แผนพัฒนาทองถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

เทศบาลตําบลกระจับ
อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี
คํานํา

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
กองวิชาการและแผนงาน

คํานํา
แผนพัฒนาทองถิ่น เปนแผนพัฒนาที่ไดจัดทําขึ้นภายใตกระบวนการ มีสวนรวมของประชาชน
จากทุ กภาคสวนในสังคม ที่ไดรวมพลังกันระดมความคิด กําหนดวิสัยทัศนรวมของประชาคมในเทศบาลตํา บล
กระจับ และรว มกันจัดทํา รายละเอียดของแผนพัฒนาเทศบาลสามปดา นตา งๆ โดยสอดคล องกับแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตรการพัฒนา
อําเภอบานโปง และยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ
แผนพั ฒนาท องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เปนแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่นําทิศทางการพัฒนาเทศบาลภายใตการมีวิสัยทัศนรวมของประชาคม และที่ไดพิจารณาจุด
แข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค แลวจึงไดนําแนวทางการพัฒนาเทศบาลไปสูการพัฒนาเพื่อรองรับกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งขึ้น เปนทั้งโอกาสและ
ความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันที่จะเปนประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘
จึง
จําเปนตองนําภูมิคมุ กันที่มีอยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นมาใชในการเตรียมความพรอม
ใหแกคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
เหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนา ตอไป เพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรเทศบาลตําบลกระจับ จะบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมได
นั้ น จํ า เป น ต อ งอาศั ย พลั ง การมี ส ว นร ว มของประชาคมหมู บ า นร ว มกั น บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงให เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรมไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่องตอไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลกระจับ
มิถุนายน ๒๕๖๒

สารบัญ
หนา
สวนที่
สวนที่
สวนที่
สวนที่
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๒
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สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ
การติดตามและการประเมินผล

๑
๙
๓๐
๒๐๑

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕ )
เทศบาลตําบลกระจับ
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) เทศบาลตําบลกระจับ เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของเทศบาลตําบลกระจับ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลกระจับ ซึ่งแสดงวิสัยทัศน พันธกิจ
(ภารกิจหลัก)และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ยุทธศาสตรจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยในการจัดทํา แผนพัฒนา
ท อ งถิ่น (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตํา บลกระจับ ไดจั ดทํา โดยถือ ปฏิบัติตามขั้ น ตอนที่กํา หนดไวในระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบั บที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ดังนั้น แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลตําบลกระจับ จึงเปนแผนพัฒนาตาม
จุดมุงหมายของแผนยุทธศาสตรที่สามารถนําไปจัดทํา งบประมาณรายจายประจําป โดยคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตํา บลกระจับ ไดใ หความเห็นชอบเมื่อวั นที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อให เทศบาลตํา บลกระจั บ มี
แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปนเครื่องมือสํา หรับจัดสรรงบประมาณดําเนินการพัฒนาได อยาง
เหมาะสมบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้ งประหยัดระยะเวลา บุคลากร
วัตถุ ประสงค และงบประมาณใหสามารถแกไ ขปญหาความตองการของประชาชนไดอย างแทจริ ง และเกิ ด
ประโยชนสูงสุด ผูบ ริหารทองถิ่น จึ งเห็นชอบและอนุมัติเอกสารฉบับนี้เ ปนแผนพัฒนาทองถิ่ น (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๖๕) เทศบาลตําบลกระจับตอไป

นางสาวเฟองลดา กุลธอุทัย
นายกเทศมนตรีตําบลกระจับ

สวนที่ ๑
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลกระจับ
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

๑.ดานกายภาพ
ประวัติความเปนมา
เทศบาลตําบลกระจับ มีพื้นที่ตั้งอยูบริเวณตอนใตของอําเภอบา นโปงหางจากอําเภอบานโปง ระยะทาง
ประมาณ ๕ กิโ ลเมตร เปนที่ราบลุมเหมาะแกการปลูกพืชไรและทํานา ซึ่งเดิ มมีฐานะเปน“สุขาภิบาลกระจับ”
จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๖ (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่
๘๐ ตอนที่ ๑๑๔ หนา ๒๖๒๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๖ ) และตอมาเปลี่ยนแปลงฐานะจาก
“สุขาภิบาลกระจับ” เปน “เทศบาลตําบลกระจับ” ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เปนตนมา มีพื้นที่ จํานวน
๙.๑ ตารางกิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข ๔ เดิม (ถนนเพชรเกษมสายเกา) และทางหลวงหมายเลข ๓๒๓
(ถนนทรงพล) ตัดผา น โดยมีลักษณะพื้นที่ตั้งฉากกับ ถนนดังกลา วจากศู น ยกลางถนนขา งละ ๕๐๐ เมตร มี
ระยะทางหางจากกรุงเทพฯประมาณ ๖๕ กิโลเมตร
ปจจุบันสํานักงานเทศบาลตั้งอยูที่ ถนนเพชรเกษมสายเกา (สามแยกกระจับ – หนองโพ) เลขที่
๔๙ หมูที่ ๙ ตําบลหนองออ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี บนเนื้อที่ ๑ ไร ๑ งาน ๙๔ ตารางวา
ที่ตั้ง
เทศบาลตําบลกระจับ มีพื้นที่ตั้งอยูบ ริเวณตอนใตของอําเภอบา นโปง หางจากอํ าเภอบา นโปง
ระยะทาง ประมาณ ๕ กิโลเมตร มีพื้นที่ จํานวน ๙.๑ ตารางกิโลเมตร เปนที่ราบลุม บริเวณชุมชนมีถนนสาย
สําคัญผาน คือ ทางหลวงหมายเลข ๔ เดิม (ถนนเพชรเกษมสายเกา) และทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ( บานโปง กาญจนบุรี) ตัดผาน โดยขอบเขตพื้นที่เทศบาลมีลักษณะตั้งฉากกับถนนสายสําคัญดังกลาว มีระยะออกไปจาก
ศูนยกลางถนนขางละ ๕๐๐ เมตร
พื้นที่ของเทศบาลมีอาณาเขตติดตอ
ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอ ตําบลหนองออ
อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลสระกระเทียม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ทิศใต
ติดตอ ตําบลหนองออ
อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี
ตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรแี ละ
ตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลดอนกระเบื้อง อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี
ตําบลหนองออ
อําเภอบานโปง
จังหวัดราชบุรี

แผนทีแ่ สดงอาณาเขต

ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศในรอบป
แบงออกเปน ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูรอน
เริ่มตั้งแต
เดือนมีนาคม
ถึง เดือนมิถุนายน
ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต
เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแต
เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ
ในเขตเทศบาลตําบลกระจับ จะมีฝนตกชุกในราวเดือนกันยายน เดือนตุลาคม และจะมีชวงแลงมากใน
ระหวางเดือนมีนาคม และเดือนเมษายนของทุกป
เนื้อที่
เทศบาลตําบลกระจับ มีเนื้อที่ประมาณ ๙.๑ ตารางกิโลเมตร
ภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตําบลกระจับ มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมเหมาะแกการปลูกพืช
และทํานา มีพื้นที่จํานวน ๙.๑ ตารางกิโลเมตร มีทางหลวงหมายเลข ๔ เดิม (ถนนเพชรเกษมสายเกา) และทาง
หลวงหมายเลข ๓๒๓ (ถนนทรงพล) ตัดผาน โดยมีลักษณะพื้นที่ตั้งฉากกับถนนดังกลาวจากศูนยกลางถนนขางละ
๕๐๐ เมตร มีระยะทางหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๖๕ กิโลเมตร
๒. ดานการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
เทศบาลตําบลกระจับ มีอาณาเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่บางสวนของตําบลหนองออ และตําบล
ดอนกระเบื้องรวม ๑๓ หมูบาน คือ
๑. ตําบลหนองออ(บางสวน)
ครอบคลุมพื้นที่หมูบานตาง ๆ ดังนี้
๑.๑ บานหัวโปง
หมูที่ ๓
(บางสวน)
๑.๒ บานหนองออ
หมูที่ ๔
(บางสวน)
๑.๓ บานสามแยกกระจับ
หมูท ี่ ๕
(บางสวน)
๑.๔ บานหนองกระจอย
หมูที่ ๙
(บางสวน)
๑.๕ บานหนองตะแคง
หมูที่ ๑๐
(บางสวน)
๑.๖ บานทุงนอย
หมูที่ ๑๑
(บางสวน)
๑.๗ บานโรงขาวสาร
หมูที่ ๑๓
(บางสวน)
๑.๘ บานหนองเจริญ
หมูที่ ๑๔
(บางสวน)
๑.๙ บานทุงเจริญ
หมูที่ ๑๕
(บางสวน)
๒.ตําบลดอนกระเบื้อง (บางสวน) ครอบคลุมพื้นที่หมูบานตาง ๆ ดังนี้
๒.๑ บานดอนกระเบื้อง
หมูที่ ๒
(บางสวน)
๒.๒ บานดอนกระเบื้อง
หมูที่ ๔
๒.๓ บานหนองกระถิน
หมูที่ ๕
(บางสวน)
๒.๔ บานรวมใจพัฒนา
หมูที่ ๙
(บางสวน)
๒.๒ การเลือกตั้ง
แบงเขตเลือกตั้งออกเปน 2 เขต
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 6,230 คน
จํานวนผูไ ปใชสทิ ธิเลือกตั้ง 4,968 คน
ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบลกระจับ (ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

๓.ประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลตํ า บลกระจั บ มี ห ลายเชื้ อ สาย เช น ไทย จี น ไทยโยนก (ยวน)
มีจํา นวนประชากรตามสถิติก ารทะเบียนราษฎร ในเขตเทศบาลตํา บลกระจับ ณ เดื อน พฤษภาคม ๒๕๖๒
มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 3,567 ครั ว เรื อ น ประชากร จํ า นวน 7,859 คน แยกเป น ชาย 3,734 คน
หญิง 4,125 คน ความหนาแนนของประชากรประมาณ 863.62 คน/ตารางกิโลเมตร
๓.๑ จํานวนประชากร
รายการ
ป ๒๕๕๗
ป ๒๕๕๘
ป ๒๕๕๙
ป ๒๕๖๐
ป ๒๕๖๑
ประชากรชาย
3,762
3,735
3,749
3,757
3,609 คน
ประชากรหญิง
4,129
4,139
4,162
4,180
3,893 คน
รวมประชากร
7,891
7,874
7,911
7,937
7,502 คน
ครัวเรือน
3,235
3,337
3,399
3,502
3,546 ครัวเรือน
๓.๒ จํานวนประชากรแยกตามชวงอายุ
เฉพาะผูมีสัญชาติไทย
ชวงอายุ
อายุนอยกวา ๑-๑๐ ป
อายุ ๑๑-๒๐ ป
อายุ ๒๑-๓๐ ป
อายุ ๓๑-๔๐ ป
อายุ ๔๑-๕๐ ป
อายุ ๕๑-๖๐ ป
อายุ ๖๐ ป ขึ้นไป
รวมทั้งหมด

เพศชาย
411
452
565
532
643
506
572
3,681

เพศหญิง
415
466
574
578
685
618
757
4,093

รวม
826
918
1,139
1,110
1,328
1,124
1,329
7,774

จํานวนประชากรแยกตามสัญชาติ
สัญชาติ
สัญชาติไทย
สัญชาติจีน
สัญชาติอื่นๆ ที่ไมใชไทย
สัญชาติอื่นๆ ที่ไมใชไทย/จีน
รวมทุกสัญชาติ

เพศชาย
3,681
4
53
49
3,734

เพศหญิง
4,093
2
32
30
4,125

รวม
7,774
6
85
79
7,859

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตําบลกระจับ (ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

๔.สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบาลตําบลกระจับมีโรงเรียนในเขตพื้นที่ รวม ๓ โรงเรียน จําแนกเปน
โรงเรียนระดับอาชีวะศึกษา จํานวน ๑ โรงเรียน คือโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก
โรงเรียนระดับประถมศึกษาจํานวน ๒ โรงเรียน
๑) โรงเรียนของรัฐ (สังกัดการประถมศึกษาแหงชาติ) จํานวน ๑ โรงเรียน ไดแก โรงเรียนวัด
จันทาราม
๒) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกระจับ จํานวน ๑ แหง

๔.๒ สาธารณสุข
สถานพยาบาลในเขตเทศบาลตําบลกระจับ ประกอบดวย คลินิกเอกชน จํานวน ๑ แหง และสถานี
อนามัยของรัฐ จํานวน ๒ แหง คือสถานีอนามัยตําบลดอนกระเบื้อง และสถานีอนามัยตําบลหนองออโดยที่
สามารถรองรับความตองการใชบริการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางพอเพียง เนื่องจากประชาชนสวนใหญหาก
เจ็บปวยจะเดินทางไปรับการรักษาในอําเภอบา นโปง ซึ่งมีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน รวมถึงคลินิกเอกชน
มากมายหลายแหง เพราะมีระยะทางหางจากเขตเทศบาลตําบลกระจับเพียง ๕ กิโลเมตรเทานั้น
๔.๓ การสังคมสงเคราะห
-ผูมีสิทธิ์ไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จํานวน 1,184 ราย
-ผูมีสิทธิ์ไดรับเบี้ยยังชีพผูพิการ จํานวน

