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อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 



 

บทน ำ 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นแผนที่จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี และเป็นแผนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีกลุ่มจังหวัด 
  

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นแผนที่ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้
กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง
เพราะเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต และเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ามากที่สุดและประชาชนใน
ท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์มากท่ีสุด 
 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   1. เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมงบประมาณจาก
เงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น 
  2. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมที่จะใช้ในการจัดท าเอกสาร
งบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
    3. เพ่ือใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
 

ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
  1. กำรเตรียมกำรจัดท ำแผน 
     1.1 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาท าการชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อไป และท าการเสนอโครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นในห้วงปี พ.ศ. 2561 - 2565 ผ่านทางปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ 
     1.2 แจ้งโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ประชาคม  
 2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
      2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท าการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยวิธีการ SWOT (การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค) 
 



 

     2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
             การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา และน าเสนอที่ประชุม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพ 

 3. กำรจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำ 
     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการมาจัดท า
รายละเอียดโครงการด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ  ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือให้สามารถน าไปท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีได้ต่อไป 
  4. กำรจัดร่ำงแผน กำรอนุมัติ และประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
     4.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทาง และข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพือ่จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
     4.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

      4.3 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ต่อไป 
 

ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การบริหาร

ส่วนต าบลจะได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และ
ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งด้านงบประมาณ เวลา และบุคลากร โดย
ได้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการโดยอาศัยฐานข้อมูลและมีดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการอย่างชัดเจน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด นอกจากนี้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ยังเป็นมาตรการหนึ่งที่แสดง
ความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนากับการจัดท าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอีกด้วย 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

แผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงบวช อ ำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
----------------------------------- 

 

ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 19 มกราคม 2539 
และด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย เพ่ือบริการประชาชน และพัฒนาท้องถิ่น
ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

   1. ด้ำนกำยภำพ 
       1.1 ทีต่ั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
        องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 10 บ้านไร่ดอนกลาง ซึ่งเป็นที่ท าการที่สร้าง
ขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2542 อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเดิมบางนางบวชประมาณ 5 กิโลเมตรสามารถเดินทางติดต่อได้โดย
ใช้เส้นทางถนนสายสุพรรณบุรี - ชัยนาท และห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 44 กิโลเมตร การติดต่อโดยใช้เส้นทาง
ถนนสายสุพรรณบุรี - ชัยนาท 

 

อำณำเขตติดต่อกับต ำบลใกล้เคียง ดังนี้  
ทิศเหนือ   ติดต่อกับพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช  

                                    จังหวัดสุพรรณบุรี 
    ทิศใต้              ติดต่อกับพ้ืนที่เทศบาลต าบลสามชุก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
             ทิศตะวันออก        ติดต่อกับพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลเขาดิน และองค์การบริหารส่วนต าบล 
        ยางนอน อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
             ทิศตะวันตก          ติดต่อกับพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลกระเสียว อ าเภอสามชุก           
                                   จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ขนำดพื้นที่ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช มีเนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 43.26 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  

27,287 ไร่ 
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แผนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำงบวช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีพ้ืนดินที่อุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การท านา ท าไร่ ท าสวน และเลี้ยงสัตว์ มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านหมู่ที่ 3, 6, 10 มีคลองท่ามะนาวไหล
ผ่าน หมู่ที่ 7, 8 มีคลองกระเสียวไหลผ่านหมู่ที่ 9 และในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 7, 8 มีเนินเขาเตี้ยๆ สลับกับพ้ืนที่ราบ  
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเส้นทางหลักคือถนนสายสุพรรณบุรี - ชัยนาท เริ่มจากทางตอนใต้ของต าบลยาวตลอดถึง
ตอนเหนือสุดของต าบล และถนนสายสุพรรณบุรี - สิงห์บุรี เริ่มจากอาณาบริเวณตอนกลางของต าบลไปสิ้นสุดอาณา
เขตของต าบลทางทิศตะวันออก มีถนนเลียบคันคลองชลประทานสามชุกและทางเชื่อมผ่านหมูที่ 3, 6, 9, 10 ท า ให้
การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านในเขตต าบล และต าบลใกล้เคียงประชาชน
สามารถไปมาหาสู่กันได้ การขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวก รวดเร็ว  
      1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
    สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช มีลักษณะคล้ายคลึงกับอ าเภออ่ืนๆ 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวคือ ฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้พัดผ่านเข้ามา
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ท าให้อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป ฤดูฝนลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้
จากมหาสมุทรอินเดียพัดผ่านมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ท าให้อากาศมีความชุ่มชื้นมีฝนตก
โดยทั่วไป ฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ ท าให้อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป 
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       1.4 ลักษณะของดิน 
    ลักษณะของดินในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช เป็นเนื้อดินที่สามารถในการอุ้มน้ า 
จะพบว่าสภาพของดินเหมาะสมกับการปลูกพืช ดังนี้ 

1. การท านาข้าว 
2. การเพาะปลูกพืชไร่ 

  3. การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ท าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ถาวรส าหรับการปศุสัตว์ 
      1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
   มีแม่น้ าสุพรรณเป็นแหล่งน้ าหลักตามธรรมชาติที่ส าคัญ ใช้ในการอุปโภคและบริโภค และใช้ในการ
ท าการเกษตร 

แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
    แม่น้ า (แม่น้ าท่าจีน)                 1  สาย 
    ล าห้วย, ล าคลอง      2  สาย  
       (คลองท่ามะนาว,คลองกระเสียว) 

              คลองชลประทาน    1  สาย 
   แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 

   ฝาย, อ่างเก็บน้ า หมู่ที่ 8   1  แห่ง 
   บ่อกักเก็บน้ า     3  แห่ง 
      (หนองยายทอง, หนองตะล้าน, หนองจระเข้ตาย) 
 

  2. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
      2.1 เขตการปกครอง 
  ต าบลนางบวช มีหมู่บ้านทั้งหมดจ านวน 10 หมู่บ้าน  

- มีหมู่บา้นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช จ านวน 6 หมู่บ้าน คือ 
  หมู่ที่  3    บ้านไร่ 

หมู่ที่  6    บ้านท่านางเริง 
หมู่ที่  7    บ้านเกาะคู 
หมู่ที่  8    บ้านท่ามะนาว 
หมู่ที่  9    บ้านคันคลองกระเสียว 
หมู่ที่  10  บ้านไร่ดอนกลาง 

- อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลต าบลนางบวช จ านวน 4 หมู่บ้าน คือ 
หมู่ที่  1    บ้านส าเภาล่ม 
หมู่ที่  2    บ้านบางกระพ้น 
หมู่ที่  4    บ้านนางบวช 
หมู่ที่  5    บ้านท่านางเริง 

         2.2 การเลือกตั้ง 
    ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 6 เขต  
แบ่งเขตละ 2 คน  มีสมาชิก ๑2 คน 
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  3. ประชำกร 
      3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

   ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 

หมู่ที่/บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน 
จ ำนวนประชำกร 

ชำย หญิง รวม 
หมู่ที่  3  บ้านไร ่
หมู่ที่  6  บ้านท่านางเริง  
หมู่ที่  7  บ้านเกาะคู 
หมู่ที่  8  บ้านท่ามะนาว 
หมู่ที่  9  บ้านคันคลองกระเสียว 
หมู่ที่ 10 บ้านไร่ดอนกลาง 

