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     ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

          - ประวัติความเป็นมา 
  ตามต านานกล่าวว่าหมู่บ้านแม่ค ามีเป็นหมู่บ้านที่ตั้งมานานประมาณ  200  กว่าปีมาแล้ว  คือ 
ประมาณ  พ.ศ. 2335   โดยมีพ่อท้าวแก้ว  ซึ่งเป็นพรานล่าสัตว์  เป็นชาวบ้านอ้องพ้อง (ปัจจุบันคือบ้านน้ าคือ
ใต้)    ได้มาล่าสัตว์บริเวณริมฝั่งซ้ายของล าน้ าแม่ค ามี   เห็นว่าบริเวณนั้นท าเลดีจึงได้ชักชวนลูกหลานอพยพมา
ตั้งถิ่นฐาน      ซึ่งมีครอบครัวของแม่ดา แม่กลางและลูกหลาน  ต่อมาพระยาอ านาจซึ่งเป็นบิดาของขุนม่วงไข่
ขจร(ขุนนนท์   วงศ์ไข่)  ได้พาชาวบ้านจากบ้านอ้องพ้อง บ้านทุ่งอ่วน บ้านหัวฝาย  บ้านห้วยม้า  อพยพมาตั้ง
บ้านเรือนเพ่ิมข้ึน ท าให้เป็นชุมชนใหญ่ขึ้น   จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า  “บ้านอ่องพ้อง”  
  ต่อมาได้เกิดไฟไหม้หมู่บ้านครั้งใหญ่  เผาผลาญทรัพย์สินของชาวบ้านหมด   ชาวบ้านจึงหนี
ไฟข้ามล าน้ าแม่ค ามีมาอีกฝั่งหนึ่งมาตั้งบ้านเรือนขึ้นใหม่   แล้วเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านว่า“บ้านแม่ค ามี”   ตั้งตามชื่อ
ของล าน้ าแม่ค ามี   และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านแม่ค ามีรัตนปัญญา”  เพ่ือเป็นเกียรติแก่พระครูรัตนปัญญา   
ซึ่งเป็นพระเถระท่ีน าความเจริญมาสู่บ้านแม่ค ามี 
  ต่อมาได้มีหมู่บ้านใกล้เคียงเกิดขึ้น  เช่น  บ้านท่าล้อ   ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ขบวนล้อเกวียนที่
ขนส่งสินค้าจากตัวจังหวัดแพร่ไปสู่อ าเภอสอง  อ าเภอเชียงม่วงและอ าเภอปง   ซึ่งขบวนล้อเกวียนมาหยุดพักที่
ท่าน้ าแม่ค ามี  จึงเรียกหมู่บ้านว่า “บ้านท่าล้อ”  เชื้อสายที่ตั้งหมู่บ้านคือ  ตระกูลแม่เฒ่าอู่แก้ว  ตระกูลแม่เฒ่า
มี  และตระกูลแม่เฒ่าแยง 
  บ้านปงเจริญ  ตามต านานเล่าว่า  พ่อหลักเป็งได้อพยพมาตั้งถิ่นฐาน โดยไม่ทราบว่ามาจาก
ไหน  และมีบุตรบุญธรรม  คือ แม่เผือ  คนบุญ  ต่อมามีพ่อหลวง  กวาวสิบสาม  อพยพมาจากบ้านทุ่งกวาว  
จากนั้นผู้คนก็อพยพเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จึงกลายเป็นหมู่บ้าน ชื่อว่า “บ้านปงเตา”  ต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อว่า “บ้านปง
เจริญ”   จนถึง  พ.ศ.  2518   จึงได้แยกจากบ้านแม่ค ามีรัตนปัญญา  มาเป็นบ้านหมู่ที่ 1   
  บ้านพิมสาร    เป็นหมู่บ้านที่แยกตัวมาจากบ้านแม่ค ามีรัตนปัญญา   ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  “บ้าน 
พิมสาร”  ตามนามสกุล  ของนายมนัส  พิมสาร   ซึ่งเป็นก านันต าบลแม่ค ามี  ใน  พ.ศ.  2537 
  ต าบลแม่ค ามี  เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอร้องกวาง  ต่อมาปี  พ.ศ. 2533  อยู่ใน
เขตการปกครองของกิ่งอ าเภอหนองม่วงไข่   และปี พ.ศ. 2538   ได้ยกฐานเป็นอ าเภอหนองม่วงไข่  แบ่งการ
ปกครองเป็น  4  หมู่บ้าน   คือ 
  1.   หมู่ที่  1 บ้านปงเจริญ  2.   หมู่ที่  2 บ้านท่าล้อ 
  3.   หมู่ที่  3 บ้านรัตนปัญญา  4.   หมู่ที่  4 บ้านพิมสาร 
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- แผนที่ต าบลแม่ค ามี 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 3 