157 ราย

-ผูมีสิทธิรบั เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส จํานวน
9 ราย
ที่มา : งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตําบลกระจับ (ขอมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
๕.ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนสง
การคมนาคมขนสงในเขตเทศบาลใชยานพาหนะทางบกเปนหลัก โดยมีเสนทางคมนาคมสาย
สําคัญ จํานวน ๒ สาย ดังนี้
-ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) เปนเสนทางสายหลักติดตอระหวางจังหวัดใน
ภาคกลางไปยังภาคใต ผานอําเภอบานโปง โพธาราม บางแพ เมืองราชบุรแี ละปากทอ ตอไปยังจังหวัดเพชรบุรีและ
ภาคใต
-ทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓๒๓ (บานโปง – กาญจนบุรี) แยกจากถนนเพชรเกษม บริเวณ
กิโลเมตรที่ ๖๖ ผานบานโปง ทามะกา ทามวง แลวไปยังจังหวัดกาญจนบุรี
จากการที่พื้นที่ในเขตเทศบาล เปนบริเวณเขตติดตอระหวางอําเภอและจังหวัดที่เปนยานชุมชน
และเศรษฐกิจที่สํา คัญ (อําเภอบา นโปง อําเภอโพธาราม อํา เภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อํ าเภอทา มะกา อํ าเภอ
ทา เรือ อํา เภอทา มวง จังหวัดกาญจนบุรี อํา เภอเมืองนครปฐม อําเภอกํ าแพงแสน อําเภอนครชัยศรี จั งหวั ด
นครปฐม) จึงทําใหมีประชาชนที่เดินทางผานหรือเขามาติดตอทํา กิจธุระในเขตเทศบาล หรือใชเสนทางในเขต
เทศบาลเปนทางผานจํานวนมากประกอบกับมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูเปนระยะๆ จึงทําใหการจราจรบนถนน
ประสบปญหาการติดขัดและเกิดอุบัติเหตุ อยูบาง โดยเฉพาะบริเวณทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓๒๓ ในชวง
เปลี่ยนกะงานของพนักงานโรงงาน ( ชวงบายและชวงเที่ยงคืน )
การขนสงผูโดยสาร ปจจุบันในเขตเทศบาล การคมนาคมทางรถยนตมีความสะดวกและเปนที่
นิยมที่สุด โดยเฉพาะการใชย านพาหนะส วนบุคคล ไดแก รถยนตแ ละรถจักรยานยนต สําหรับการเดิน ทาง
ระหว า งอํา เภอใกลเคีย ง จะมีร ถโดยสารสาธารณะประจํ า ทาง ใหบ ริก ารจํา นวน ๒ สาย คือ บา นโป ง –
โพธาราม และสายกาญจนบรี – ราชบุรี ผานเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ และมีรถโดยสารปรับอากาศ
และรถโดยสารประจําทางระหวางจังหวัด ผานทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓๒๓ ไดแก กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี
( ปรับอากาศ ) , กรุงเทพฯ – บานโปง , บานโปง – ราชบุรี , ราชบุรี - กาญจนบุรี รวมถึง รถตูบริการ ไดแก
กรุงเทพฯ (ปนเกลา) – บานโปง และ กรุงเทพฯ (อนุสาวรีย / หมอชิต) – กาญจนบุรี

๕.๒ การไฟฟา
การดําเนินการเกี่ยวกับไฟฟาใหกับประชาชนในเขตเทศบาลอยูในความรับผิดชอบของการไฟฟา
ภูมิภาค อํ าเภอบานโปง (ซึ่งมีพื้น ที่ความรับผิด ชอบครอบคลุมทั่วอํา เภอ) โดยการไฟฟ าได ดํา เนิ น การจ า ย
กระแสไฟฟ า ให แ กผู ใ ช ไ ฟฟ า หลายประเภทไม ว า จะเป น ประชาชนทั่ ว ไปที่ อ ยู ต ามบ า นเรื อ น สถานธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมตาง ๆ และหนวยงานราชการ
๕.๓ การประปา
การดํ า เนิ นกิ จ การประปาในเขตเทศบาล อยูใ นความรั บ ผิ ดชอบของเทศบาลตํา บลกระจั บ
มีจํานวนผูใชน้ําประปาในเขตเทศบาลรวมจํานวนทั้งสิ้น 2,119 ราย (ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๖๒ )
๕.๔ การสื่อสารและโทรคมนาคม
เขตเทศบาลตําบลกระจับ ถือเปนพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก มีการใชประโยชน
ในพื้น ที่ที่หลากหลาย ไดแก โรงงานอุต สาหกรรม บริษัท ห า งสรรพสิ น ค า รา นคา และโรงแรม ระบบ
โทรคมนาคม จึงเปนระบบโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอกิจกรรมทางธุรกิจดังกลาว
-การบริการดานโทรศัพทในชุมชนเทศบาล ปจจุบันประชาชนสามารถใชบริการระบบโทรศัพท
พื้นฐานและระบบสื่อสารไรสาย ( โทรศัพทเคลื่อนที่ ) ในรูปแบบโทรศัพทสวนบุคคลและโทรศัพทสาธารณะไดจาก
ผูใหบริการดานโทรคมนาคม ไดแก บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) TOT Corporation Public
Company Limited และบริษัท ที ที แอนด ที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน) CAT Telecom Public Company Limited ซึ่งสามารถใหบริการดานโทรศัพทไดครอบคลุมทั้งเขต
เทศบาล โดยบริ ก ารดั ง กล า วยั ง รวมถึง บริ ก ารโทรศัพ ท ร ะหว า งประเทศ บริ ก ารสื่ อ สารข อ มู ล และบริ ก าร
อินเทอรเน็ต
-การบริการดานไปรษณีย ในเขตเทศบาลที่ทําการไปรษณียโทรเลข จํานวน ๑ แหง
นอกจากนี้ในเขตเทศบาล ยังมีหอกระจายขาวและวิทยุชุมชนที่เปนชองทางการสื่อสารที่สามารถ
ตอบสนองการสื่อสารเพื่อชีวิตชุมชน เชนเดียวกับพื้นที่อื่นๆ โดยมีวิทยุชุมชนที่สงกระจายเสียงประมาณ ๑๐
คลื่นความถี่ และมีหนังสือพิมพทองถิ่น ( ที่มีการจําหนายและรับบริการดานการประชาสัมพันธในเขตเทศบาล
ตําบลกระจับ) ไดแก พลังชน เสียงปวงชน กระแสขาว ไทยกาวหนาสูชนบท และยอดแหลมนิวส
๕.๕ กีฬา นันทนาการ และการพักผอน
กีฬา เทศบาลตําบลกระจับมีลานกีฬาเพื่อใหประชาชนและเยาวชนไดมาออกกําลังเลนกีฬา จํานวน ๓
แหง คือ ลานกีฬาบานโพธิ์เจริญ และสนามกีฬาของโรงเรียนวัดจันทาราม และสนามกีฬาชั่วคราวขางเทศบาล
ตํา บลกระจับ ซึ่งสามารถใชเปนสถานที่เลนกีฬาไดหลายประเภท เชนฟุตบอล วอลเลยบอล บาสเกตบอล
ตะกรอ เปนตน นอกจากนี้ยังมีเครื่องออกกําลังกายกลางแจงไวสํา หรับบริการประชาชน จํา นวน ๑๒ แหง
กระจายไวในชุมชนในเขตเทศบาลตําบลกระจับ เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดออกกําลังกาย
นันทนาการและการพักผอน เทศบาลตําบลกระจับ มีสถานที่พักผอนหยอนใจ จํานวน ๑ แหง คือ
สวนสาธารณะบึงกระจับ หมูที่ ๑๑ ตํา บลหนองออ ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถใชเปนสถานที่สําหรับการทํา
นันทนาการ และการพักผอน ออกกําลังกายยามวาง
๕.๖ การดับเพลิงและปองกันอัคคีภัย
ดํา เนิน การโดยฝา ยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีร ถดับ เพลิง ๓ คัน หัวท อประปาข างถนน
สําหรับตอสายสูบน้ําดับเพลิง จํานวน ๑๑ จุด
๕.๗ การกําจัดขยะ
เทศบาลใชวิธีจางเอกชนดําเนินการเก็บขนขยะภายในเขตเทศบาล

๖. ระบบเศรษฐกิจ
โครงสรางทางเศรษฐกิจหลักของเทศบาลตําบลกระจับ สวนใหญเปนกิจกรรมทางดานอุตสาหกรรม โดย
ปจจุบันประชากรวัยทํางานในเขตเทศบาลตําบลกระจับประกอบอาชีพรับจาง เปนชางฝมือในโรงงานอุตสาหกรรม
และเปนลูกจางในสถานประกอบการตางๆ ในเขตเทศบาล โดยสถานประกอบการดานตางๆ มีดังนี้
สถานประกอบการด า นอุ ตสาหกรรม แยกตามขนาดการลงทุน ( Capital Intensive )
ไดเปน ๓ ขนาด คือ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ( เงินลงทุนมากกวา ๑๐๐ ลานบาท ) จํานวน ๘ แหง สวนใหญเปน
โรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สิ่งทอ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง ( เงินลงทุนระหวาง ๑๐ – ๑๐๐ ลา นบาท ) จํา นวน ๓๕ แห ง
สว นใหญเ ป นโรงงานแปรรู ป ผลิตผลทางการเกษตร สิ่งทอ โรงงานประเภทแปรรู ปไม และผลิต ภั ณ ฑ จากไม
ผลิตภัณฑกระดาษ โรงสี ขุดตักดิน อูตอรถ และอุตสาหกรรมประดับยนต และอื่นๆ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ( เงินลงทุนต่ํา กวา ๑๐ ลานบาท ) จํานวน ๘๙ แหง สวนใหญเปน อู
ตอรถ และอุตสาหกรรมประดับยนต โรงงานประเภทแปรรูปไม และผลิตภัณฑจากไม ผลิตภัณฑกระดาษ โรงงาน
แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ขุดตักดิน โรงสี สิ่งทอ หองเย็น และอื่นๆ
สถานประกอบการดานอุตสาหกรรม แยกตามขนาดจํานวนการจางงาน (Labor Intensive )
มีรายละเอียด ดังนี้
-อูตอรถ จํานวน ๗๑ แหง เปนวิสาหกิจขนาดกลาง ๑๕ แหง และขนาดเล็ก ๕๖ แหง
-โรงงานประเภทอุ ต สาหกรรมอาหาร จํ า นวน ๑๓ แห ง เป น วิ ส าหกิ จ ขนาดใหญ ๗ แห ง
ขนาดกลาง ๓ แหง และขนาดเล็ก ๓ แหง
-โรงงานประเภทสิ่งทอ จํานวน ๗ แหง เปนวิสาหกิจขนาดใหญ ๒ แหง ขนาดกลาง ๓ แหง และ
ขนาดเล็ก ๒ แหง
-โรงงานประเภทแปรรูปไมและผลิตภัณฑจากไม ผลิตภัณฑกระดาษ จํานวน ๑๐ แหง เปนวิสาหกิจ
ขนาดกลาง ๒ แหง และขนาดเล็ก ๘ แหง
โรงสี จํานวน ๒ แหง เปนวิสาหกิจขนาดกลาง ๑ แหง และขนาดเล็ก ๑ แหง
สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม ( ธุรกิจคาปลีก ) ไดแก
-สถานีบริการน้ํามัน
จํานวน ๔ แหง
-หางสรรพสินคา
จํานวน ๒ แหง
-มินิมารท
จํานวน ๓ แหง
-รานคาทั่วไป
จํานวน ๕๐ แหง
-ตลาดนัด
จํานวน ๕ แหง
-แผงลอย
จํานวน ๑๐๐ แหง
สถานประกอบการดานบริการ
-โรงแรม
จํานวน ๒ แหง
สถานประกอบการดานการเงิน/ธนาคาร
-ธนาคาร
จํานวน ๖ แหง
นอกจากนี้ ประชาชนในพื้นที่ยังคงประกอบกิจกรรมทางดานเกษตรกรรม ไดแก การทํานา และพืช
ไร (ออย) ผลผลิตที่ไดไมคงที่ขึ้นอยูกับสภาพตามฤดูกาล ทําใหระดับรายไดไมแนนอน สําหรับการปศุสัตว ไดแก
การเลี้ยงโคนม เปด ไก และสุกร ซึ่งเปนพื้นที่ประมาณ ๓ ใน ๑๐ ของพื้นที่ที่มีการใชประโยชนที่ดินเพื่อ
การเกษตร ทั้งนี้ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมจะสงขายน้ํานมดิบแกสหกรณโคนมหนองโพ ( ในพระบรม