148 
197 
282 
 147 
87 

213 

249 
257 
430 
196 
107 
305 

245 
252 
449 
208 
108 
355 

494 
509 
879 
404 
215 
660 

รวม 1,074 1,544 1,617 3,161 
 

ที่มำ  :  งำนทะเบียนรำษฎรอ ำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ณ วันที่ 12 มิถุนำยน 2562)   
 จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ต าบลนางบวช (เฉพาะในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช) มีจ านวนประชากรรวมทั้งสิ้น 3,161 คน แยกเป็น ชาย 1,544 คน หญิง 1,617 คน 
ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 73.06 คน/ตารางกิโลเมตร     
       3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอำยุประชำกร ชำย หญิง รวม หมำยเหตุ 

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 6 6 12  

1 ปีเต็ม - 2 ปี 10 13 23  

3 ปีเต็ม - 5 ปี 34 23 57  

6 ปีเต็ม - 12 ปี 106 117 223  

13 ปีเต็ม - 14 ปี 35 30 65  

15 ปีเต็ม - 18 ปี 66 45 111  

19 ปีเต็ม - 25 ปี 126 124 250  

26 ปีเต็ม - 49 ปี 521 475 996  

50 ปีเต็ม - 59 ปี 216 258 474  

60 ปีขึ้นไป 251 361 612  

รวมทั้งหมด 1,371 1,452 2,823  

ที่มำ  :  ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน ระดับหมู่บ้าน ปี 2562) 
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4. สภำพทำงสังคม 
    4.1 การศึกษา 
    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     1  แห่ง 
    โรงเรียนประถมศึกษา    1  แห่ง 
    ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน      6    แห่ง 
    ศูนย์เทคโนโลยีประจ าต าบลนางบวช   1  แห่ง 
    4.2 สาธารณสุข 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   1  แห่ง 
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ                    100 

          4.3 อาชญากรรม 
     องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
ก็ได้ด าเนินการป้องกันโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด ส่วนมากประชาชนมีการป้องกันอุบัติภัยต่างๆ อย่างถูกวิธี มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

    ๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ได้สร้างภูมิคุ้มกันโดยมุ่งเน้นไปที่

ครอบครัวเป็นอันดับแรก ช่วยกันดูแลสอดส่องพฤติกรรมในครอบครัว/ชุมชน มีผู้น าชุมชนและผู้น าท้องที่เฝ้าระวัง 
หากมีพฤติกรรมน่าสงสัยให้แจ้งเบาะแสที่สถานีต ารวจภูธรในพื้นที่โดยตรง  

     4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
    ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์    
    ประสานให้กับผู้พิการในการท าบัตรผู้พิการ 

 ช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
 

  5. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
      5.1 การคมนาคมขนส่ง 
    ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชไม่มีการด าเนินกิจการด้านขนส่ง เนื่องจากประชากรมีน้อย
และมีอาณาเขตพ้ืนที่ไม่กว้างมากนัก การเดินทางส่วนใหญ่ประชาชนใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ส่วนตัว  
   การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช แยกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. หมู่ที่ 3, 6 และหมู่ที่ 10 เป็นหมู่บ้านที่ติดต่อกับเส้นทางหลัก การคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอ
และจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ท่ีสะดวก 

 2. หมู่ที่ 7, 8 และหมู่ที่ 9 ถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านส่วนมากมีสภาพเป็นถนนลูกรัง/
หินคลุกและบางส่วนเป็นถนนลาดยาง การคมนาคมติดต่อระหว่างอ าเภอและจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ท่ีสะดวกอาจจะมีความ
ล าบากในช่วงฤดูฝนเนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และในหมู่ที่ 9 เมื่อถึงฤดูฝนเกิดฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน จะท า
ให้เกิดน้ าท่วมขังซ้ าซาก เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มต่ าการระบายน้ าไม่สะดวก สร้างความเสียหายแก่
เส้นทางคมนาคม และการเกษตรกรรม 
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      5.2 การไฟฟ้า 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชมีไฟฟ้าเข้าถึงทั่วทุกหมู่บ้าน   
  จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าร้อยละ 100 

    5.3 การประปา 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชมีประปาเข้าถึงทั่วทุกหมู่บ้าน   
  จ านวนประชากรที่ใช้ประปาร้อยละ 100 

      5.4 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ 
   ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช มีเสียงตามสายประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้งข้อมูล
ข่าวสารและความเคลื่อนไหวของทางราชการให้ประชาชนได้รับทราบ ครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และมีเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ภายใต้ชื่อ : www.nangbuach.go.th ไว้ส าหรับให้
ประชาชนผู้สนใจ โดยทั่วไปได้เข้าสืบค้นข้อมูลด้านต่างๆ และการเข้าถึงเพ่ือติดต่อสื่อสารร่วมแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแจ้งเรื่องร้องเรียนให้องค์การบริหารส่วนต าบล ทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา 
  
 6. ระบบเศรษฐกิจ  
      6.1 การเกษตร 

  ประชากรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยท านาและท าไร่อ้อยเป็นอาชีพหลัก ส่วนอาชีพรองลงมา คือ การท าสวนผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ 
เกษตรกรส่วนใหญน่ิยมเลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคภายในครอบครัว และน าบางส่วนมาจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม 
     6.2 การปศุสัตว์ 

 เลี้ยงหมู   2 แห่ง 
 เลี้ยงเป็ด   2  แห่ง 
 เลี้ยงวัว   - แห่ง 

      6.3 การบริการ 
  โฮมสเตย์ ธาราริน  1  แห่ง 

      6.4 การท่องเที่ยว 
    วัดเขานางบวช (วัดเขาขึ้น) ตั้งอยู่ที่ ต าบลนางบวช อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่าง
จากตัวเมืองสุพรรณบุรี ขึ้นไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงสาย 340 ระยะทางจากตัวเมืองสุพรรณบุรี ถึงวัดเขานางบวช 
หรือวัดเขาขึ้น 42 กิโลเมตร วัดเขานางบวช หรือวัดเขาขึ้น เป็นวัดที่พระอาจารย์ธรรมโชติใช้จ าพรรษา สร้างขึ้นในสมัย
พระอาจารย์ธรรมโชติ ประมาณปี พ.ศ. 2308 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจ าต าบลนางบวช และพ่ีน้องชาวต าบลนางบวช
ให้การเคารพบูชาและเชื่อถือในความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ของหลวงปู่ธรรมโชติ ภายในบริเวณวัดมีแหล่งที่น่าสนใจมากมาย
น่าศึกษา เช่น พระอุโบสถพระอาจารย์ธรรมโชติ มณฑปพระอาจารย์ธรรมโชติเป็นที่ประฐานรูปหล่อพระอาจารย์ธรรม
โชติ โบสถ์อายุเก่าแก่กว่า 200 ปี ต้นโพธิ์ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เมื่อครั้ง
เสด็จประพาสต้น และรอยพระพุทธบาทจ าลอง (ส าริด) อายุกว่า 240 ปี เป็นต้น 
       6.5 อุตสาหกรรม 

    โรงงานหลอมหล่อเหล็ก 1 แห่ง 
      6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

    ร้านค้าของช า  17 แห่ง 
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      6.7 แรงงาน 
   ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นพื้นที่การเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย  
 

 7. ศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรม 
    7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90 

และนับถือศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 10  
      7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

  ประเพณีวันสงกรานต์ 
  ประเพณีวันลอยกระทง 
  ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 
  ประเพณีวัฒนธรรมเวียนเทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

      7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
  งานจักสานไม้ไผ่ เช่น หมวก สุ่ม ตะแกรง และพัด เป็นต้น 
  งานจัดท าไม้กวาดทางมะพร้าว 

     7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  การจัดท าพวงกุญแจด้วยแผ่นโฟมและยางพารา 
  งานจักสานไม้ไผ่ เช่น หมวก สุ่ม ตะแกรง และพัด เป็นต้น 
  ไม้กวาดทางมะพร้าว 
 

