่างไร 
  2. ประโยชน์ 
   เป็นเครื่องมือส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit: M&E Unit) ใช้การประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
  3. ระยะเวลาในการติดตาม 
   แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ใน
การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะมีก าหนดระยะเวลาในการจัดท าแผนแตกต่างกันไป 
  4. องค์ประกอบของแบบ 
   แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 13 ข้อ 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 6 ข้อ และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 ข้อ (ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการด าเนินการ/ไม่
มีการด าเนินการตามประเด็นการประเมินการช่วยก ากับนั่นเอง) 
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แบบที่ 1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

 

ค าชี้แจง: แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
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ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. การจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนส่วนในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   



  

 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส เป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ (1) การติดตามผลการด าเนินงาน 
และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  (2) ผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการ        
ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
  2. ประโยชน์ 
   2.1 เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  และโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะท าให้
รับทราบถึงสถานการณ์ในการด าเนินงานแล้ว ยังสามารถใช้เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์              
ทีก่ าหนดสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 
   2.2 เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation Unit M&E Unit) เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 
  3. ระยะเวลาในการติดตาม 
   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบที่ใช้ในการติดตาม
ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 
  4. องค์ประกอบของแบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสประกอบไปด้วย
เนื้อหาที่ส าคัญ 4 ส่วนคือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

-     ชื่อหน่วยงาน 
-     ไตรมาสที่รายงาน 

  ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
-     จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  
-     ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี 
-     การเบิกจ่ายงบประมาณ 

  ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
-      โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 

  ส่วนที่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง: แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม  และรายงานผลการด าเนินงาน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น........................................................................................................ 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 

  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)                    ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)                   ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม- กันยายน) 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        3  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์
ปีท่ี 1  .................. ปีท่ี 2  .................. ปีท่ี 3  .................. ปีท่ี 4.............. ปีท่ี 5.............. รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             

รวม             
 

        4  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี............................... 
 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
อยู่ในระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลกิ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

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

รวม             
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 5  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี................................................. 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       

รวม       
 
 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

        6 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี....................... 
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

รวม      
 
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
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 แบบที่ 3 แบบติดตามผลลัพธ์การประเมินยุทธศาสตร์ 

 

 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมิน ผลการ
ด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วน คือ (1) 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (2) ความถึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องใน      
แต่ละยุทธศาสตร์ และ (3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
  2. ประโยชน์ 
   2.1 เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ (Output) 
   2.2 เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation Unit: M&E Unit) เพ่ือใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม (Outcome and Impact) 
  3. ระยะเวลาในการติดตาม 
   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบที่ใช้ในการประเมิน ผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม – กันยายน) 
  4. องค์ประกอบของแบบ 
   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย เนื้อหาที่ส าคัญ 3 ส่วน 
คือ 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   -  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   -  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน 
   ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 
   - ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
   ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
   -  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง:แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.................................................... 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน................................................................ 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี................................................ 
     3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   

 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
      4. ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

   

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

   

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    
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       แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
   เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  2. ประโยชน ์
   เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผล
การด าเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
   เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 
  4. องค์ประกอบของแบบ 
   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์  ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 2 ส่วน คือ 
   ยุทธศาสตร์........................... 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   1.  เพศ 
   2.  อายุ 
   3.  การศึกษา 
   4.  อาชีพหลัก 
   ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
 การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องที่ 
 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
ส่วนยุทธศาสตร์............................................................................................................... ....... 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
        1. เพศ   ชาย                หญิง 
        2. อายุ.............................................. 
        3. การศึกษา    ประถมศึกษา                 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า         
                  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   ปริญญาตรี          สูงกว่าปริญญาตรี    อ่ืน ๆ....      
        4. อาชีพหลัก   รับราชการ           เอกชน/รัฐวิสาหกิจ         ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   
                            รับจ้าง                นักเรียนนักศึกษา           เกษตรกร                
                            อ่ืน ๆ (ระบุ)..........................................................                
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      5.  หากให้ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา 
          ด้าน.................................................ตามระดับความพึงพอใจ  
 

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

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)                     
พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน                     
อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นร ะดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑                 
ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)                   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เก้าต้น อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี หน้าที่  319 
 



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น  
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

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

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/          
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit            
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ           
T-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล                     
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

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

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๔.  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น                    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ
ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้  

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 าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่น ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีที่ได้
ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการ
ในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครภุณัฑ์ การ
ด าเนนิการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ินท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์           
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ              
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี                 
(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง                      
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                  
(๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัด ที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการใน
การจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี
ความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.1  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้

เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย                   
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชนโดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ                  
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

  -โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
๑. การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน 
ที่มีคุณภาพและ
เพียงพอ 

        
  

๒. การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

        
  

๓.  การพัฒนาสังคม 
คุณภาพชีวิต และ
ความสงบเรียบร้อย
ของชุมชน 

        
  

๔.  การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

        
  

5. เสริมสร้างการเมือง
และการบริหาร
องค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

        

  

6.การบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

        
  

รวม           
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับที่ รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้  

(.......... โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ   

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
     (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง                    

ส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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๔.2  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน 
  (๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่ยังคงมีอยู่ และเกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
อันได้แก่ วาตะภัย  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหาย แนวทางการแก้ไข 
คือ พิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกันก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงานโครงการ  
กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือต่างๆ  และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือสามารถ
ด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.2)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  ประชาชนในต าบลยังมีรายได้น้อย มีหนี้สินค่อยข้าง
มากไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต แนวทางการแก้ไขปัญหา มีการจัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
ส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้มีรายได้น้อยให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  ,ประสานของบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในต าบล   

  (๑.๕)  ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมของประชาชนในต าบล เนื่องจากปัจจุบัน 
ถนนในต าบลยังได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมยังไม่ครบทุกเส้นทาง บางเส้นทางการคมนาคมยังเป็นถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝน
ถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ อาจเกิดปัญหาอุบัติเหตุทางการคมนาคมของได้ แนวทางการแก้ไขจัดท าแผนงาน โครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของโครงการ  พิจารณาเสนอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอกที่มีศักยภาพเหนือกว่า และอ่ืนๆ  

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล ในการลงพ้ืนที่ภายในต าบล จะเห็นได้ว่า
ประชาชนยังมีความต้องการที่จะให้แก้ไขปัญหาและพัฒนาในหลายๆด้าน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้  เช่น  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ,ด้านการศึกษา, ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ด้านความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ,ด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  ,                  
ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ,และด้านการเกษตร จากปัญหาและความต้องการต่างๆ                    
ของประชาชน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ที่ได้เสนอปัญหาผ่านเวทีประชาคมเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขปัญหามีเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรร
นั้นมีจ านวนจ ากัดไมส่ามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ครบทุกหมู่บ้านทุกโครงการ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่มีศักยภาพเหนือกว่า 
  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในทุกๆด้าน ได้อย่างครอบคลุม มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ก็ยังคงมีปัญหาที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดไว้ 
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