ราชูปถัมภ ) โดยปจจุบัน การเพาะปลูกพืชไรในพื้นที่ จะเปนการปลูกเพื่อเปนพื ชอาหารสัตว แกโ ค และสุกร
ดังกลาว
เกษตรกรรม จากพื้นที่ทั้ง หมดของเทศบาล จํา นวน ๕,๖๘๗.๕๐ ไร เป น เนื้ อ ที่ถือ ครองทาง
การเกษตร ๓,๓๑๔.๙๔ ไร คิดเปน รอ ยละ ๕๘.๒๘ ของเทศบาล โดยมีพืช เศรษฐกิ จ หลัก ที่สํา คัญ คือ
พืชไร ไดแก ขาวและออย
๗.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ลักษณะทางสังคม ประชากรในเขตเทศบาลตํา บลกระจับ มีหลายเชื้อชาติ เชน ไทย จีน ไทยโยนก
(ยวน) โดยประชากรในเขตเทศบาลสวนใหญ นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนอัตรารอยละ ๘๕ โดยในพื้นที่เทศบาล
มีศาสนสถาน จํานวน ๑ แหง คือ วัดจันทาราม ซึ่งมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ ที่ชาวบานโปง และประชาชนในพืน้ ที่
อื่นใหความเคารพอยางมาก นอกจากนี้ประชาชนในตําบลดอนกระเบื้อง ที่อยูในเขตเทศบาลยังนับถือศาสนา
คริสต โดยมี ศาสนสถาน จํา นวน ๑ แหง คือ วัดนักบุญมิคาเอล ดอนกระเบื้อง ซึ่งศาสนสถานทั้ง ๒ แหง
ในพื้นที่ลวนมีความเกาแก และเปนที่เคารพของประชาชนมาอยางยาวนาน
ลักษณะทางวัฒนธรรม เนื่องจากชุมชนในเขตเทศบาลตํา บลกระจั บ เปนชุมชนที่ตั้งอยูภาคกลาง
จึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกับคนไทยภาคกลางทั่วไป โดยมีการประกอบพิธีกรรมในวัน
สําคัญตางๆ ทางศาสนา เชน การอุปสมบท วันสงกรานต วันเขาพรรษา ประเพณีลอยกระทง นอกจากนี้
ประชากรในพื้นที่มีลักษณะการอยูอาศัยเปนครอบครัวใหญ และยังมีการรวมตัวกันทางสังคม และวัฒนธรรม
ประเพณีของชนบางกลุมอยู รวมถึงความรวมมือทางดา นสังคม มีการจั ดตั้งชุมชนยอย จํ านวน ๑๒ ชุมชน
ลักษณะความรวมมือที่เกิดขึ้นมีแบงกลุม และรวมตัวตามลักษณะพื้นที่ ที่อยูอาศัยใกลเคียงกันแบบอัตโนมัติ เชน มี
การรวมตัวกันเพื่อรวมกิจกรรมทําความสะอาดสถานที่สาธารณะ การบริจาคโลหิต หรือการทํากิจกรรมเนื่องใน
วันสําคัญทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีตางๆ เปนตน
๘.ทรัพยากรธรรมชาติ
แหลงน้ําที่ใชในพื้นที่ เปนน้ําจากคลอง ซึ่งมีน้ําไหลตลอดป ในพื้นที่จะมีลํารางสาธารณะ ที่ใชในการ
ระบายน้าํ ในฤดูฝน
๑. หนอง มีบึงน้ําจืดขนาดใหญ บึงกระจับ ตั้งอยูที่หมู ๑๑ ตําบลหนองออ เนื้อที่ประมาณ 217 ไร
อยูในความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบลกระจับ องคการบริหารสวนตําบลหนองออ
องคการบริหารสวนตําบลหนองกบ ประชาชนใชประโยชน ในการเกษตรกรรม และเทศบาลไดปรับภูมิทัศนใชเปน
สถานที่พักผอนหยอนใจ
๒. คลองสาธารณะ มีคลองสาธารณะ จํานวน ๗ แหง ไดแก
๒.๑ คลองสายดอนกระเบื้อง มีความยาวประมาณ 1,200 เมตร
2.2 คลองสายดอนบอสโก
มีความยาวประมาณ 500 เมตร
2.3 คลองสายบึงกระจับ ซี เค มีความยาวประมาณ 800 เมตร
2.4 คลองสายบางตาล
มีความยาวประมาณ 1,100 เมตร
2.5 คลองสายแตฮะหลี
มีความยาวประมาณ 800 เมตร
2.6 คลองสายหนองกระจอย มีความยาวประมาณ 1,100 เมตร
2.7 คลองสายฟารมสุกรปญจมา มีความยาวประมาณ 1,100 เมตร

สวนที่ ๒
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลกระจับ
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
๑.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจน ประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ๖ ดาน ไดแก
๑. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
(๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ
(๓) การปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
(๔) การบริหารจัดการความมัน่ คงชายแดนและชายฝงทะเล
(๕) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ
(๖) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศและกองทัพ
(๗) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และการปกปองรักษา ผลประโยชนแหงชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้าํ
(๘) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
๒. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(๑) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อมั่น สงเสริมการคา
และการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพื่อเปนศูนยกลางการคาและได
ประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาคเพิ่มขึ้น
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ไดแก เสริมสรา งฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็ง
และยั่งยืน เพิ่มขีด ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร พัฒนาสินคาเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการ
แข งขัน และสงเสริมเกษตรกร รายยอยใหปรับไปสูรูป แบบเกษตรยั่งยืนที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ไดแก พัฒนาอุตสาหกรรม
สงออกที่มีศักยภาพสูง สรา งความเขมแข็งใหกับ ผูป ระกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมที่ มีศั กยภาพใน
อนาคต เปนตน และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑการ ทองเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสูการเปนศูนยกลาง
การใหบริการสุขภาพ และสงเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
(๓) พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ไดแก พัฒนาทักษะและองคความรูของผูประกอบการไทย
พัฒนาและยกระดับผลิต ภาพแรงงานเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล ยกระดับ ศักยภาพของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ไทยใหกาวไกลสู
สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
(๔) การพั ฒ นาพื้ นที่เ ศรษฐกิจ พิ เศษและเมื อง โดยพั ฒ นาเขตเศรษฐกิจ พิเ ศษชายแดน พั ฒนาพื้ น ที่
เศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเล ตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญของประเทศ และพัฒนาคลัสเตอร
อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการ ขับเคลื่อนประเทศ

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรา งพื้นฐาน ในดา นการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ การวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรา งความเปนหุ นสวนการพัฒนา กั บประเทศใน อนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ สงเสริมความรวมมือ
กับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความ มั่นคงดานพลังงาน อาหาร สิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ
สงเสริมบทบาทการเปนผูประสานประโยชนในการ เชื่อมโยงและสรา งความสมดุลของความสัมพันธของประเทศ
ไทยกับกลุมอํานาจทางเศรษฐกิจตางๆ เพิ่มบทบาทและการมีสวน รวมของไทยในองคการระหวางประเทศในการ
ผลั ก ดั น การพั ฒ นาในอนุ ภู มิภ าคและภู มิ ภ าค สนั บ สนุน การเป ด การคา เสรี และสร า ง องค ค วามรู ดา นการ
ตางประเทศตอสวนตางๆ และสาธารณชนไทย
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแตใน
ครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูให มีคณ
ุ ภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
(๓) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(๔) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอื้อตอการพัฒนาคน
๔. ยุทธศาสตรดา นการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๔. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้าํ ใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอยางบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
๕. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
(๒) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(๓) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(๔) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
(๕) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ
(๖) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปนธรรม และ
สอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลง ระหวางประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนวยงานภาครัฐและบุคลากรที่มี
หนาที่เสนอความเห็นทางกฎหมายใหมีศักยภาพ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดนอมนําหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๙๑๑
โดยการจั ดทําแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สํา นัก
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ (สคช.) ไดจัดทําบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ) ซึ่งเปนแผนหลักของการพัฒนา ประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศ ไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน เพื่อรวมกั น
กํา หนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของ แผนฯ เพื่ อมุง สู
“ความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไวทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี
ยุทธศาสตร ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้
๑. การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ทุนมนุษยของประเทศไทยยังมีปญหาใน ดานคุณภาพคนในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของ
เด็กวัย เรียนคอนขา งต า งจากการพั ฒนาความรูและ ทักษะของแรงงานไมตรงกับ ตลาดงาน ในขณะที่คนไทย
จํานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ซึ่งสงผลตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ
และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาใน ระยะตอไปจึงตองใหความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคน
ให มี ความสมบูรณ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติ และ พฤติกรรมตามบรรทัด ฐานที่ดีข องสั งคม ไดรับ การศึกษาที่มี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเอง อยางตอเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกชวงวัยมี
ทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความ เขมแข็ งและมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศเพิ่มขึ้น แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย
(๑) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค
อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน และนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมี
ระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ
(๒) พัฒนาศักยภาพ คนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ สงเสริม
เด็ก ปฐมวั ย ให มี ก ารพั ฒนา ทักษะทางสมองและทางสั งคมที่ เหมาะสม เด็ กวั ยเรีย นและวัย รุ นมีทัก ษะการคิด
วิเคราะหอยาง เปนระบบ
(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาด
เล็ก ใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลง
เรียนรูเชิง สรางสรรคและมีชีวิต
(๔) ลดป จ จัย เสี่ย งดา นสุข ภาพและใหทุกภาคสว นค านึงถึงผลกระทบต อ สุข ภาพ อาทิ สงเสริ ม ให มี
กิจกรรมทาง สุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ ภาษีในการควบคุม
ผลิตภัณฑที่สงผลเสียตอ สุขภาพ
(๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ
อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวาง สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ
(๖) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันใหมีกฎหมาย
การ ดูแลผูสูงอายุระยะยาว และ
(๗) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสว น รวมพัฒนาประเทศอยา งเขมแข็ง อาทิ กําหนดมาตรการ ดูแล
ครอบครัวที่เปราะบาง และสงเสริม สถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการที่ทุกคนเขาถึงได

๒. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
การพัฒนา ในชวงที่ผานมาทําใหสังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แตการแกปญหาความเหลื่อมล้ํา และ
สราง ความเปนธรรม ในสังคมไทยมีความคืบหนาชา ทั้งเรื่องความแตกตางของรายไดระหวางกลุมประชากร ความ
แตกตางของ คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งขอจํากัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุม
ผูดอยโอกาสและกลุมที่ อยูในพื้นที่หา งไกล ดังนั้น การพัฒ นาในระยะตอไป จึงจํ า เปน ตองมุงลดปญ หาความ
เหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนที่มี ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน แกไขปญหาความยากจน เพิ่ม โอกาส
การเขาถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมี ความเขมแข็ง
เพื่ อให ชุ มชนพึ่ง พาตนเองและไดรับสว นแบง ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ มากขึ้น แนวทางการพัฒ นาสํ า คัญ
ประกอบดวย
(๑) การเพิ่ มโอกาสใหกับ กลุมเปา หมาย ประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายต่ําสุดสามารถเขา ถึงบริการที่ มี
คุณภาพ ของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาส
ทางการศึกษาอยาง ตอเนื่อง โดยใหการดูแล นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือน สนับสนุนคา
เดินทางไปยังสถานศึกษา ใหทุนการศึกษา ตอระดับสูง
(๒) การกระจายการใหบ ริ การภาครัฐ ทั้ ง ดา นการศึ กษา สาธารณสุ ข และสวั ส ดิก ารที่ มี คุ ณ ภาพให
ครอบคลุม และทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพื้นที่ ผานการ
พัฒนาระบบสงตอผูปวย ทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
(๓) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็งการเงินฐานรากตาม
หลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย ง เพื่ อให ชุม ชนสามารถพึ่ง พาตนเองได มีสิ ทธิใ นการจั ดการทุ น ที่ ดิ น และ
ทรัพยากร ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชนและครัวเรือน การ
ปรับ องคกรการเงินของชุมชนใหทําหนาที่เปนสถาบันการเงินในระดับหมูบาน/ตําบลที่ทําหนาที่ทั้งการใหกูยืมและ
การออม และจัดตั้งโครงขายการเงินฐานราก โดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเปน
แมขาย
๓. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ํากวา ศักยภาพอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจ
โลกซบเซา และขอจํากัดภายในประเทศเองที่เปนอุปสรรคตอการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน
รวมทั้ง ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวชา การพัฒนา ๕ ปตอจากนี้ไป จึงเนนใหเศรษฐกิจเติบโตไดตาม
ศักยภาพและมี เสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเปนกลไกสํา คัญ ในการขั บเคลื่อน
เศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ ผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและ
มาจากความรวมมือ กัน มากขึ้น ประชาชนและผูป ระกอบการเข าสูระบบภาษี มากขึ้น และประเทศไทยมี ขีด
ความสามารถในการแขงขัน ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเนนใหเศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยางเขมแข็ง
ภาคการเกษตรเนน เกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมี รายไดเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การ
ทองเที่ยวสามารถ ทํารายไดและแขงขันไดมากขึ้น วิสาหกิจขนาด กลางและขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจ
มากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย
(๑) การบริ หารจัดการเศรษฐกิจ สวนรวม ทั้งในดา นการคลัง อาทิ เพิ่ มประสิทธิภาพการจัดแผนงาน
โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การ บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และดานการเงิน อาทิ
เพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบการเงิน และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนใหสามารถสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
(๒) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ มุงเนนการสราง
ความ เชื่ อมโยงของหว งโซมูลคาระหวา งภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคา การลงทุ น เพื่ อยกระดับ
ศักยภาพใน การแขงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน ตอยอด