 8. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
           แหล่งน ้าธรรมชาติ ได้แก่ แม่น ้าท่าจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 

       1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น

เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง ก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง
กว้างขวาง เพ่ือประกอบการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนด  

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคน
ไทยทุกคน 
 สถำนกำรณ์ แนวโน้มในกำรพัฒนำประเทศ 
  ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติทั้งในมิติเศรษฐกิจที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยังอยู่ในระดับ
ต่ า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทาง
สังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ า การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่
การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติ
ของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของ
ประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มี
สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้าน
ความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่างๆ ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายใน
การพัฒนาประเทศทั้งในมิติความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผน
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด 

  วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ
บูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่ว
โลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ       
(๓) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคม
ระหว่างประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
  ๑. กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักใน
เรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
(๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมี
ธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่
สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 
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  ๒. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้
ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจ
อุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (๔) การรักษา
ความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 
  ๓. กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมม่ันคงของชำติ เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบ
บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความม่ันคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบ
และทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
  ๔. กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมม่ันคงกับอำเซียนและนำนำชำติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่
มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก 
อย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่ง
สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
  ๕. กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่างๆ ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) การพัฒนากลไกให้พร้อม
ส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม (๒) การบริหาร
จัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิตอ่ืนๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้า
ทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการ
เพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนใน
เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคน 
ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการ
กระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
และ (๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก ่
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๑. กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ

ความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตรชีวภาพ (๔) 
เกษตรแปรรูปและ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 

๒. อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) 
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (๔) 
อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

๓. สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของการ
ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย (๑) 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย (๔) 
ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า และ (๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
  ๔. โครงสร้ำงพื้นฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) เชื่อมโยง
โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
  ๕. พัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มี
ทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (๑) 
สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้างโอกาส
เข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ
เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอด 
ชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความ
ถนัดของตนเอง 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย (๒) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก ่
  ๑. กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์ โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ 
วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (๔) 
การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) 
การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิต
สาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
  ๒. กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย 
(๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความ 
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เป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและ
สมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนประเทศ 
  ๓. ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษท่ี ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับ
ศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาใน
ทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท 
ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพ้ืนฐานระบบ
รองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  ๔. กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการ
ท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ และ (๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
  ๕. กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้ำนกำย ใจ สติปัญญำ และสังคม โดย (๑) 
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี และ (๕) การส่งเสริม
ให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
  ๖. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ โดย (๑) การ
สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (๔) การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

๗. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศ โดย (๑) การ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออก
ก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
และนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้
ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไก
บริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความ
พร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พ่ึงตนเองและท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
(๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก ่
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  ๑. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก (๒) 
ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (๔) เพ่ิมผลิตภาพและ
คุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน 
(๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม (๖) ลงทุนทางสังคม
แบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (๘) สร้างความเป็นธรรมในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
  ๒. กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนาศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัด
ในมิติต่างๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูง
วัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนาก าลังแรงงานในพ้ืนที่ 
  ๓. กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) สนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ
และบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) 
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
  ๔. กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพึ่งตนเองและกำรจัดกำรตนเอง โดย 
(๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว 
การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง (๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่ส าคัญเพ่ือน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล 
และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการ
ก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได ้
โดยเป็นการด่าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้
ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
  ตั วชี้ วัด  ประกอบด้ วย (๑ ) พ้ื นที่ สี เขี ยวที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้ อม (๒ ) สภาพแวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก ่
  ๑. สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพใน
และนอกถิ่นก าเนิด (๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
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๒. สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล โดย (๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์
รวม และ (๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  ๓. สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ โดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและ
ภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 
  ๔. พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นควำมเป็นเมืองที่เติบโต
อย่ำงต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่
อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และ
ฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถใน
การป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
  ๕. พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดย (๑) พัฒนาการจัดการน้ า
เชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้
คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริม
การใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ 
(๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
  ๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก ำหนดอนำคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ (๔) พัฒนาและด่าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ 
การท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง 
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้าง
จิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียง 
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เท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดย
กระบวนการยุติธรรมมีการบรหิารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิตธิรรม 
  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ (๒) 
ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความเสมอภาคใน
กระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก ่
  ๑. ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำงสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐ
มีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
๒. ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยงกำรพัฒนำในทุกระดับ ทุก
ประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการ
คลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

๓. ภำครัฐมีขนำดเล็กลง เหมำะสมกับภำรกิจ ส่งเสริมให้ประชำชนและทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (๓) ส่งเสริมการ
กระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บน
หลักธรรมาภิบาล 

๔. ภำครัฐมีควำมทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

๕. บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึก มีควำมสำมำรถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็นมืออำชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) บุคลากร
ภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

๖. ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่างๆ ใน
สังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

๗. กฎหมำยมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับบริบทต่ำงๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น โดย (๑) ภาครัฐจัดให้มี
กฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น และ (๓) การบังคับใช้
กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

๘. กระบวนกำรยุติธรรมเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชำชนโดยเสมอภำค โดย (๑) บุคลากร
และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความ
จริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริม
ระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนา
มาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 
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     1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
    1. กรอบแนวคิดและหลักการ  
   ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน  และ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม  ผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิต  ความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข 
    2. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
        2.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 จากสถานะของประเทศและบริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความ
ต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน 
โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  
    2.2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความ
เป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

2.3 เป้าหมาย  
        - การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
    (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
    (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
    (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
    (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
         - การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ  
       (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
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    (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
    (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
   - การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
    (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
    (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
   - การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
     (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
    (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
    (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
    (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า  
   - การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
      (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม  
    (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
    (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
    3. การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
             สศช. ได้น าความคิดเห็นจากการประชุมประจ าปี ๒๕๕๘ ของ สศช. มาประมวลและยกร่างแนวคิด
ยุทธศาสตร์ และน าเสนอต่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๕๘ และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคม
สูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้าง
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้าง
สุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 
          ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าใน
ทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนใน
การประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมี
คุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตาม
ศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
สัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนา 
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ระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 
     ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน 
เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้ง
วางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
สาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จาก
ศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศใน
อนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ 
อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน 
ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น 
                ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิต
และบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อ
การค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจใน
ภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง 
ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 
           ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนมุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโย ชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไข
ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ตาม
เป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการ
บริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและ
สนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
                ๕) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  
      (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างม่ันคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม  
    (๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม  
    (๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่  
    (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง  
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    (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย  
    (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์  
    (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
    (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหาร
จัดการ  
    (๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และ
ความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ  
    (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
    (๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้
อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย 
พัฒนาด้านความมั่นคง 
           ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐ
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการ
กระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่าน
เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงาน
ท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศใน
ด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗ 

๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบลอจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความ
มั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าใน
การเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโล
จิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากร
ด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 
               ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุน
วิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความ 
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ต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มี
ทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความ
เจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 
          ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความ
ต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย 
สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  
    (๑) การพัฒนาภาค  
    (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค  
    (๓) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก 
    (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 
               ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุก
และรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทย
มีความเก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงาน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของ
ประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับและด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional 
Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุ
ภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการ
ทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้ านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
  4. แนวทำงกำรพัฒนำ  
    1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
     - การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการ
บริหารจัดการ รวมทั้ง สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจน
ผลักดันงานวิจัยและ พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญา  
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     - การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
ก าลังคนและแรงงาน ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรี
ของประชาคม อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการ
เรียนรู้ ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นใน การ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขา การผลิตที่มี
ผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบ  คุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย  
    - การส่งเสริมผู้ประกอบการที่ เข้มแข็งและพาณิ ชย์ดิจิตอล  พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีด
กันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วน ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์
สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การ
เป็นศูนย์กลางการผลิต บริการ และอุตสาหกรรมดิจิตอล  
   - การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที่ เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การ เดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่าง เมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ อิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่
เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วน อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบ
ราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐาน การผลิตในภูมิภาคอาเซียน  
    - การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิต
สินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยง
ทางด้าน วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลง 
สู่ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ ศักยภาพ
พ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้าง หุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และ  แหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริม และเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความ เชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือ
ขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการ เติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมและ ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและ
จัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถ 
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น  และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้ง  ประเทศที่มีพรมแดน
ติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์ รวมทั้งระบบ พัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยง การผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้
ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็น ศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุ 
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ภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ 
และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  เป็นต้น 
ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ การเงิน และโลจิ
สติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์และ
สนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการ พัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การ
ลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน  และการใช้พลังงานทดแทน การลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้าม ประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการ
ให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่ สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
   2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ    
    - การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่
แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ ฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพ
เพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มี
การสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพ  และโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่
ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ  
   - การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย  (1) ปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบ  ต่อผลลัพธ์ 
(Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด  การศึกษาโดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครู
ทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการ  ประเมินและรับรอง
คุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อ สร้างสมรรถนะก าลังคน
ทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการ  เรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้  
   - การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง การแพทย์เพ่ือรองรับ
การเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการระบบ
สุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ ให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ
และการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนา
ศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ  นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical 
Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ 
(Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับ
คุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ 
(Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะ
ที่มีต่อสุขภาพของประชาชน  
   - การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ  ในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล  ผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่
ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 
   3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
     - การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ  แรงงาน โดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ  ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย 
โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง กับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการ
อุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย สนับสนุนปัจจัยการผลิต  
    - การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน ระดับปัจเจก โดย 
(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัย
ของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนา
โครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับ ภาคธุรกิจเอกชน และ (3) การจัดรูปแบบ
สวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)  
    - การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน ปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และ
บูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษี
ที่เป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และ ภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  - การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้ นพ้ืนฐานและการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่  ประชาชน รวมทั้ง
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น  
   4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
   - การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ
ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา  
   - การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน 
และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่
อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง 
และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง  
   - การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความส าคัญกับ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือน
บ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้าง 
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พ้ืนฐานการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากข้ึน  
    5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   - การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ  โดยค านึงถึง
ขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วน น าระบบสารสนเทศ
มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ  อย่างยั่งยืนและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ  และการสร้างรายได้จากการ
อนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดิน  เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่ เหมาะสม และก าหนดมาตรการ
ป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความ ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่าง
เป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ าและ
องค์กรผู้ใช้น้ า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลด ความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่
มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าใน อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่
ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ อนามัยของประชาชน  
    - การส่งเสริมการบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ ค่าธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น  
   - การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่  เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ สามารถปรับระบบสู่
ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain /Green Value Chain) ส่งเสริม
การท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อ  สิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
   - การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษ ทั้งทางอากาศ ขยะ 
น้ าเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก้ าจัด
ขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบ การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย            
ที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และ
การบังคับใช้กฎหมาย  
   - การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผน แม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงใน
ประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่ อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลั งงาน  และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
   - การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ 
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ระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการ ป้องกันน้ าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและ
ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุน
ของ ภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้ง        
การพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต  
   6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
   - การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทาง
ราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม 
เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ  
   - การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน ภารกิจภาครัฐร่วมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัด  แต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 
   - การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   - การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงาน ที่มีคุณภาพ รวดเร็ว
และน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจใน เชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็น จ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 

     1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรี   

“สุพรรณบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยชั้นน า ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บ้านเมืองสะอาด 
ธรรมชาติสมบูรณ์ ศูนย์การศึกษา และการกีฬา ประชาชนคุณภาพชีวิตดี” 

ค่ำนิยม “ซื้อสัตย์ โปร่งใส มีคุณธรรม เต็มใจให้บริกำร ท ำงำนมุ่งผลสัมฤทธิ์” 

  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดสุพรรณบุรี  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพ่ือการ
บริโภคและการส่งออก 

เป้าประสงค์  
  1. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือการบริโภคและการส่งออก และ
เพ่ิมคุณค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด 
 กลยุทธ์ 
  1. การส่งเสริมและวิจัยและพัฒนา และการยกระดับปัจจัยพ้ืนฐาน 
  2. การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัยเพื่อการแข็งแรงทาง
การค้าและการส่งออก 
  3. การแปรรูปเพ่ือสร้างและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
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  4. การพัฒนาระบบการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย 
  5. การพัฒนาการขนส่งสินค้า และการบริหารจัดการสินค้า 
  6. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 

เป้าประสงค์ 
  1. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ 
  1. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ยว 
  2. การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
  3. การพัฒนาด้านการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
  4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 
  1. จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะตกค้าง 
  2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 กลยุทธ์ 
  1. สร้างกระแสนิยมรักความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  2. สร้างความร่วมมือประชาชนและพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ
และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
  3. สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์แหล่งน้ าชุมชนและบริหารจัดการน้ า 
  4. สนับสนุนการอนุรักษ์ป่าโดยการมีส่วนรวมของชุมชน 
  5. ส่งเสริมกิจการปลูกไม้เศรษฐกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
  6. การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 เป้าประสงค์ 

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง และมีความ

มั่นคงปลอดภัย 
กลยุทธ์ 

1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเทิดทูนสถาบัน 
2. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางด้านสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากของชุมชน 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย การมีท างาน มีรายได้ และชีวิตครอบครัว

อบอุ่น 
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4. การบริหารจัดการพ้ืนที่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดระเบียบสังคม และการ

พัฒนาความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การเตรียมความพร้อมของประชาชนให้มีจิตส านึกด้านความม่ันคง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับสากล 
2. ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบบริหารและมาตรฐานการศึกษา และกีฬา 
2. การพัฒนาศักยภาพความพร้อมของบุคลากร โดยส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมเพ่ือการศึกษาและ

การกีฬา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

เป้าประสงค์ 
  1. ยกระดับคุณภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
1. การใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริการประชาชน 
2. การส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
3. การติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
 

 
     1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

วิสยัทัศน์ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรชั้นน าในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์

คุณภาพมาตรฐาน เป็นศูนย์กลางการศึกษาการกีฬาและการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน คุณภาพชีวิตดี” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูป
และผลิตภัณฑ์ เพ่ือการบริโภคและการส่งออก 

เป้าประสงค์  
1. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรมและส่งเสริมการส่งออก

สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 
2. เพ่ิมมูลค่าและคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
2. สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตและด้านการตลาดให้เกิดความก้าวหน้าและ

ทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 



 

-28- 
3. สนับสนุนการสร้างเครือข่าย องค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
4. คุณภาพความปลอดภัยและความม่ันคงด้านอาหาร 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
เกิดความสมดุล 

เป้าประสงค์  
1. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 
2. มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดให้เอ้ืออ านวยประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน 
3. พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่