ความเขมแข็งของ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปจจุบันเพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคต
รากฐานการพัฒนา อุตสาหกรรม เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแกไข
กฎหมายและกฎระเบียบเพื่อ สงเสริมการคาที่เปนธรรมและอํานวยความสะดวกดานการคาการ ลงทุน
๔. ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปจจุบันสภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก าลังเปนจุดออนสําคัญตอการรักษาฐานการผลิตและ
การใหบริการ รวมทั้ง การดํารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ปาไม ทรัพยากรดิน
เสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ําในอนาคต ปญหา
สิ่งแวดลอมเพิ่ม สูงขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทาง ธรรมชาติมีความผันผวน และรุนแรงมากขึ้น และขอตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพ ภูมิอากาศทวีความเขมขน ซึ่งจะสงผลตอ แนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาในระยะ
ตอไปจึงมุงเนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสรางความมั่นคงดา นน้ํา และการบริหารจัดการ
ทรัพ ยากรน้ํา ใหมีประสิทธิภาพ การสรา งคุณภาพ สิ่งแวดลอมที่ดี ลด มลพิษ และลดผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการ ลดกาซเรือนกระจกและขีด ความสามารถในการปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความ เสี่ยงจากภัยพิบัติ
และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินที่เกิด จากสาธารณภัย แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย
(๑) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรา ง สมดุลของการอนุรักษและใชประโยชน อยางยั่งยืน และ
เปนธรรม
(๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ําเพื่อใหเกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
(๓) การแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม
(๔) สงเสริมการ ผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) สนั บ สนุน การลดการปล อยกา ซเรือนกระจก และเพิ่ มขี ด ความสามารถในการปรั บ ตัว ต อ การ
เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
(๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ
(๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และ
(๘) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
๕. ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน มีแนวโนมสงผลกระทบตอความ มั่นคง
และ เสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้ง ภัย คุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิ ทธิพ ลและการเพิ่ ม
บทบาทของประเทศ มหาอํ า นาจในภู มิ ภ าคตา งๆ ของโลก อาชญากรรมข า มชาติ แ ละการก อ การร า ยและ
ภัยคุกคามภายในประเทศ ไดแก ความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณของคนในชาติ การสรางสถานการณใน
จังหวัดชายแดนภาคใต และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร ดังนั้น การพัฒนาในระยะ
ตอไป จึงเนนในเรื่องการปกปองและเชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริยใหเปนสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความ
สมานฉั นท ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไ ข ปญ หาความ มั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสใน การศึกษาและการประกอบ อาชีพที่สรางรายไดเพิ่มขึ้น ประเทศไทยมี
ความสัมพันธและความรวมมือดานความ มั่นคงกับนานาประเทศในการปองกันภัย คุกคามในรูปแบบตางๆ ควบคู
ไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ มี ความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทาง ทหารและภัยคุกคาม
อื่ น ๆ และแผนงานด า นความมั่ น คงมี การบู ร ณาการสอดคล อ งกั บ นโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ สั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย

(๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อใหเกิด ความสงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ
(๒) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง
การทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
(๓) การสงเสริมความรวมมือกับ ตางประเทศดานความมั่นคง เพื่อบูรณาการความรวมมือกับมิตรประเทศ
เพื่อ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ
(๔) การรัก ษาความมั่นคงและผลประโยชน ของชาติทางทะเลเพื่อคงไวซึ่ง อํ า นาจอธิ ปไตยและสิท ธิ
อธิปไตยในเขตทะเล และ
(๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อ การพัฒนา เพื่อใหเกิด ความสอดคลองกัน ระหวา งแผนงานที่
เกี่ยวของกับ ความมั่นคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาค ประชาชน
๖. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ข าดประสิทธิภาพเป นอุป สรรคที่ สํ า คั ญตอการ พั ฒนาประเทศ
มาอยางตอเนื่อง ทั้งการใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมายที่ขาด ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและ การใหบริการของทองถิ่นขาดความโปรงใส ระบบและกระบวนการ ยุติธรรมไมสามารถ
อํานวยความยุติธรรมไดอยางเสมอ ภาคและเปนธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทย การพัฒนา
ระยะตอไปจึงตองเรงปฏิรูป การบริหารจัดการ ภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง จริงจัง โดยมุงเนนในเรื่องการลด
สัดสวนคาใชจายดา นบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการ และการใหบริการของภาครัฐ รวมทั้ ง
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหาร จัดการที่ดีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริตใหอยูในระดับที่ดีขึ้น และ การลด จํานวนการดําเนินคดีกับผูมิได
กระทําความผิด แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย
(๑) ปรั บปรุง โครงสรา งหน ว ยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุ คลากรภาครั ฐ ให มี ความโปร งใส
ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา
(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครั ฐ
เพื่อให การจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ
(๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได มาตรฐานสากล เพื่อใหประชาชนและ
ภาค ธุรกิจไดรับบริการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และอํานวยความสะดวก ตรงตามความตองการ
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให ประชาชนไดรับการ
บริการ อยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง
(๕) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ เพื่อใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส และยุติธรรม
และ
(๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความ ทันสมัย เปน ธรรม และสอดคลองกับขอบังคับ
สากล หรือขอตกลงระหวางประเทศ
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ที่ผานมาการพัฒนา โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศประสบปญหาดานความตอเนื่อง
ใน การดํ า เนิ น การ และ ป ญ หาเชิ ง ปริ มาณ คุ ณ ภาพ และการบริห ารจั ดการการให บ ริ ก ารที่ ส อดคล อ งกั บ
มาตรฐานสากล ทําใหมี ขอจํากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะตอไป
จึงมุงเนนในเรื่องการลดความเขม ของการใชพลังงานและลด ตนทุนโลจิสติกสของประเทศ การพัฒนาระบบขนสง
ทางรางและทางน้ํา เพิ่มปริมาณการเดินทาง ดวยระบบ ขนสงสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการ
รองรั บ ปริ ม าณผู โ ดยสารของท า อากาศยานใน กรุ ง เทพมหานครและท า อากาศยานในภู มิ ภ าค การเพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขันดานโลจิสติกสและการอํานวยความ สะดวกทางการคา การพัฒนาดา นพลังงานเพื่อ

เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการ ใชพลังงานขั้นสุดทาย และ ลดการพึ่งพากาซธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ําประปา) แนว ทางการพัฒนาสําคัญ
ประกอบดวย
(๑) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานขนสง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทาง
และ ขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายถนน พัฒนา ระบบขนสงทางอากาศ และพัฒนาระบบขนสงทางน้ํา
(๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกิดจากการลงทุนดาน
โครงสรางพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง
(๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสและโซ
อุปทานใหไดมาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอํานวยความสะดวกทางการคา
(๔) พั ฒ นาด า นพลั งงาน อาทิ จั ด หาพลัง งานให เ พี ย งพอและสร า งความมั่ น คงในการผลิต พลัง งาน
เพิ่มศักยภาพ การบริหาร จัดการ การผลิต และการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศใหทั่วถึง
และมี ประสิทธิภาพ และสงเสริมการใชเทคโนโลยี ดิจิทัลในการสรางมูลคาเพิ่มทางธุรกิจ และ
(๖) พัฒนาระบบน้ําประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ําประปาให ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการ
การใช นส้ําอยางมีประสิทธิภาพและการสรางนวัตกรรม
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
การพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศไทยในชวงระยะเวลาที่ผานมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปจจัย
ความ ไดเปรียบดาน แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนําเขาเทคโนโลยีสําเร็จรูปจากตางประเทศมากกวาการ
สะสมองคความรู เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทําใหสวนแบงผลประโยชนทางดานเทคโนโลยีซึ่งมีมูลคาเพิ่มสูง
ตกอยูกับ ประเทศผูเปน เจาของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนดา นการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอที่จะขับเคลื่อน
ประเทศสู สังคมนวัตกรรมได การพัฒนาจึงเนนในเรื่องการเพิ่มความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศ และการเพิ่ มความสามารถในการ ประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ตกรรมเพื่อยกระดั บ
ความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และ คุณภาพชีวิตของประชาชน แนวทางการพัฒนาสําคัญ
ประกอบดวย
(๑) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ ผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม อาทิ
ลงทุน วิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่ประเทศไทย มีศักยภาพพัฒนาไดเอง และกลุมเทคโนโลยีท่นี ําสูการพัฒนา
แบบกา วกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
(๒) พัฒนา ผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สงเสริมผูประกอบการใหมีบทบาท
หลัก ดานนวัตกรรม เทคโนโลยีและรวมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดาน
การออกแบบ และ การจัดการธุรกิจที่ผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการธุรกิจของไทย และ
(๓) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดานบุคลากรวิจัย อาทิ การ
เรงการ ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคลองกับ ความตองการโดยเฉพาะใน
สาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีทั้งความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี
๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยตองใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่
และ การดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพื่อ เสริมจุดเดนในระดับภาคและจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการที่
สําคัญ ประกอบ กับการขยายตัวของ ประชากรในเขตเมืองจะเปนโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับ
รายไดของประชาชนโดยการ พัฒนา เมืองใหเปนเมืองนาอยูและมีศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน รวมทั้ง
ลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว ของการ พัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้ การเปนสวน

หนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนยังเปนโอกาสใน การเปดพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคา
การลงทุนในภูมิภาคของ ไทยกับประเทศเพื่อนบานอีกดวย ดังนั้น การพั ฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการลดชองวาง
รายไดระหวางภาคและมีการกระจาย รายไดที่เปนธรรมมาก ขึ้น การเพิ่มจํานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปน
เมืองนาอยูสําหรับคนทุกกลุมในสังคม พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการ ผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอ
สิ่ง แวดลอ ม และการเพิ่มมูลคา การ ลงทุนในพื้น ที่เศรษฐกิจ ใหมบ ริเ วณชายแดน แนวทางการพั ฒนาสํ า คั ญ
ประกอบดวย
(๑) การพัฒ นาภาคเพื่อสรา งโอกาสทาง เศรษฐกิจใหกระจายตัว อย างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือใหเป น
ฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง พัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการ
พึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจ ชั้นนํา พัฒนาภาคใตเปนฐานการสรางรายไดท่หี ลากหลาย
(๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอม เมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู สงเสริมการ
จัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมี สวนรวมของสวนกลาง สวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง และ
(๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟนฟูพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหเปนฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอยางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนา
พื้นที่ เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
และเกิดผลที่เปน รูปธรรม
๑๐. ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
การพัฒนาความรวมมือ ระหวางประเทศของไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปดเสรี และ เปด
โอกาส โดยมุงเนนการ พั ฒนาและขยายความรวมมือ ทั้งดา นเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆ กับ มิตร
ประเทศ และ เปนการขับเคลื่อนตอเนื่องจากการดําเนินการภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยกําหนดเปนแนว
ทางการดํา เนินนโยบาย การคา และการลงทุนที่เสรี เปดกวาง และเปนธรรม ดํา เนิน ยุทธศาสตรเชิงรุกในการ
แสวงหาตลาด ใหมๆ สงเสริมให ผูประกอบการไทยไปลงทุนในตา งประเทศ และสงเสริมความรวมมือเพื่อการ
พัฒนากับ ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการ
มีเครือขา ยการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง เศรษฐกิจที่ ครอบคลุมและมีการใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ การเพิ่ม
ระบบหวงโซมูลคา ในอนุภูมิภาคและ ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทย เปนฐานเศรษฐกิจ การคาและการลงทุนที่
สํา คัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสวนขยายจาก แนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต และประเทศไทยเปน หุนสวนการพัฒนาที่
สําคัญทั้งในทุกระดับ แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย
(๑) ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมสําหรับสินคาและ
บริการของไทย
(๒) พัฒนาความเชื่อมโยงดาน การคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความรวมมืออนุ
ภูมิภาค ภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออํานวยความ
สะดวกและลดตนทุน ดานโลจิสติกส
(๓) พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โ ดดเดน ใน
ภูมภิ าค
(๔) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทย
(๕) เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือ กับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตรทั้ง
ใน ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
(๖) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
(๗) เขารวมเปน ภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทที่สรางสรรค

(๘) สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคงในทุกดานที่เกี่ยวกับเรื่องความ
อยูดีมี สุขของประชาชน
(๙) บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ และ
(๑๐) สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สําคัญ
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1) แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานครในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพฯ เปนภูมิภาคที่มีบทบาทสํา คัญในการเชื่อมโยงกับ ทุกภาคภายในประเทศ
เนื่องจากเปนที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเปนที่ตั้งของหนวยงานราชการระดับกระทรวง หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด รวมทั้งสถาบันธุรกิจและ
สถาบันการเงิน ชั้นนําของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยูในพื้นที่ลุมแมน้ําขนาดใหญที่มีความอุดมสมบูรณ
เปน “อูขาว อูน้ํา ของประเทศ และเปนพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Southern
Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเปนเสนทางลัดโลจิสติกส(Landbridge)
เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลก ตะวันตกและโลกตะวันออก ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสูความ “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน”จําเปนตองรักษาความมีชื่อเสียงของกรุงเทพมหานคร ใหเปนเมืองชั้นนําระดับโลกตลอดไป ควบคูไปกับการ
ใช ศักยภาพพื้นฐานดานความอุดมสมบูรณของดินและน้ํา และความพรอม ของสถาบันการศึกษาวิจัยในการ
ยกระดับภาคการเกษตรสูเกษตรอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลิต สินค้ําและบริการที่มีมูลคาสูง
รวมทั้งการเรงรัดผลักดันเสนทางลัดโลจิสติกสเชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(EEC) เพื่อใหภาคกลางเปนพื้นที่ยุทธศาสตรในการเชื่อมโยงเสนทางการคาการขนสง ระหวางทะเลตะวันตกและ
ทะเลตะวันออกในระยะยาว
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ภํ า คกลํ า งมี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการเชื่ อ มโยงกั บ ทุ ก ภาคภายในประเทศเนื่ อ งจากเป น ที่ ตั้ ง ของ
กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด นอกจากนี้ภาค
กลางยั งมี แหลง ทอ งเที่ยวที่มีชื่อ เสียง สภาพพื้นที่และระบบชลประทานที่ อุ ดมสมบูรณเ ป นฐานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมที่สําคัญของ ประเทศและเปนพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Southern
Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเปนเสนทางลัดโลจิสติกส(Landbridge)
เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลก ตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเปาหมายที่จะ “พัฒนากรุงเทพฯ สู
มหานครทันสมัยและภาคกลางเปนฐาน การผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาสูง”
วัตถุประสงค
1. เพื่อรักษาภาพลักษณของกรุงเทพฯ ใหเปนเมืองที่มีความทันสมัย และเปนเมืองนาอยู นาเที่ยวใน
ลําดับตนๆ ของโลกตลอดไป
๒. เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให อ ยู ดี มี สุ ข ทั้ ง สุ ข ภาพกาย จิ ต ใจ มี ค วาม
มั่ น คง
ดานอาชีพและรายได และมีสภาพแวดลอมที่ดี
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา และ บริการดาน
การเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว อยางตอเนื่อง
4. เพื่อฟนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให เอื้อต อการพัฒนา เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน

เปาหมายและตัวชี้วัด
1. กรุงเทพฯ ไดรับกํารจัดลําดับเปนเมืองที่มีคุณภําพชีวิตชั้นนําในโลกดีขึ้น
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดีขึ้น
3. รายไดการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
4. มูลคาผลิตภัณฑภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
5. มูลคาผลิตภัณฑสาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
6. คุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาและทาจีนตอนลางอยูในเกณฑมาตรฐาน
7. ปริมาณขยะที่ไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
2) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี)
พ.ศ.2562-2565 (ฉบับทบทวน)
วิสัยทัศน
“ศูนยกลางการผลิตและการตลาดสินคาภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การทองเที่ยวคุณภาพ และ
การคาภาคตะวันตก”
พันธกิจ
1.ปรับโครงสรางการดําเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณและวิสาหกิจ
ขนาดกลาง ขนาดยอมใหมีความสามารถในการแขงขัน กาวทันเทคโนโลยีรูทันบริบทโลกรอดพนกับดักรายไดปาน
กลางสูการมีรายไดที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
2.สรางและประสานความรวมมือในการพัฒนาเครือขายระหวางภาคเอกชน ชุมชน ประชาคม และ
ภาครัฐ รวมถึงเครือขายภายใน ในการพัฒนาสงเสริมระบบดําเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุมจังหวัด
3.ปรับปรุงสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของที่มีการ
เชื่อมโยงและการพัฒนาเศรษฐกิจรวมกันของกลุมจังหวัด
4.พัฒนาระบบติดตามประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของกลุมจังหวัดให
บรรลุตามวัตถุประสงค
เปาประสงครวม
เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร
1.พัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและบริการดวยนวัตกรรม สูมาตรฐานสากล
2.ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษประวัติศาสตรภาคตะวันตก
3.พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดนและการคาผานแดนใหมีศักยภาพผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นําไปสูการกระตุนใหเกิดการคาการลงทุนระหวางประเทศ
3) แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทวน ป พ.ศ.2563)
วิสัยทัศน (Vision)
“เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข”
เปาประสงครวม (Ultimate Goal) จังหวัดราชบุรีไดกําหนดเปาประสงครวม 3 เปาประสงครวม คือ
1.จังหวัดมีการขยายตัวและความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแขงขันเพิ่มมากขึ้น
2.ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้ําการพัฒนาทั่วถึงทั้งจังหวัด
3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น มีตนแบบการพัฒนาใหเปนเมืองนาอยู
และเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง

ประเด็นยุทธศาสตร ( Strategic Issue)
1.การพัฒนาเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหาคุณภาพที่เติบโตอยางมั่นคง
2.เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจการคา การบริการการทองเที่ยวดวยนวัตกรรมและการบริการที่มี
มูลคาสูง
3.การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุลและใชประโยชนอยางยั่งยืน
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี
(พ.ศ.2561-2565)
วิสัยทัศน (Vission)
“เมืองนาอยู เกษตรสูสากล คนและชุมชนเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี การศึกษาสาธารณสุขเดน
การทองเที่ยวยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
1.พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.สงเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู
3.สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู
4.สงเสริมและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสีย
5.รักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
6.สงเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
7.สนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถิ่น
8.สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม
9.สงเสริมพัฒนาระบบการศึกษา
10.สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
11.สงเสริมภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรม
12.สงเสริมการสาธารณสุข
13.สงเสริมการศึกษา
14.สงเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
15.การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน
16.การประสานแผนพัฒนาทองถิ่นและการบูรณาการการทํางานรวมกัน
17.สงเสริมภาคเกษตรที่ปลอดภัย
ยุทธศาสตรการพัฒนา (Strategy)
1.ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
3.ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
4.ดานการวางแผน สงเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการทองเที่ยว
5.ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน (Vistion)
“บริการดีมีมาตรฐาน สานสรางสังคมเปนธรรม นําสูเมืองนาอยู”
๒.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนา ( Strategy )
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการบริหาร
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สรางจิตสํานึกการมีสวนรวมในการอยูรวมกันในสังคมแบบเอื้ออาทร
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
รวมกับภาครัฐ
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สงเสริมและพัฒนางานขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธ
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลกร
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนาที่ ๗ ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๘ จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาเด็กเล็กใหมีความพรอมกอนเขารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การบริการการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหสอดคลองกับระบบการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ ๖ สงเสริมการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ ๗ สงเสริมการจัดกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเยาวชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๘ จัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเชิงรุกและเชิงรับใหครอบคลุมทั้งดาน
สงเสริมสุขภาพปองกันและควบคุมโรคติดตอ การรักษาพยาบาลรวมทั้ง
การฟนฟูสุขภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๙ มีหลักประกันสุขภาพใหประชาชนเขาถึงบริการของรัฐ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑๐ สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการดานสังคมสงเคราะห
แนวทางการพัฒนาที่ ๑๑ จัดหาพื้นที่กอสราง ปรับปรุง สวนสาธารณะ สวนหยอม
และทางเทานาเดิน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑๒ จัดหาสถานที่ออกกําลังกาย และสนามเด็กเลน
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพในการสงเสริมและรักษาสภาพแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ลดปริมาณและควบคุมมลพิษ
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ ๕ ควบคุมการสุขาภิบาลสถานประกอบการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ กอสราง ปรับปรุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้าํ
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ขยายเขตไฟฟาสาธารณะและปรับปรุงซอมแซม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ขยายเขตน้ําประปา
แนวทางการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาการวางผังเมือง
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สงเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพใหแกประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สงเสริมเผยแพรความรูดานการเกษตร
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สงเสริมการทองเที่ยว
2.3 เปาประสงค
1 .ระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไดมาตรฐานทั่วถึง เมืองมีการปองกันและ
ลดมลพิษ มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
2.ยกระดับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม และอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3.ประชาชนมีอาชีพและรายไดพอเพียงสามารถพึ่งพาตนเองได และมีสวนรวมในการดําเนินงานของ
เทศบาล
4.ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสม และไดรับบริการสาธารณสุข
อยางทั่วถึง
5.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและอยูรว มกันอยางสันติสุข
6 มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได

2.๔ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตร
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการบริหาร
พันธกิจ
๑.ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการเทศบาล
๒.จัดระเบียบชุมชน/สังคม สรางเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปาประสงค
๑.การบริหารจัดการเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๒.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
๑.การบริหารจัดการเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
๒.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินเพิ่มมากขึ้น
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑.สรางจิตสํานึกการมีสวนรวมในการอยูรวมกัน ประชาชนอยูรวมกันอยางเอื้ออาทร
ในสังคมแบบเอื้ออาทร
๒.สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมใน ประชาชนมีสว นรว มในการพัฒ นาท องถิ่น เพิ่ ม
การพัฒนาทองถิ่นรวมกับภาครัฐ
มากขึ้น
๓.สงเสริมและพัฒนางานขอมูลขาวสารและ
การประชาสัมพั น ธ ขอมู ลขา วสารของเทศบาล
ประชาสัมพันธ
เปนไปอยางทั่วถึง
๔.ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
การจัดเก็บรายไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รายได
๕.ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการ
การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิ ภาพเพิ่ม
ปฏิบัติงานของบุคลกร
มากขึ้น
๖.เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสา ก า ร ป อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เ ท า ส า ธ า ร ณ ภั ย มี
ธารณภัย
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๗.ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน
สถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านเพี ย งพอต อ การให บ ริ ก าร
ประชาชน
๘.จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
มีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานเพียงพอ
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด,กองคลัง,กองชาง,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม,กองการศึกษา,กองวิชาการ,กองการประปา
ความเชื่อมโยง
๑.ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตดวย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบรอย

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
พันธกิจ
๑.สงเสริมสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน มีคุณภาพ
๒.สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เปาประสงค
๑.มีสถานศึกษาที่ผานเกณฑมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสังคม
๒.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
๑.สถานศึกษาที่ผานเกณฑมาตรฐานเปนที่ยอมรับของสังคม
๒.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มมากขึ้น
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑ การพัฒนาเด็กเล็กใหมีความพรอมกอนเขารับ จํานวนศูนยทีผา นเกณฑการประเมิน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กนาอยู
๒ การบริก ารการจัด การศูนยพัฒ นาเด็ก เล็กให การบริ ก ารการจั ด การศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก สอดคล อ ง
สอดคลองกับระบบการศึกษา
กับระบบการศึกษาปจจุบัน
๓ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ บุคลากรทางการศึกษามีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
และมาตรฐานที่เหมาะสม
เพิ่มมากขึ้น
๔ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
งบประมาณดานการลงทุนทางดานการศึกษาเพิ่มมากขึ้น
การศึกษา
๕ การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
เด็ ก นั ก เรี ย นมี สื่ อ การเรี ย นการสอน และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การศึกษาที่ทนั สมัยมากขึ้น
๖ สงเสริมการจัดกิจกรรมดานศาสนา
ประชาชนอนุรักษ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น เพิ่มมากขึ้น
๗ สงเสริมการจัดกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ เยาวชนรวมกิจกรรมกีฬานันทนาการเพิ่มมากขึ้น
และกิจกรรมของเยาวชน
๘ จัดบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเชิงรุกและเชิงรับให ประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น
ครอบคลุมทั้งดานสงเสริมสุขภาพปองกันและควบคุม
โรคติดตอ การรักษาพยาบาลรวมทั้งการฟนฟูสุขภาพ

๙ มีหลักประกันสุขภาพใหประชาชนเขาถึง
ประชาชนเขาถึงหลักประกันสุขภาพของรัฐอยางทั่วถึง
บริการของรัฐ
๑๐ สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการดาน ผูสูงอายุ พิการ เอดส ผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่ม
สังคม สงเคราะห
มากขึ้น
๑๑ จัดหาพื้นที่กอสราง ปรับปรุง สวนสาธารณะ จํานวน สวนสาธารณะ สวนหยอม ทางเทาเพิ่มมากขึ้น
สวนหยอม และทางเทานาเดิน
๑๒ จัดหาสถานที่ออกกําลังกายและสนามเด็กเลน จํานวนสถานที่ออกกําลังกาย สนามเด็กเลนเพิ่มมากขึ้น
ความเชื่อมโยง
๑.ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตดวย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พันธกิจ
๑.สงเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนระบบ
๒.ปองกันและแกไขปญหามลภาวะเปนพิษในชุมชน
เปาประสงค
๑.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการดูแลอยางเปนระบบมากขึ้น
๒.มลภาวะ มลพิษ ในชุมชนลดปริมาณลง
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค
๑.การบริหารทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลอมเปนระบบ
๒.มลภาวะ มลพิษ ในชุมชนลดปริมาณลง
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑ .เพิ่ มป ระสิ ท ธิ ภ า พ ใ นก า รส ง เส ริ ม แ ล ะรั ก ษ า สภาพแวดลอมในชุมชนดีขึ้น
สภาพแวดลอมที่ดี

๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย
และ สิ่งปฏิกูล
๓. ลดปริมาณและควบคุมมลพิษ

การจัดเก็บขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

๔.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ป ร ะ ช า ช น มี ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากขึ้น

๕. ควบคุมการสุขาภิบาลสถานประกอบการ

สถานประกอบการมีการควบคุมตามระเบียบมาก
ขึ้น

ปญหามลภาวะเปนพิษลดนอยลง

ความเชื่อมโยง
๑.ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุลและใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
พันธกิจ