ยั่งยืน 
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมพร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษแ์ละการท่องเที่ยว 
2. สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
3. ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ทัง้ทางด้านเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ 
4. ฟ้ืนฟูคุณภาพแม่น้ าท่าจีนและคลองสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
5. พัฒนาบึงฉวากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล 
6. พัฒนาแหล่งน้ าและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าประสงค์  
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน 
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไข

ปัญหายาเสพติด และนโยบายรัฐ 
3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนตามแนวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
4. สนับสนุนส่งเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) 
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนครอบคลุมระดับจังหวัด 
4. พัฒนาคนเป็นพื้นฐานเพ่ือการพัฒนาสังคม เช่น โครงการคนดีศรีสุพรรณ 
5. ส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
6. ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมอาสาสมัครต่างๆ 
7. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 
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9. เสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 

เป้าประสงค์ 
1. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระดับต าบล และพัฒนา 
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 

2 . ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

เป้าประสงค์ 
1. พัฒนากีฬาขั้นพืน้ฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน 
2. ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬาสู่ระดับอาชีพ 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือการออกกาลังกายของประชาชน 
3. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาระดับเยาวชนในสถานศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน 

เป้าประสงค์ 
1. การเทิดทูนสถาบันของชาติ 
2. ยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการด้วยความโปร่งใส 
3. บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ 
1. การเทิดทูนสถาบันของชาติและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. ส่งเสริมการท างานร่วมกันในทุกภาคฝ่ายทั้งภาคราชการและเอกชน 
3. ส่งเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน 
4. บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและจริยธรรม คุณธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน 

เป้าประสงค์ 
1. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด 
2. ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม ก าหนดเขตพ้ืนที่ในการก่อสร้างต่างๆ 

กลยุทธ์ 
1. ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
2. ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด 
3. การจัดท าผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนส่ง 
4. ส่งเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ์ ก่อเกิดกระบวนการในการจัดท าโครงการกิจกรรมต่างๆ 
5. ส่งเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ 

 
2. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision) ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 “ท้องถิ่นน่ำอยู่ มุ่งสู่ชุมชนภำยใต้สังคมที่ดี เศรษฐกิจดี สุขภำพดี และกำรบริหำรจัดกำรที่ดี” 
 
2.2 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 

  - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบคมนำคม กำรสื่อสำร และระบบสำธำรณูปโภค 

  เน้นระบบคมนาคมในเส้นทางหลักของแต่ละหมู่บ้าน และบ้านเมืองมีความสะอาดน่าอยู่ 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 

  - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรเกษตร และกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน 

  ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 

  - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุข และงำนสังคมสงเครำะห์ 
  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีการสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนยากจน 
ยากไร้ ถูกทอดทิ้ง 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 

  - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ กีฬำ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

  ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของท้องถิ่น อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 

  - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรยกระดับคุณภำพชีวิต ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
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 ยุทธศำสตร์ที่ 6 

  - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำปรับปรุงองค์กรและกำรบริกำรเพื่อประโยชน์ของประชำชน 

  ส่งเสริมการให้ความรู้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆ 
2.3 เป้าประสงค ์
  1. ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่เสมอภาคและพึงพอใจ 
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นท้องถิ่นน่าอยู่ 
 
2.4 ตัวชี้วัด 
  - ประชาชนได้รับบริการสาธารณะมากขึ้น 
  - มีการพัฒนาประสิทธิภาพและการจัดการอย่างต่อเนื่องมากขึ้น 
  - มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรมากขึ้น 
  - พัฒนาให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
  - ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 
  - ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
  - ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง 
  - ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนทุกระดับมากขึ้น 
  - ปลูกฝังจิตส านึกให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในเรื่องศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
คุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น 
  - พัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
  - ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลของ อบต. ได้อย่างทั่วถึง 
  - มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการมากขึ้น 
 
 
 
 
 



 

 
2.5 ค่าเป้าหมาย 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

จุดมุ่งหมาย 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIS) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) (ปี พ.ศ.) 
2561 - 2565 2561 2562 2563 2564 2565 

1. ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะ
ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมพันธกิจ 

ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณะมากขึ้น 

ประชาชนได้รับบริการสาธารณะ
ร้อยละ 100 

95% 75% 80% 85% 90% 95% 

2. พัฒนาประสิทธิภาพและการ
จัดการอย่างต่อเนื่อง 

มีการพัฒนาประสิทธิภาพ
และการจัดการอย่าง
ต่อเนื่องมากขึ้น 

มีการพัฒนาประสิทธิภาพและการ
จัดการอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ
100 

95% 75% 80% 85% 90% 95% 

3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
การเกษตร เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจน และให้ประชาชน
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

1. มีการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเกษตรมาก
ขึ้น 
2. พัฒนาให้ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

1. มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 90 
 
2. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 95 

95% 
 
 

95% 

80% 
 
 

80% 

85% 
 
 

85% 

85% 
 
 

85% 

90% 
 
 

90% 

95% 
 
 

95% 
 

4. ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
ที่ดีข้ึน 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดีร้อยละ 95 95% 75% 80% 85% 90% 95% 

 
 
 



 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

จุดมุ่งหมาย 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIS) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) (ปี พ.ศ.) 
2561 - 2564 2561 2562 2563 2564 2565 

5. ด าเนินการเพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน มีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

1. ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 
2. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่
ลดลง 

1. ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินร้อยละ 95 
 
2. สามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้
ร้อยละ 90 

95% 
 
 

90% 

75% 
 
 

80% 

80% 
 
 

80% 

85% 
 
 

85% 

90% 
 
 

85% 

95% 
 
 

90% 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้ง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกีฬา
นันทนาการ ตลอดจนการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน 

1. ส่งเสริมการศึกษาให้กับ
ประชาชนทุกระดับมากขึ้น 
2. ปลูกฝังจิตส านึกให้กับ
เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ในเรื่องศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และคุณธรรม 
จริยธรรมมากขึ้น 

1. ประชาชนได้รับการศึกษา 
ร้อยละ 80 
2. เด็ก เยาวชน และประชาชน มี
จิตส านึกในเรื่องศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และคุณธรรม จริยธรรมร้อยละ 90 

85% 
 

90% 

60% 
 

70% 

65% 
 

75% 

70% 
 

80% 

80% 
 

90% 

85% 
 

90% 

7. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พัฒนาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 

พัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ดีขึ้นร้อยละ 90 95% 80% 85% 90% 95% 95% 

 
 
 
 



 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
 

จุดมุ่งหมำย 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIS) 

ข้อมูลพื้นฐำน 
(Baseline Data) 

เป้ำหมำย (Targets) (ปี พ.ศ.) 
2561 - 2564 2561 2562 2563 2564 2565 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว
ทันสมัย 

ประชาชนสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลของ อบต. ได้
อย่างทั่วถึง 

ประชาขนสามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. ร้อยละ 100 

100% 90% 95% 95% 100% 100% 

9. ด าเนินการให้ท้องถิ่นเป็นระเบียบ 
เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

มีการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการมากขึ้น 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการร้อยละ 95 

95% 80% 85% 85% 90% 95% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

- 35 - 
3. กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 

(ใช้ ก า ร วิ เค ร า ะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand แ ล ะ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
   เพ่ือให้การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีระบบและสามารถทราบถึงข้อมูล และปัญหาความ
ต้องการต่างๆ จึงต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนา ในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นจึงใช้เทคนิค SWOT Analysis มาใช้ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยใน 
 1. จุดแข็ง (Strength) 
  (1) องค์การบริหารส่วนต าบล มีที่ท าการอยู่ห่างจากอ าเภอเดิมบางนางบวชเพียง 5 กิโลเมตร และอยู่
ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี  44 กิโลเมตร มีการคมนาคมที่สะดวกโดยใช้เส้นทางถนนสายสุพรรณบุรี - ชัยนาท 