๑.พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหได
มาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน
๒.สงเสริมการวางผังการใหประโยชนท่ดี ินใหเปนเมืองนาอยู
เปาประสงค
๑.ระบบโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดมาตรฐาน
และเพียงพอตอความตองการของประชาชน
๒.สงเสริมการวางผังการใชประโยชนที่ดินใหเปนเมืองนาอยู
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค ๑.มีโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดมาตรฐานและ
เพียงพอตอความตองการของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
๒.มีการวางผังการใชประโยชนที่ดินใหเปนเมืองนาอยู
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. การพัฒนาคมนาคมและขนสงทางบก-ทางน้ํา ๑.จํานวนถนนที่ไดรับการกอสราง
๒.จํานวนถนนที่ไดรับการกอสราง
๓.ถนนที่ไดรับการปรับปรุงซอมแซม
๔.พื้นที่ที่ไดรับการกอสราง
๕.จํานวนสะพานที่กอสราง
๒ . ก า ร พั ฒ น า ด า น ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ ๑.จํานวนชุมชนที่ไดรับการการขยายเขตไฟฟา
๒.จํานวนไฟฟาสาธารณะ
สาธารณูปการ
๓.จํานวนหมอแปลงไฟฟาที่ติดตั้ง
๓. การพัฒนาการวางผังการใชท่ดี ินใหเปนเมือง มีผังการใชประโยชนที่ดิน

นาอยู
ความเชื่อมโยง
๑.ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางความมั่ง คั่งทางเศรษฐกิจการคา การบริการการ
ทองเที่ยวดวยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลคาสูง
๒.ยุทธศาสตร การพัฒ นาองคกรปกครองสว นทอ งถิ่น : ยุทธศาสตร ที่ ๑ พัฒ นาโครงสรา งพื้น ฐาน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
พันธกิจ

๑.สงเสริมใหประชาชนมีความเขมแข็งในการประกอบอาชีพ
ดานอุตสาหกรรม ดานเกษตรกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น สรางงาน มีรายไดเพิ่ม
๒.สงเสริมพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจในพื้นที่
ใหเปนที่รูจักแพรหลาย
เปาประสงค
๑.ประชาชนมีความเขมแข็งในการประกอบอาชีพ
ดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ภูมิปญญาทองถิ่น สรางงาน และมีรายไดเพิ่ม
๒สถานที่ทอ งเที่ยวและพักผอนหยอนใจในพื้นที่เปนที่รูจักแพรหลาย
ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค ๑.ประชาชนมีความเขมแข็งในการประ กอบอาชีพดานอุตสาหกรรม
ดานเกษตร กรรมภูมิ ปญญาทองถิ่น สรางงาน มีรายไดเพิ่มมากขึ้น
๒.สถานที่ทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจในพื้นที่เปนที่รจู ักแพรหลายมากขึ้น
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
๑. ส ง เสริ ม อา ชี พ และ พั ฒ นา อา ชี พ ให แก ๑.จํานวนผูเขารวมอบรม
๒.จํานวนกลุมอาชีพที่ไดรบั การสนับสนุน
ประชาชน
๓.จํานวนศูนยจําหนายสินคาชุมชน
๔.จํานวนชุมชนที่เขารวมโครงการ

๒. สงเสริมเผยแพรความรูดานเกษตร
๓. สงเสริมการทองเที่ยว

๑.จํานวนกลุมแมบานเกษตรที่เขารวมโครงการ
๒.จํานวนงบประมาณที่สนับสนุน
๑.จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
๒.จํานวนสวนสาธารณะที่ไดรับการปรับปรุง
๓.จํานวนกิจกรรมที่จัดเพิ่มขึ้น

ความเชื่อมโยง
๑.ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการคา การบริการการ
ทองเที่ยวดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการวางแผน การสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว

๒.๔ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลกระจับ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ยทธศาสตร์
จังหวัด
ุ
ราชบรีุ

ยทธศาสตร์
ุ
การ
พัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดราชบรีุ

ยทธศาสตร์
การ
ุ
พัฒนาของเทศบาล
ตําบลกระจับ

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ ๒
เสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจการคา
การบริการการทองเที่ยวดวยนวัตกรรมและ
การบริการที่มีมูลคาสูง

ยุทธศาสตรที่ ๑
พัฒนาเกษตรสีเขียวแบบครบวงจรและเมือง
อาหารคุณภาพที่เติบโตอยางมั่นคง

ยุทธศาสตรที่ ๑
ดานการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ

ยุทธศาสตรที่ ๑
ดานการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการบริการ

-สรางจิตสํานึก
การมีสวนรวมใน
การอยูรวมกันใน
สังคมแบบเอื้อ
อาทร
-สงเสริม
สนับสนุนให
ประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนา
ทองถิ่นรวมกับ
ภาครัฐ
-สงเสริมพัฒนา
งานขอมูล
ขาวสารและ
ประชาสัมพันธ
-ปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได

-ปรับปรุงและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากร
-เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการปองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย
-ปรับปรุงและ
พัฒนาสถานที่
ปฏิบตั ิงาน
-จัดหา
เครื่องมือ
เครื่องใชใน
การปฏิบตั งิ าน

ยุทธศาสตรที่ ๒
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ ๓
ดานการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบรอย

ยุทธศาสตรที่ ๒
ดานการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต

-พัฒนาเด็กใหมี
ความพรอมกอน
เขารับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
-บริหารจัดการ
ศูนยพฒ
ั นาเด็ก
เล็กให
สอดคลองกับ
ระบบการศึกษา
-พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา
ใหมคี ุณภาพ
และมาตรฐานที่
เหมาะสม
-การระดม
ทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อ
การศึกษา

-การผลิตและ
พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา
-สงเสริมการจัด
กิจกรรมดาน
ศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ภูมิปญ ญา
ทองถิ่น
-สงเสริมการจัด
กิจกรรมดาน
กีฬานันทนาการ
และกิจกรรม
ของเยาวชน

-จัดบริการ
สาธารณสุขขั้น
พื้นฐานเชิงรุก
และเชิงรับฯ
-มีหลักประกัน
สุขภาพให
ประชาชนเขาถึง
บริการของรัฐ
-สนับสนุนเงิน
เบีย้ ยังชีพและ
เงินเพิ่มพิเศษแก
ผูสงู อายุ ผูพิการ
ผูปวยเอดส และ
ผูด อยโอกาส

ยุทธศาสตรที่ ๓
การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงใน
คุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรที่ ๔
ดานการวางแผน การสงเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและ
การทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ ๓
ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

-จัดหาพื้นที่
กอสราง
ปรับปรุง
สวนสาธารณะ
และสนามเด็ก
เลน
-จัดหาพื้นที่
สาธารณะ
กอสราง
สวนหยอมและ
ทางเทานาเดิน
-จัดหาพื้นที่
กอสรางสวน
สุขภาพ

-เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การสงเสริมและ
รักษา
สภาพแวดลอมทีด่ ี
-เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกลู
-ลดปริมาณและ
ควบคุมมลพิษ

ยุทธศาสตรที่ ๔
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่สมดุลและใชประโยชน
อยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๕
ดานการบริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๔
ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

-สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชนในการ
จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดลอม
-ควบคุมการ
สุขาภิบาลสถาน
ประกอบการ

-กอสราง
ปรับปรุงรักษา
ถนนทางเทาทอ
ระบายน้ํา
-ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะและ
ปรับปรุง
ซอมแซม

ยุทธศาสตรที่ ๖
ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ ๕
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

-ขยายเขต
น้ําประปา
-พัฒนาการวาง
ผังเมือง

-สงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
ใหแกประชาชน
-สงเสริม
เผยแพรความรู
ดานการเกษตร
-สงเสริมการ
ทองเทีย่ ว

๓.การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหศักยภาพของเทศบาลตําบลกระจับ
เทศบาลตําบลกระจับไดใชเทคนิค SWOT Analyst มาวิเคราะหประเมินสภาพการพัฒนา
ในปจจุบันและภาพรวมของโอกาสพัฒนาในอนาคต เพื่อนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและ
แนวทางการพัฒนา ซึ่งสามารถนํามาตรวจสอบกับแผนพัฒนาทองถิ่น วามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการ
พัฒนาทองถิ่นเพียงใด หรือมีจุดเนนไปในทิศทางใด
จุดแข็ง (Strengths)
๑.มีระบบการขนสงที่สะดวกและระยะทางไมไกลจากกรุงเทพ มีเสนทางสายหลักผานสูจ ังหวัดในภาค
กลางไปยังภาคใต และภาคตะวันตก และประเทศเพื่อนบาน
๒.มีโรงงานประเภทแปรรูปไม และผลิตภัณฑจากไม ผลิตภัณฑกระดาษ โรงงานแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร อูตอรถ และอุตสาหกรรมประดับยนต ทั้งขนาดใหญ ขนาดกลาง และเล็ก จํานวนมาก
๓.เปนแหลงแรงงานฝมืออูตอรถที่มีชื่อเสียง
๔.ประชาชนมีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย
จุดออน (Weaknesses)
๑.ปญหาการระบายน้ําในฤดูฝน
๒.ยังไมมีการจัดวางระบบผังเมืองที่ใชรวมกันทั้งอําเภอบานโปงอยางเปนรูปธรรม
๓.ปญหามลภาวะสิ่งแวดลอมเชน ปญหาขยะมูลฝอย,ปญหาการจัดการน้าํ เสีย,ปญหากลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรม
๔.ชุมชนยังมีปญหาดานสุขอนามัยและสิ่งแวดลอมชุมชนที่ดี
๕.ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม ในพื้นที่
๖.ผูยากไร ผูดอยโอกาส ยังเขาไมถึงบริการของรัฐอยางเปนธรรม
๗.ศักยภาพและความตื่นตัวของบุคลากรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเยาวชน
ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังไมชัดเจน
๘.ขาดการประสานงานและบูรณาการในการพัฒนาดานตางๆ ระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของที่เปนเอกภาพ
๙.ชุมชนยังขาดการรวมกลุมที่เขมแข็ง
๑๐.การกําหนดทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาในระดับทองถิ่น สวนใหญยังคงใหความสําคัญกับการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานมากกวาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑๑.บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังขาดความรูความเขาใจในการวางแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
๑๒.งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอยูอยางจํากัด แตปญหาความตองการของประชาชนมี
จํานวนมาก ทําใหไมสามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึง
โอกาส (Opportunities)
๑.รัฐบาลไดสงเสริมใหทองถิ่นใหการสนับสนุน การพัฒนาคน สังคม และชุมชนใหมีความ
เขมแข็งในการพัฒนาที่นําไปสูก ารพึ่งตนเองมีภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.การรวมตัวของประเทศอาเซียน(AEC) เพิ่มอํานาจการตอรองของประเทศสมาชิก สงเสริมความรวมมือ
ซึ่งกันและกันทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
อุปสรรค (Threats)
๑.ระเบียบกฎหมายระหวางหนวยงานภาครัฐบางฉบับเปนอุปสรรคตอการพัฒนาทองถิ่น
๒.ประชาชนไมเห็นความสําคัญในเรื่องการเมืองการปกครองทองถิ่นและไมมีสวนรวมในการ
บริหารการเมืองการปกครองและการรวมกันพัฒนาทองถิ่น

๓.ปญหาความยากจนทําใหคนตองดิ้นรนเรื่องปากทองของตัวเองกอนที่จะคิดถึงสวนรวมทําใหความ
ผูกพันกับชุมชน/ทองถิ่นมีนอย ประชาชนอยูแบบปจเจกชนมากขึ้น
๔.ขาดทิศทางการเตรียมความพรอมในการเขาสู AEC ในเชิงปฏิบัติการ
๕.ความรุนแรงตอกระแสการบริโภคนิยมทําใหภาคสังคมออนแอ
๖.กระแสวัตถุนิยมที่รุนแรงในปจจุบันเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชุมชน
๗.การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับเลือกตั้งใหมในแตละครั้งอาจ
สงผลใหการพัฒนาทองถิ่นขาดความตอเนื่อง
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
ผลของการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเทศบาลตําบลกระจับตามประเด็นการ
พัฒนาเทศบาล โดยทําการวิเคราะหปญหาและความตองการพัฒนาของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
๑.ดานโครงสรางพื้นฐาน
ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลกระจับ ในปที่ผานมาไดมีการพัฒนาและชวยแกปญหาความเดือดรอน
และบรรเทาความตองการของประชาชนในดานโครงสรางพื้นฐาน แตความตองการของประชาชนดานนี้ยังมีอีก
จํานวนมาก เชน การกอสรางทอระบายน้ํา ปรับปรุง ซอมแซมถนน ฝาบอพัก และอื่น ๆ ภายในชุมชน หมูบาน
การขยายเขตไฟฟา ระบบประปา ทําใหไมสามารถดําเนินการไดอยางทั่วถึงทุกพื้นที่ตามแผนพัฒนาที่กําหนดไว
จึง นํ า สภาพปญ หาและความตอ งการที่ เ คยเสนอมา และจากการจัด ทํา ประชาคมแผนชุ มชนบรรจุ เข า แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลเพื่อนําไปจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลแกไขในปตอไป
๒.ดานเศรษฐกิจ
รัฐบาลแกไขปญหาดานเศรษฐกิจมาโดยตลอด แตก็ไมสามารถแกไขปญหาดานนี้ใหหมดไปได เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําตอเนื่องมาหลายป พืชผลทางการเกษตรตกต่ํา ขาดเงินทุนหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรม
ตองลดการผลิตลดคนงานทําใหคนวางงานเพิ่มขึ้น เทศบาลสนับสนุนใหประชาชนดําเนินงานตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สงเสริมการประกอบอาชีพใหกับราษฎรไดพัฒนาฝมือโดยจะมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจในทุกรูปแบบเพื่อ
สรางชุมชนใหเขมแข็งตอไปในอนาคต
๓.ดานสังคม
ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจที่ผานมา และการแพรระบาดของยาเสพติด กอใหเกิดปญหาอาชญากรรมใน
พื้นที่ ทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนไมดีเทาที่ควรขาดการปองกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไมเพียงพอ สงเสริมใหเยาวชนและ
ประชาชนใชเวลาวา งใหเปนประโยชน มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมไปพรอมๆ กันเพื่อใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔.ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เทศบาลตํา บลกระจับไดเล็งเห็นปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยประชาชนยังขาด
ความรู ความเข า ใจในการใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ อ ย า งประหยั ด และขาดจิ ต สํ า นึ ก ในการบํ า รุ ง รั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดมลพิษตางๆ ในปจจุบันจะตองพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสมดุล
ตอไป
๕.ดานการเมืองการบริหาร
รัฐบาลไดมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามาบริหารจัดการและมีสวนรวม
ในการปกครองตนเองในรูป ของกระบวนการประชาคมหมูบ า น/ชุ มชน มีก ารพั ฒ นาบุ คลากรเพื่ อ ให ทั น กั บ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจัดสงบุคลากรไปศึกษาอบรมความรูในดานตางๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องใชตา งๆ ใหสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็วและทันสมัย และมีการ
สงเสริมการบริหารงานทองถิ่นโดยใชเทคนิคระบบสารสนเทศเพื่อความรวดเร็ว ทั่วถึง และมุงเนนผลสัมฤทธิ์

สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาทองถิน่ สี่ปไปสูการปฏิบัติ
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร

๑ การพัฒนาจัดระเบียบ
ชุมชน/ สังคม
และการบริหาร

๒ การพัฒนาดานสังคม
และคุณภาพชีวิต

๓ การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๔ การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
๕ การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ

ดาน
บริหารทั่วไป

บริการชุมชนและสังคม

บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน
-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป
-แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน
-แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
-แผนงานบริ ห ารงาน
ทั่วไป
-แผนงานการศึกษา
-แผนงานการศาสนา
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ
-แผนงานสร า งความ
เขมแข็งของชุมชน
-แผนงานสาธารณสุ ข
และสิ่งแวดลอม
-แผนงานงบกลาง
-แผนงานสาธารณสุข

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก
-สํานักปลัดฯ
-กองคลัง
-กองวิชาการฯ
-สํานักปลัดฯ
-สํานักปลัดฯ
-สํานักปลัดฯ
-กองการศึกษา
-กองการศึกษา
-สํานักปลัดฯ
-กองสาธารณสุขฯ
-กองสาธารณสุขฯ
-กองสาธารณสุข

บริการชุมชนและสังคม

-แ ผ น ง า น เ ค ห ะ แ ล ะ -กองชาง
ชุมชน
-แผนงานการพาณิชย
-กองการประปา

บริการชุมชนและสังคม

-แผนงานสร า งความ -สํานักปลัดฯ
เขมแข็งของชุมชน

หนวยงาน
สนับสนุน

สวนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

การบริ ห ารงานที่ ป ระสบความสํา เร็จ นั้น สว นหนึ่ ง มาจากการนํ า นวั ต กรรม (Innovation) และ
กระบวนการบริ ห าร ใหม ๆ มาประยุ ก ต ใ ช ใ นองค ก ร ให บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายที่ กํ า หนดไว
การติดตาม และประเมินผลก็เปนสวนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการสําคัญ คือ การติดตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานและประเมินผลความสําเร็จ ของงาน อันจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขปญหารวมกัน
ใหบรรลุ เปาหมาย จึงตองมีการติดตามและประเมินผล เพื่อใหทราบ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงาน
ของ องคกรวาอยูในระดับใด เหมาะสมหรือสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน หรือไม
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
กระบวนการของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) มีองค ประกอบ 3 สว น คือ การวางแผน
(Planning) การนําแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามประเมินผล (Monitor and Evaluation)
ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร สามารถดําเนินการไดดังนี้
1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น โดยตรวจสอบกระบวนการ
ดํ า เนิ น การว า เป นไปตามวิธีก ารและขั้ น ตอนที่กํ า หนดไว ต ามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวา ด ว ยการจั ด ทํา
แผนพัฒนาของ องค กรปกครองสว นทองถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมถึง ฉบั บที่ 3 พ.ศ.2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท. 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เป นกรอบในการ
ปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล
2) ติด ตามประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของประชาชน ต อ การดํ า เนิ น งานตามนโยบายของเทศบาล
เป น การ ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานในแต ล ะยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นา โดยออกแบบสํ า รวจความพึ ง พอใจ
ของประชาชน
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
เป นการประเมิ นผลที่ชว ยใหทราบถึง ความก า วหนา ในการดํา เนิ น งานว า แผนงานหรื อโครงการที่ ไ ด
ดําเนินการไป แลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม มีผลสําเร็จมากนอย
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับ เปาหมาย หากมีความลาชามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะไดรับการแกไขดวยวิธีการ
ใด เพื่ อ ให โ ครงการดั ง กล า วเป น ไปตาม วั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายที่ กํ า หนดไว และยั ง เป น เครื่ อ งมื อชี้ วั ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ
1) การติดตามและประเมินผลการดํา เนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และ
ขั้นตอนการดําเนินงานซึ่งผูรับผิดชอบโครงการจะเปนผูกํากับตัวชี้วัด
2) การเบิกจายงบประมาณตามแผนการดําเนินงานประจําปและเพิ่มเติม ทั้งนี้เทศบาล จะนําขอมูลที่ได
จากการติ ด ตามและประเมิ นผลโครงการ มาใชใ นการ ปรั บ ปรุ ง กระบวนการ ดํ า เนิน งานให สอดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตร และเปา หมายที่ไ ดกํา หนดไวในแผนพัฒนาทอ งถิ่น ใหสามารถตอบสนองและแก ไข ป ญหาความ
ตองการของประชาชนเปนสิ่งสําคัญ

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
๑.ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ๒ ประเภท คือ
๑.๑ แผนพัฒนาทองถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๑.๒ แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ
๒.ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
3.ศึก ษาความพึง พอใจของประชาชนตอผลการดํา เนินงานตามแผนพั ฒนาทองถิ่น ในภาพรวมเกณฑ
มาตรฐานและตัวชี้วัด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ไดมีเกณฑมาตรฐาน (Standard Criteria) และ ตัวชี้วัด
(Indicators) เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินใหเกิดความชัดเจน เปนระบบมีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ โดยใช
เกณฑ มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้
เกณฑมาตรฐาน (Standard
ตัวชี้วัด (Indicators)
กรอบตัวแปร (Attributes)
Criteria)
สัมฤทธิผลและการบรรลุ
ผลผลิต ผลลัพธ
ผลตางระหวางจํานวนโครงการที่
วัตถุประสงค ของโครงการ
แลว เสร็จกับจํานวนโครงการ
ทั้งหมด
การสนองตอบความตองการของ ระดับความพึงพอใจ
สัดสวนของประชาชน
ประชาชน
กลุมเปาหมายที่พึงพอใจและไม
พอใจ
ผลสะทอนกลับ
ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสว นทองถิ่น มีฐานคิดวาระบบติดตาม
และประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกอนหนาที่
แผนพัฒนาจะดําเนินการ จึงเปนเหมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการบริหารแผนและจะสงผลตอการติดตามและ
ประเมินผลดวยเชนกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯ ครั้งนี้จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพ ดังนี้
ระบบการจัดทําแผน

ปจจัยนําเขา
-แผนปฏิบัติการ
-งบประมาณ
-บุคลากร
-ทรัพยากรอื่น

ระบบงบประมาณ

กระบวนการ
-การใชทรัพยากร
-การดําเนินการตามแผน
-การบริหารแผน

ระบบติดตาม ( Monitoring)
-Input Monitoring
-Performance Monitoring

ระบบสังคม/ทองถิ่น

ระบบการเมือง

ผลผลิต
-ความสําเร็จของการดําเนิน
งานตามแผนในเชิงรูปธรรม

ระบบวัฒนธรรม

ผลลัพธ
-ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนเมื่อเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค/เปาหมาย

ระบบประเมินผล (Evaluation)
-ความสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมายของแผน
-การเปลี่ยนแปลงของทองถิ่นในภาพรวม

3. แบบสรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผนฯ

แบบติดตามแผนฯ

( Input )

( Process )

แบบที่ 1
การประเมินการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

แบบที่ 2
แบบติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

แบบประเมินผลแผนฯ
( Output )

แบบที่ 3/1
แบบประเมินการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาทองถิ่น

แบบที่ 3/2
แบบประเมินความพอใจ
ตอผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นภาพรวม

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต
เทศบาล ไดจัดบริการสาธารณะเพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองตอความตองการของประชาชนไม
วาจะเปนดานโครงสรางพื้นฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น ทั้งนี้มุงหวังให ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ในสวนของการดํา เนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งเปนการแปลง
แผนไปสูการ
ปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม (Output) ไดกอใหเกิดผลกระทบ (Impact) ทั้ง 3 ระดับ คือ ระยะสั้น
สามารถเห็นผลสําเร็จไดทันทีเมื่อดําเนิน โครงการ/กิจกรรม แลวเสร็จ ระยะกลางและยาว ตองใชเวลาใน การ
พัฒนาและดําเนินการ โดยในอนาคตเทศบาล ไดวางแผนดําเนินการพัฒนาทองถิ่นในดานตางๆ สามารถสรุปได
ดังนี้
1. โครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- จัดใหมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสม และเพียงพอในพื้นที่ สามารถพัฒนาพื้นที่ให
มีความเจริญ และรองรับการขยายตัวของเมือง
- บูรณาการจัดระเบียบสายไฟฟา , สายโทรศัพท,CCTV รวมกับ ไฟฟาฯ, องคกร โทรศัพทตางๆ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- พัฒนาระบบการใหบริการน้ําประปาใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ และ พัฒนาคุณภาพน้ําประปาให
เปนน้ําประปาดื่มได
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- จัดระบบการกําจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ สรางจิตสํานึกใน การทิ้งขยะ และ สงเสริมใหมีการคัดแยกขยะ
ตั้งแตภายในครัวเรือน
- สรางสวนสาธารณะพรอมดูแลรักษาสวนสาธารณะใหเปนลักษณะสวนลอมเมือง

3. การศึกษา
- พัฒนาบุคลากรดา นการศึกษา และสื่ออุปกรณการเรียน การสอนใหมีความ ทัน สมัย รวมทั้งพัฒนา
หลักสูตรที่ได มาตรฐานบูรณาการกับหลักสูตรทองถิ่น สามารถจัดการ เรียนการสอนใหเด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่เปนเลิศ
- สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียน ยากจนและดอยโอกาส
- จัดการศึกษาและแหลงเรียนรูนอกระบบ (TK Park) ให ครอบคลุม เพื่อเปนแหลงเรียนรูของ ประชาชน
ในการพัฒนาตนเองใหทันกับสถานการณโลกที่ปรับเปลี่ยนไป
- เสริมสรางความเขาใจและการอยูรวมกันภายหลักบานวัดโรงเรียน(บวร)
4. กีฬาและนันทนาการ
-กอสรางลานกีฬา ติดตั้งเครื่องออกกําลังกายภายในชุมชน และกอสรางสถานที่ออกกําลังกาย
6. สุขภาวะและคุณภาพชีวิต
- ปรับปรุงตลาดและสถานประกอบการใหมีมาตรฐานผานเกณฑหลักสุขาภิบาล และมีการสุมตรวจคุณภาพอาหาร
สด อาหารสําเร็จรูปอยางตอเนื่อง ผูบริโภคไดบริโภคอาหารที่สะอาดไมมีสารปนเปอนที่เกิดอันตรายแกชีวิต
- การรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก ทั้งในชุมชนและ สถานศึกษา
- เพิ่ ม มาตรการดูแ ลและสร า งภู มิคุมกั นทางสัง คมให แ ก เด็ ก และ เยาวชนใหรู เ ท า ทัน ถึง โทษและรู ป แบบ
การแพรระบาด รวมถึงวิธีการหลีกเลี่ยง โดยตั้งเปาหมายให โรงเรียนสังกัด เทศบาลเปนโรงเรียนปลอดยาเสพติด
- ใหการดูแลและชวยผูดอยโอกาส/ ผูพิการอยางทั่วถึง ไดมาตรฐานและ มี ความเทาเทียมกัน
- เตรียมความพรอมสําหรับผูที่เขาสูวัยผูสูงอายุ และ สนับสนุนการดําเนินงาน องคกรผูสูงอายุ
- เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินแก ประชาชน ดวยการติดตั้ง กลอง CCTV บริเวณจุด
เสี่ยง เพื่อดูแลรักษาความ ปลอดภัยภายในพื้นที่ ตลอด 24 ชม.
-เพิ่ ม ศั ก ยภาพการปฏิ บั ติง านของ จนท.งานปอ งกั น ฯ และสรา งเครื อ ข า ยรัก ษา ความปลอดภั ย ทั้ ง
หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ทั้งภายในและนอกพื้นที่
7. การบริหารงาน
- สงเสริมใหประชาชนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
- พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี เพิ่มมาตรการและวางแผนการจัดเก็บภาษีให เปนไปตามเปาหมาย
- เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ของเทศบาลให ครอบคลุม และทั่วถึง และเพิ่ม
ชองทางการประชาสัมพันธ เชน เสียงตามสาย, จอ LED, เว็บไซต, สื่อโซเชียล ฯลฯ
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นพบวา ในขั้นตอนการจัดทําแผนนั้น เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติมถึง ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ.2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยคํานึงถึงหลักประชารัฐผานกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนเป นสําคัญ ในสวนของ การนําแผนไปสูการปฏิบัติรอบปที่ผานมาพบวา การดําเนินงานบาง
โครงการ/กิจกรรม ยังเกิดความลาชาไมเปน ไปตามแผนการดําเนินงาน โดยเฉพาะโครงการกอสรางทั้งถนน ทาง
เท า และท อระบายน้ํ า อั นเนื่ องมาจากป จ จัย ทั้ง ภายใน และภายนอก และสุ ดท า ยการติด ตามประเมิ น ผล
แผนพัฒนาทองถิ่น ในทางปฏิบัติเทศบาลไดติดตามประเมินผลการดํา เนินโครงการ/ กิจกรรม เปนประจําทุกๆ
เดือน เพื่อใหทราบสถานการณดําเนินโครงการ/กิจกรรม วาอยูในขั้นตอนใดเปนไปตามแผนการดําเนินงานหรือไม
มีปญหาหรืออุปสรรคอยางไร พรอมจัดทํารายงานเสนอใหผูบริหารไดรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อเปนการแกไขปญหาความ
ลา ช า ในขั้ นตอนการนํา แผนไปสูป ฏิบั ติ ใหสามารถอํ า นวยความสะดวกและตอบสนองต อ ความ ต อ งการแก
ประชาชนไดรวดเร็วยิ่งขึ้น

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
----------------------------เปนแบบที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑ ที่ กําหนด
ไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใช
งบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้
1.แนวการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองกับแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ประเด็นพิจารณา
คะแนน
1. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
20
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
15
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
65
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(10)
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
(10)
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
(10)
3.4 วิสัยทัศน
(5)
3.5 กลยุทธ
(5)
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตร
(5)
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
(5)
3.8 แผนงาน
(5)
3.9 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรในภาพรวม
(5)
100
รวม

ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและ ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
ขอมูลพื้นฐานขององคกร (1) ขอ มูล เกี่ ยวกับ ดา นกายภาพ เชน ที่ ตั้ง ของหมูบาน/ชุ ม ชน/
ปกครองสวนทองถิ่น
ตํา บล ลักษณะภูมิ ป ระเทศ ลั กษณะภูมิ อากาศ ลัก ษณะของดิ น
ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/
การปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ด า นการเมื อ ง/การปกครอง เช น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวน
ประชากรและชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข อ มู ลเกี่ย วกั บ สภาพทางสั งคมเชน การศึก ษา สาธารณสุ ข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ
(4) ข อ มูล เกี่ ย วกับ ระบบการบริก ารพื้ นฐาน เชน การคมนาคม
ขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ
(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ
(6) ขอ มูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒ นธรรม เชน การนับถื อ
ศาสนา ประเพณีแ ละงานประจํา ป ภู มิปญ ญาท อ งถิ่น ภาษาถิ่ น
สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข อ มูล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ เช น น้ํ า ป า ไม ภู เ ขา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
หรือการใชขอมูล จปฐ.
(9) การประชุ ม ประชาคมท อ งถิ่ น รู ป แบบ วิ ธี ก าร และการ
ดํา เนินการประชุมประชาคมท อ งถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิ ด
รว มทํ า รว มตัด สิ นใจ รว มตรวจสอบ ร วมรับ ผลประโยชน ร ว ม
แกปญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสําหรับ
การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตามอํ า นาจหน า ที่ ข ององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น
2 . ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
สภาวการณและศักยภาพ (1) การวิ เ คราะห ที่ ค วบคลุ ม ความเชื่ อ มโยง ความสอดคล อ ง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่น
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ และ
Thailand 4.0

คะแนนเต็ม
20
(3)

(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)

20
(5)

คะแนนทีไ่ ด

ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
2. การวิเคราะห
(2) การวิเคราะหการใชผังเมือ งรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
สภาวการณและศักยภาพ บังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนา
(ตอ)
ทองถิ่น
(3) การวิ เ คราะห ท างสั ง คม เช น ด า นแรงงาน การศึ ก ษา
สาธารณสุ ข ความยากจน อาชญากรรม ป ญ หายาเสพติ ด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน
(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอ มูลดานรายไดครัวเรื อน การ
สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพั ฒนาอาชีพและ
กลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน
(5) การวิเคราะหสิ่งแวดล อ ม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือ สิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษ ฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทอ งถิ่น ดวยเทคนิค
SWOT Analysis ที่สงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength(จุด
แข็ง) W-Weaknrss (จุดออน) O-Opportonity (โอกาส) และ TThreat (อุปสรรค)
3. ยุทธศาสตร
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
3.1 ยุ ทธ ศา สต ร ข อ ง สอดคลอ งกับ สภาพสั งคม เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดลอ มของท อ งถิ่ น
อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลอ งกับ
ทองถิ่น
ยุทธศาสตรข ององคกรปกครองสวนทอ งถิ่น และเชื่อ มโยงหลั ก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0
3.2 ยุ ทธ ศา สต ร ข อ ง สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
และ Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด สอดคลอ งกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจั งหวัด ยุทธศาสตรพัฒ นา
ภาคแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห งชาติ แผนการบริ หาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0
วิ สั ย ทั ศ น ซึ่ งมีลัก ษณะแสดงสถานภาพที่ อ งค ก รปกครองส ว น
3.4 วิสัยทัศน
ทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลอง
กับโอกาสและศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และสัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น

คะแนนเต็ม
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

60
(10)

(10)

(10)

(5)

คะแนนทีไ่ ด

ประเด็นพิจารณา
3.5 กลยุทธ

รายละเอียดหลักเกณฑ
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตอ งทําตามอํานาจ
หน า ที่ ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารบรรลุ
วิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให
บรรลุวิสัยทัศนนั้น
3.6 เป า ประสงคข องแต เปา ประสงค ข องแต ล ะประเด็ น กลยุ ทธ มี ค วามสอดคล อ งและ
ละประเด็นกลยุทธ
สนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

คะแนนเต็ม
(5)

3.7จุดยืนทางยุทธศาสตร ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ
(Positioning)
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
แผนงานหรื อ จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ การพั ฒ นาในอนาคต กํ า หนด
จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค
ตั ว ชี้ วั ด ค า เป า หมาย กลยุ ท ธ จุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร แ ละ
ยุ ท ธศาสตร ข ององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่น ที่ มี ค วามชั ด เจน
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี้ป
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว
3.9 ความเชื่อมโยงของ ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ยุทธศาสตรในภาพรวม
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช าติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจแล
ละสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
รวมคะแนน

(5)

(5)

(5)

(5)

100

คะแนนที่ได

2.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นพิจารณา
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5.3 เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคลองกับเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวมคะแนน

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100

3.แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
1.การสรุ ป สถานการณ เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
การพัฒนา
ส ว นท อ งถิ่ น (ใช ก ารวิ เ คราะห SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการ เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการ วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ , ดานสังคม,
ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม)
2. การประเมินผลการนํา 1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อ นํามาใชวัดผลในเชิ ง
แผนพัฒ นาทองถิ่นสี่ปไ ป ปริ ม าณ เชน การวั ด จํา นวนโครงการ กิจ กรรม งานตา งๆ ก็ คื อ
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ผลผลิตนั่นเองวา เปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่
ดํา เนินการจริงตามที่ได กําหนดไวเท าไหร จํา นวนที่ ไม ส ามารถ
ดํ า เนิ น การได มี จํ า นวนเท า ไหร สามารถอธิ บ ายได ต ามหลั ก
ประสิทธิภ าพ (Efficiency) ของการพัฒนา ทอ งถิ่นตามอํา นาจ
หนาที่ที่ไดกําหนดไว
2) วิเ คราะหผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative)
3. การประเมินผลการนํา 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
แผนพัฒ นาทองถิ่นสี่ปไ ป นําเอา เทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ต า งๆ ที่ ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ นั้ น ๆ ตรงต อ ความต อ งการของ
ประชาชนหรือไมและ เปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชน
พึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพ
หรื อ ลั ก ษณะถู ก ต อ ง คงทน ถาวร สามารถใช ก ารได ต าม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ห รื อ ไ ม ซึ่ ง เ ป น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิ บัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมา
ดํ า เนิ น การ รวมถึ ง สามารถเที ย บเคี ย งกั บ ส ว นราชการหรื อ
หนวยงาน
2) วิเ คราะหผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative)

คะแนนเต็ม
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10
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คะแนนทีไ่ ด

ประเด็นพิจารณา
4. แ ผ น ง า น
แ ล ะ ยุทธศาสตรการ
พัฒนา

5.โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ
5.3 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ ชัด
เ จ น นํา ไ ป สู ก า ร ตัง้
งบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป

5.5 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มี ค วาม
สอดคลอ งกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แหงชาติ

รายละเอียดหลักเกณฑ
1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับ ยุ ท ธศาสตร ข ององคก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น ในมิ ติ ต า งๆจน
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis
/Demand (DemandAnalysis) / Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
มีพื้นที่ติดตอกัน
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไข ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ดํ า เนิ น การเพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาบรรลุ ต าม วิ สั ย ทั ศ น ข ององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลั ก การ และเหตุ ผ ล วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานต อ งสอดคล อ งกั บ
วัตถุประสงค มีความ เปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
สภาพที่ อ ยากให เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคตเป น ทิ ศ ทางที่ ต อ งไปให ถึ ง
เปาหมายตอง ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคือ
อะไร มี ผ ลผลิต อย า งไร กลุ ม เป า หมาย พื้ น ที่ ดํา เนิ น งาน และ
ระยะเวลาดําเนินงาน อธิบายใหชัดเจนว าโครงการนี้จ ะทํ าที่ ไหน
เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายรอง
โครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ
กลุมเปา หมายหลัก ใครคือ กลุมเปาหมายรอง (5) โครงการ
สอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถใน การ
แขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุล
และ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการมี ค วามสอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคน เปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย
2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการ ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
จริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่ เปนเปาหมายระยะยาว
ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแขงขัน
และการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสราง สังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอ ม
(6) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
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ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
5.6 โครงการมีค วาม โครงการมี ลัก ษณะหรือ สอดคล อ งกับ การปรั บเปลี่ยนโครงสร า ง
สอดคล อ งกั บ Thailand เศรษฐกิ จ ไปสู Value–Based Economy หรือ เศรษฐกิ จ ที่
4.0
ขับเคลื่อนดวย นวัตกรรม ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศดวย ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการ
เนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน ภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด สรางสรรค นวัตกรรม
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ
ไดเ ปรีย บเชิง เปรี ย บเทีย บ เช น ด า นเกษตร เทคโนโลยี ชี ว ภาพ
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการสอดคลอง โครงการพัฒ นาท องถิ่น มี ความสอดคลอ งกั บหวงระยะเวลาของ
กับยุทธศาสตรจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวน
ใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทอ งถิ่นตอง
เปน โครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัด
ที่ได กําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน
5.8 โครงการแกไขปญหา เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ความยากจนหรื อ การ ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยาย
เสริมสรางใหประเทศชาติ ได เปนโครงการที่ป ระชาชนต อ งการเพื่อให เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
มั่ น ค ง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ลักษณะที่ จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่น ที่
ภายใตหลักประชารัฐ
พัฒนาแลวดวย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คะแนนเต็ม
(5)

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการ
5.9 งบประมาณ มีความ ในการ จัดทําโครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy)
สอดคล อ งกั บ เป า หมาย (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล
(ผลผลิตของโครงการ)
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปรงใส
(Transparency)
5.10 มีการประมาณการ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ราคาถู ก ต อ งตามหลั ก ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ทองถิ่น มีความโปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง
วิธีการงบประมาณ
ประจักษ

(5)

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator :
KPI) ที่ สามารถวัด ได (measurable) ใชบอกประสิ ท ธิ ผ ล
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่ง ที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ)

(5)

5.11 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วั ต ถุ ป ระสงค และผลที่
คาดวาจะไดรับ

(5)

(5)

(5)

คะแนนทีไ่ ด

ประเด็นพิจารณา
5.โครงการพัฒนา (ตอ)
5.12 ผลที่ ค าดว า จะ
ไ ด รั บ ส อ ด ค ล อ ง กั บ
วัตถุประสงค

รายละเอียดหลักเกณฑ
ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคลอ งกับวั ตถุประสงคที่ตั้ งไว การไดผลหรือ ผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค ควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการ ดํา เนิน งานตามโครงการ (2) วั ด และ
ประเมินผลระดับของความสํา เร็จได (3) ระบุสิ่ง ที่ต อ งการ
ดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5)
สงผลตอการบงบอกเวลาได
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
(5)

คะแนนทีไ่ ด
4
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