 (2) มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง 
  (3) มีน้ าใช้ในการเกษตรค่อนข้างสมบูรณ์เพราะมีแม่น้ าท่าจีนเป็นแม่น้ าสายหลักไหลผ่านหลายหมู่บ้าน
ในต าบล  

 (4) มีสภาพลักษณะพ้ืนดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
 (5) มีเอกภาพในด้านการนับถือศาสนา  

  (6) มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น  ประเพณี
สงกรานต์  ประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาขึ้น (วัดเขานางบวช)  ฯลฯ 

 (7) ประชาชนพูดภาษาถิน่เป็นเอกลักษณ์  มีจิตส านึกรักถิ่นเกิด  
 (8) มีผู้น าชุมชนที่มีความเข้มแข็ง  มีความรักใคร่สามัคคี 

  (9) ประชาชน องค์กรเอกชน ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. จุดอ่อน  (Weakness) 
  (1) ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร มีรายได้ต่ า 

 (2) ลักษณะพ้ืนที่หมู่ที่  7 , 8  เป็นเนินเขาเตี้ยๆ เป็นอุปสรรคต่อการขยายชุมชน  
 (3) ในเขตพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติซ้ าซาก 

  (4) มีพ้ืนที่สาธารณะไม่เพียงพอ ท าให้การพัฒนาปรับปรุงด้านต่างๆ เช่น การสร้างสวนสาธารณะ 
การสร้างสนามกีฬา ฯลฯ เป็นไปได้ยาก 
  (5) เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ในเรื่องการใช้สารเคมีในการเกษตรมีการใช้สารเคมีเกินความ
เหมาะสมและความจ าเป็น ขาดความเข้มแข็งของการด าเนินงานเป็นกลุ่มใน ด้านการวางแผนการผลิต   ไม่มีการวาง
แผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาวะตลาด ฯลฯ ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง ก่อให้เกิดหนี้สิน 
  (6) ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมอยู่ในเขตพ้ืนที่ ท าให้ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของเด็ก
นักเรียน ท าให้เด็กนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อต้องเดินทางไกล ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเป็นการเพ่ิมภาระให้ผู้ปกครอง 

 (7) ระบบสาธารณูปโภคในเขตพ้ืนที่ไม่เพียงพอ 
  (8) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการบริหาร
สมัยใหม่ และระบบเทคโนโลยีต่างๆ 
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กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก 
 3. โอกำส (Opportunity) 
  (1) มีกฎหมายต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ พ.ศ.2542 เป็นต้น   

 (2) นโยบายของรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาแก้ปัญหาชุมชน 
 (3) นโยบายของจังหวัดเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในพ้ืนที่ 
 (4) มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการอ่ืนๆและองค์กรต่างๆ ท าให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลขึ้น 

 4. อุปสรรค (Threat)   
 (1) สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  (2) งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชยังมีไม่มากเพียงพอ ที่จะด าเนินการในด้าน
การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ๆ                          
  (3) องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวชยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับจังหวัดเท่าท่ีควร 
  (4) ขาดความร่วมมือเป็นเครือข่ายทางธุรกิจ และภาคเกษตร เช่น การร่วมมือกันจัดตั้งโรงสีชุมชน 
  (5) โรงสีและลานตากข้าวที่รับซื้อข้าวยังเป็นผู้ก าหนดราคารับซื้อข้าว ส่งผลให้ราคาข้าวต่ าเกษตรกร
ขาดทุนหรือหักรายได้แล้วเหลือน้อยมาก เกษตรกรใช้สารเคมีมากเกินควรท าให้มีสารพิษตกค้างในร่างกาย ส่งผลต่อ
สุขภาพอนามัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปสู่กำรปฏิบัติ 
  1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนงำน 
 

ที ่ ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน 
หน่วยงำน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงำน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
คมนาคมการสื่อสารและระบบ
สาธารณูปโภค 

ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  

อบต.นางบวช  

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตรและการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

- ด้านการเศรษฐกิจ  
- ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

อบต.นางบวช  

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
สาธารณสุขและงานสังคม
สงเคราะห ์

- ด้านบริการชุมชนและสังคม 
- ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 

อบต.นางบวช - อาสาสมัคร
สาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) 
- คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา กีฬา วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

- ด้านบริการชุมชนและสังคม 
- ด้านการเศรษฐกิจ 
 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานการเกษตร 

อบต.นางบวช - โรงเรียน 
บ้านเขาดิน 
- ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ
เดิมบางนาง
บวช 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

- ด้านบริหารงานท่ัวไป 
- ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

อบต.นางบวช - ศนูย์
อ านวยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด
สุพรรณบุร ี
- ศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ 
อปท. 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ปรับปรุงองค์กรและศักยภาพ
บุคลากร 

- ด้านบริหารงานท่ัวไป 
- ด้านบริการชุมชนและสังคม 
- ด้านการด าเนินงานอ่ืน 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 
 

อบต.นางบวช  

รวม 6 ยุทธศำสตร ์ 4 ด้ำน 9 แผนงำน 1 หน่วยงำน 6 หน่วยงำน 
 
 



ยุทธศาสตร์
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบคมนำคม 
กำรส่ือสำรและระบบสำธำรณูปโภค
    1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 33 23,332,000     40 28,383,000     76 83,385,600     76 76,852,780     76 71,683,180     301 283,636,560   
    1.2 แผนงำนกำรศึกษำ 1 90,000           1 490,000         1 490,000         1 490,000         1 490,000         5 2,050,000       

รวม 34 23,422,000     41 28,873,000     77 83,875,600     77 77,342,780     77 72,173,180     306 285,686,560   
2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ทำงกำรเกษตร และกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน
    2.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 9 2,790,000       11 3,990,000       21 9,256,000       21 9,391,000       21 9,391,000       83 34,818,000     
    2.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 10 425,000         10 425,000         10 425,000         10 425,000         10 425,000         50 2,125,000       

รวม 19 3,215,000       21 4,415,000       31 9,681,000       31 9,816,000       31 9,816,000       133 36,943,000     
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุข
และงำนสังคมสงเครำะห์
    3.1 แผนงำนสำธำรณสุข 5 360,000         5 360,000         5 360,000         5 360,000         5 360,000         25 1,800,000       
    3.2 แผนงำนงบกลำง 4 5,533,000       4 5,533,000       4 6,285,000       4 6,285,000       4 6,285,000       20 29,921,000     
    3.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 2 220,000         2 220,000         2 220,000         2 220,000         2 220,000         10 1,100,000       
    3.4 แผนงำนเคหะและชุมชน 4 780,000         4 780,000         4 780,000         4 780,000         4 780,000         20 3,900,000       

รวม 15 6,893,000       15 6,893,000       15 7,645,000       15 7,645,000       15 7,645,000       75 36,721,000     
4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ กีฬำ 
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม
    4.1 แผนงำนกำรศึกษำ 8 880,000         8 880,000         9 920,000         9 1,020,000       9 1,020,000       43 4,720,000       
    4.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม 11 2,865,000       11 2,865,000       13 3,865,000       13 3,865,000       13 3,865,000       61 17,325,000     
          และนันทนำกำร
    4.3 แผนงำนกำรเกษตร 1 1,000,000       1 1,000,000       1 1,000,000       1 1,000,000       1 1,000,000       5 5,000,000       

รวม 20 4,745,000       20 4,745,000       23 5,785,000       23 5,885,000       23 5,885,000       109 27,045,000     

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 รวม 5 ปีปี 2564

แบบ ผ.01



ยุทธศาสตร์
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรยกระดับ 
คุณภำพชีวิต ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    5.1 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 4 150,000         4 150,000         4 150,000         4 150,000         4 150,000         20 750,000         
    5.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรม 1 30,000           1 30,000           1 30,000           1 30,000           1 30,000           5 150,000         
          และนันทนำกำร
    5.3 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 3 365,000         3 365,000         3 365,000         3 365,000         3 365,000         15 1,825,000       
    5.4 แผนงำนกำรศึกษำ 2 80,000           2 80,000           2 80,000           2 80,000           2 80,000           10 400,000         
    5.5 แผนงำนเคหะและชุมชน 5 1,550,000       5 1,550,000       5 1,550,000       5 1,550,000       5 1,550,000       25 7,750,000       
    5.6 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 5 1,886,000       4 1,786,000       4 1,786,000       4 1,786,000       4 1,786,000       21 9,030,000       

รวม 20 4,061,000       19 3,961,000       19 3,961,000       19 3,961,000       19 3,961,000       96 19,905,000     
6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรปรับปรุงองค์กร
และศักยภำพบุคลำกร
    6.1 แผนงำนงบกลำง 1 250,000         1 250,000         1 250,000         1 250,000         1 250,000         5 1,250,000       
    6.2 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 6 800,000         6 800,000         5 710,000         5 710,000         5 710,000         27 3,730,000       
    6.3 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 2 100,000         2 100,000         2 100,000         2 100,000         2 100,000         10 500,000         
    6.4 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 1 500,000         1 500,000         1 500,000         1 500,000         1 500,000         5 2,500,000       
    6.5 แผนงำนเคหะและชุมชน 1 100,000         1 100,000         1 100,000         1 100,000         1 100,000         5 500,000         

รวม 11 1,750,000       11 1,750,000       10 1,660,000       10 1,660,000       10 1,660,000       52 8,480,000       
รวมท้ังส้ิน 119 44,086,000    127 50,637,000    175 112,607,600  175 106,309,780  175 101,140,180  771 414,780,560  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01







































































































เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,000     32,000     32,000     32,000     32,000     ส านักปลัด

เก่ียวกับเอกสาร กองคลัง
2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

เก่ียวกับเอกสารท้ังใน 16,000     32,000     32,000     32,000     16,000     ส านักปลัด
นอกส านักงาน กองคลัง

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ 18,600     6,600       6,600       6,600       6,600       ส านักปลัด
เอกสาร กองคลัง

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ส ารองไฟฟ้าใน เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 3,200       6,400       6,400       6,400       6,400       ส านักปลัด
กรณีฉุกเฉิน กองคลัง

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับถ่าย เคร่ืองถ่ายเอกสาร 450,000   -           -           -           ส านักปลัด
เอกสาร

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับเจ้าหน้าท่ี โต๊ะท างานชนิดเหล็ก 12,400     -           -           -           ส านักปลัด
ปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต กองคลัง

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับเจ้าหน้าท่ี โต๊ะท างานชนิดเหล็ก 36,000     -           -           -           ส านักปลัด
ปฏิบัติงาน ขนาด 3.5 ฟุต กองคลัง

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับเจ้าหน้าท่ี เก้าอ้ีผู้บริหาร 7,000       -           -           -           ส านักปลัด
ปฏิบัติงาน กองคลัง

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับเจ้าหน้าท่ี เก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าท่ี 20,000     -           -           -           ส านักปลัด
ปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์ กองคลัง

ประเภทหมวดแผนงาน
งบประมาณและท่ีผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี วัตถุประสงค์

แบบ ผ. 03



เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือบริการประชาชนผู้มาเก้าอ้ีส าหรับผู้มาติดต่อ 9,000       -           -           -           กองคลัง

ติดต่อราชการ ราชการ 
11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับเจ้าหน้าท่ี เก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าท่ี 3,000       -           -           -           กองคลัง

ปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ
12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับเก็บเอกสารตู้เหล็กเก็บเอกสารขนิด 22,000     22,000     22,000     22,000     กองคลัง

2 บานเปิด
13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับเก็บเอกสารตู้เหล็กกระจกบานเล่ือน 14,000     14,000     14,000     14,000     กองคลัง

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับจัด โต๊ะพับ -           -           10,000     10,000     10,000     ส านักปลัด
กิจกรรมต่างๆ

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับส่งเอกสารเคร่ืองโทรสารแบบใช้ -           30,000     -           -           ส านักปลัด
กระดาษธรรมดา

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับท าลาย เคร่ืองท าลายเอกสาร 32,000     -           -           -           ส านักปลัด
เอกสาร

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือปรับอากาศภายใน เคร่ืองปรับอากาศ 162,000   162,000   162,000   162,000   -           ส านักปลัด
ส านักงาน

18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใช้ส าหรับน าเสนอ เคร่ืองมัลติมีเดีย 58,000     -           -           -           ส านักปลัด
โปรเจคเตอร์

19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใช้ในการรักษาความกล้องวงจรปิด 500,000   500,000   500,000   500,000   500,000   ส านักปลัด
ปลอดภัยส านักงาน

20 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใช้ส าหรับการประชุมเคร่ืองเสียงส าหรับ 200,000   200,000   200,000   200,000   -           ส านักปลัด
ห้องประชุม

21 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใช้ส าหรับการจัด เคร่ืองเสียงส าหรับ 300,000   300,000   300,000   300,000   300,000   ส านักปลัด
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมกลางแจ้ง

องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03



เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือใช้ส าหรับบันทึก กล้องถ่ายภาพดิจิตอล -           30,000     30,000     30,000     30,000     ส านักปลัด

ภาพกิจกรรมต่างๆ
23 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,000     16,000     16,000     16,000     กองช่าง

เก่ียวกับเอกสาร
24 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ส ารองไฟฟ้าใน เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 3,200       3,200       3,200       3,200       กองช่าง

กรณีฉุกเฉิน
25 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก -           16,000     16,000     -           -           กองช่าง

เก่ียวกับเอกสารท้ังใน
และนอกส านักงาน

26 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ -           2,600       2,600       2,600       -           กองช่าง
เอกสาร

27 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับป้องกัน ถังดับเพลิง -           16,500     16,500     16,500     16,500     กองช่าง
อัคคีภัยในส านักงาน

28 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับงาน เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง -           3,000       -           -           กองช่าง
ท าความสะอาด ขนาดเล็ก

29 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับงาน เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง -           20,000     -           -           -           กองช่าง
ท าความสะอาด ขนาดใหญ่

30 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับเก็บเอกสารตู้เหล็กเก็บเอกสารขนิด -           -           11,000     -           กองช่าง
2 บานเปิด

31 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือบันทึกภาพระหว่าง กล้องติดรถยนต์ -           30,000     30,000     30,000     30,000     กองช่าง
การใช้ยานพาหนะ

32 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ส าหรับตัดแต่ง เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ 10,200     10,200     -           -           -           กองช่าง
พุ่มไม้

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03



เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือใช้ส าหรับเจาะ เคร่ืองเจาะกระแทก -           20,000     -           -           -           กองช่าง

กระแทกพ้ืนคอนกรีต คอนกรีต
34 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ใช้ส าหรับเป่าลม เคร่ืองเป่าลม -           45,000     -           -           -           กองช่าง

ส าหรับส านักงาน
35 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ใช้ส าหรับงานช่างของ เคร่ืองเจีย/ตัด แบบมือถือ -           3,000       -           -           -           กองช่าง

ส านักงาน
36 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน ใช้ส าหรับงานช่างของ สว่านไฟฟ้า -           2,500       -           -           -           กองช่าง

ส านักงาน
37 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือใช้ลากพ่วงส่ิงของ กระบะลากพ่วง 30,000     30,000     30,000     30,000     30,000     กองช่าง

ส าหรับส านักงาน
38 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือใช้ส าหรับงาน เรือท้องแบน พร้อมเคร่ือง -           -           500,000   500,000   500,000   กองช่าง

ทางน้ า ยนต์และอุปกรณ์
39 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือใช้เพ่ิมแรงดันน้ า เคร่ืองสูบน้ า -           20,000     -           -           -           กองช่าง

ส าหรับอาคาร
40 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือใช้ส าหรับงานช่าง เล่ือยวงเดือนไฟฟ้าแบบ -           5,600       -           -           กองช่าง

และการโยธา มือถือ
41 อุตสาหกรรม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เพ่ือใช้ส าหรับวัดระดับ กล้องระดับ -           -           -           24,000     กองช่าง

และการโยธา ส าหรับงานช่าง
42 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,000     -           16,000     16,000     16,000     กองสาธารณสุขฯ

เก่ียวกับเอกสาร
43 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ส ารองไฟฟ้าใน เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 3,200       -           3,200       3,200       3,200       กองสาธารณสุขฯ

กรณีฉุกเฉิน
44 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ 3,300       -           3,300       3,300       3,300       กองสาธารณสุขฯ

เอกสาร

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03



เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
45 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก -           16,000     16,000     16,000     16,000     กองสาธารณสุขฯ

เก่ียวกับเอกสารท้ังใน
นอกส านักงาน

46 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับเจ้าหน้าท่ี โต๊ะท างานชนิดเหล็ก -           -           6,200       -           กองสาธารณสุขฯ
ปฏิบัติงาน ขนาด 5 ฟุต

47 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับเก็บเอกสารตู้เหล็กเก็บเอกสารขนิด 5,500       -           -           5,500       กองสาธารณสุขฯ
2 บานเปิด

48 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ส าหรับเจ้าหน้าท่ี เก้าอ้ีผู้บริหาร -           -           3,500       -           กองสาธารณสุขฯ
ปฏิบัติงาน

49 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 16,000     16,000     -           -           กองการศึกษาฯ
เก่ียวกับเอกสาร

50 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ส ารองไฟฟ้าใน เคร่ืองส ารองไฟฟ้า 3,200       3,200       -           -           กองการศึกษาฯ
กรณีฉุกเฉิน

51 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ 12,000     12,000     
เอกสาร

52 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือปรับอากาศภายใน เคร่ืองปรับอากาศ 60,000     -           -           -           กองการศึกษาฯ
อาคาร

53 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือท าความสะอาด เคร่ืองดูดฝุ่น -           13,000     -           -           กองการศึกษาฯ
ส านักงาน

54 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เพ่ือใช้ช่ังน้ าหนัก เคร่ืองช่ังน้ าหนัก -           -           20,000     -           กองการศึกษาฯ

55 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ส าหรับเก็บอาหารตู้เย็น 6,500       -           -           -           กองการศึกษาฯ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03



เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
56 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพ่ือใช้ส าหรับท าความ เคร่ืองซักผ้า -           -           -           18,000     -           กองการศึกษาฯ

สะอาดผ้า -           -           -           
57 การศาสนา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือให้ประชาชนออก เคร่ืองออกก าลังกาย -           500,000   500,000   500,000   500,000   กองสาธารณสุขฯ

วัฒนธรรม ก าลังกาย
และนันทนาการ

2,064,300 2,138,800 2,508,500 2,499,300 2,016,000 

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม

แบบ ผ. 03
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 การติดตาม (Monitoring) จะท าให้ทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปีไปถึงระยะใด การ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ ในการบริหาร
จัดการซึ่งเป็นกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะต้อง
ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายให้แผนงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลในทุกระดับขั้นตอน ส าหรับการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางบวช ได้ก าหนดแนวทางไว้ดังนี้ 
 

5.1 การติดตามประเมินผลโดยใช้กลไกขององค์การบริหารส่วนต าบลนางบวช 
            1. จัดท าแบบรายงานที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับการปฏิบัติงานและมีการรับรองแบบรายงานโดย
ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 
 2. ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานและการรายงาน   
 3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามผลการพัฒนา โดยใช้เวทีประชาคมหมู่บ้านเป็นกลไกสะท้อน
ผลการปฏิบัติงาน 
 4. ให้มีการจัดท าแผนการบริหารงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการบริหาร
ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 5. ใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทราบความก้าวหน้า 
 6. ให้หน่วยงานส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมวิเคราะห์ ก าหนด
ตัวชี้วัดเพ่ือประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 7. ตรวจสอบสภาพการพัฒนาแผนงานโครงการลักษณะรูปแบบให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ 
 8. จัดส่งรายงานผลการพัฒนาให้หน่วยงานที่ก ากับดูแล รวมทั้งหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือเป็นการประสานงาน และเป็นข้อมูลในการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม 

 

5.2  การติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

 (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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  (3)  รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้  “ให้ติด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” 
   (4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีรูปแบบการติดตามประเมินผลที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  3  แบบดังแผนภูมิต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

แบบที่ 1   การช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินการด าเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าด าเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอนมากน้อยเพียงใด  
แบบประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
             ส่วนที่ 1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            ส่วนที่ 2  ประเด็นการประเมิน มีทั้งหมด 13  ข้อ  2  ส่วน  คือ   
   (1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 6  ข้อ  
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(2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 ข้อ(ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการ 
     ด าเนินการ / ไม่มีการด าเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยก ากับนั่นเอง) 

แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสเป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม  2  ประเด็น  คือ           

 (1)  การติดตามผลการด าเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสามปี  
 (2)  ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ      

  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสประกอบไปด้วยเนื้อหาที่
ส าคัญ  4  ส่วน  คือ  
  ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
 -  ชื่อหน่วยงาน 
 -  ไตรมาสที่รายงาน 
  ส่วนที ่ 2   ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการสามปี 

-  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 
-  จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
-  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี 
-  จ านวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
-  การเบิกจ่ายงบประมาณ 

  ส่วนที ่ 3   ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
-  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 

  ส่วนที ่ 4   ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

แบบท่ี 3/1   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน  3   ส่วน  คือ 

(1)  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   
 (2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ 

   (3)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ  3  ส่วน  คือ 
 ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 

-  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  วัน / เดือน /  ปีที่รายงาน 

 ส่วนที่ 2   ยุทธศาสตร์และโครงการในปี...................... 
-  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 3   ผลการด าเนินงาน 

-  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
-  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
-  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
-  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

 แบบที่ 3/2   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ในภาพรวม 
  เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ  2  ส่วน  คือ 

 ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
-  เพศ 
-  อายุ 
-  การศึกษา 
-  อาชีพหลัก 

 ส่วนที่  2   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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)   การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9)   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 

  แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละยุทธศาสตร์ 
   เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย 
  ยุทธศาสตร์................................... 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

-  เพศ 
-  อายุ 
-  การศึกษา 
-  อาชีพหลัก 
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ส่วนที่ 2   ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 
  2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 
  3)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
  4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
  5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
  6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  7)   ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
  8)   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

 ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีช่วงระยะเวลาส าคัญ  2  ขั้นตอน  คือ 
-  การติดตามผลในระหว่างการด าเนินการตามโครงการ 
-  การติดตามผลในสิ่งที่ เกิดขึ้นจริงเมื่อโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/  
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

5.3  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน       
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 