 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 4 

   
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  ตั้งอยู่เลขท่ี 1/1  หมู่ที่ 3  ต าบลแม่ค ามี  อ าเภอหนองม่วงไข่  

จังหวัดแพร่   
-  ทิศเหนือ   ติดต่อกับต าบลแม่ยางตาล  อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่   
-  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลต าหนักธรรม  อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่   
-  ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลต าบลหนองม่วงไข่  อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่   
-  ทิศใต ้ ติดต่อกับเทศบาลต าบลแม่ค ามี  อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่   

 
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

  ลักษณะภูมิประเทศของต าบลแม่ค ามี  อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อ าเภอหนองม่วงไข่  ระยะทางประมาณ  3 กิโลเมตร  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลาดเอียง  มีแม่น้ าแม่ค ามีไหล
ผ่านเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ  มีเนื้อที่ประมาณ 7.18 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  4,375 ไร่  ส่วนมากเป็น
พ้ืนที่ทางการเกษตร และที่อยู่อาศัยเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมด 
 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ต าบลแม่ค ามี  มีสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดูกาล คือ 
- ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม  ถึงเดือนเมษายน  
- ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม  
- ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

 
1.4  ลักษณะของดิน 

  ลักษณะของดินในพ้ืนที่ต าบลแม่ค ามี มีลักษณะเป็นดินร่วน 
 
 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  แหล่งน้ าที่ส าคัญมี ล าน้ าแม่ค ามี  ล าน้ าแม่ยาง และล าเหมืองปู่เต๋ 
 
 1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ต าบลแม่ค ามี มีลักษณะพ้ืนทีเ่ป็นที่ราบลุ่ม เป็นพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้  

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
  ต าบลแม่ค ามี ประกอบด้วย 4  หมู่บ้าน 

1)   หมู่ที่  1 บ้านปงเจริญ   
2)   หมู่ที่  2 บ้านท่าล้อ 
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   3)   หมู่ที่  3 บ้านรัตนปัญญา   
4)   หมู่ที่  4 บ้านพิมสาร 

 
 
 
 
  ก านันต าบลแม่ค ามี/ผู้ใหญ่บ้าน 
  1)  นายสหวัฒน  พิมสาร   ก านันต าบลแม่ค ามี 
  2)  นายกฤตนัน   อุดขันจริง  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 

3)  นายศักดิ์ชัย   ชมภูวัง    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 
4)  นายวีรศักดิ์   บุญยัง      ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3   

 
 2.2  การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่  14  มกราคม  พ.ศ. 2555  และมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีครั้งล่าสุด
เมื่อวันที่ 19  ตุลาคม  2556   

 - คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีประกอบด้วย 
         1) นายไพศาล  ชมภูมิ่ง  เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 

  2) นางสุภาวดี  อุดขันจริง  เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  
  3) นายวินัย   เมืองมาน้อย  เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  
  4) นายเชาว์   วงศ์อรินทร์  เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 

        - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  ประกอบด้วย   
         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฏรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้าน

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล นั้น หมู่บ้านละ 2 คน   มีก าหนดการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วัน
เลือกตั้ง 

        - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี (ณ  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2556) 

1) นายมรกต ชมภูวัง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  (สมาชิกสภาอบต.หมู่ 2) 
2) นางวชิรารัตน์  พุ่มฟัก  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  (สมาชิกสภาอบต.หมู่ 4) 
3) นายสมพงษ์ สุนันต๊ะ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  หมู่ที่  1 
4) นายสายันต์ ชมภูมิ่ง  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  หมู่ที่  2 
5) นายสงัด มังกิตะ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  หมู่ที่  3 
6) นายเมธี สุขแดง  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  หมู่ที่  3 
7) นางนันทา     สีใจอินทร์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  หมู่ที่  4 
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3. ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ต าบลแม่ค ามี  อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่  มีจ านวนประชากรทั้งหมด  2,096 คน   
แยกเป็น  เพศชาย  944 คน   เพศหญิง  1,152 คน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย  292 คน/ตารางกิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงจ านวนประชากรและหลังคาเรือนตามรายหมู่บ้าน 
 

 
 
 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
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อบต.แม่ค ามี  อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 

 
หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 174  คน 162  คน อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร 722  คน 657  คน อายุ 18 - 60 ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 256  คน 125  คน อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 1,152 คน 944  คน ทั้งสิ้น 2,096 คน 
 

 
ข้อมูล    : ณ   เดือน ตุลาคม  2559 
ที่มาของข้อมูล :   ส านักงานทะเบียนอ าเภอหนองม่วงไข่   จังหวัดแพร่ 

 
 
 

4.  สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลแม่ค ามี  จ านวน   1   แห่ง 
2)  โรงเรียนประถมศึกษา    จ านวน   1   แห่ง 
3)  ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลแม่ค ามี  จ านวน   1  แห่ง 

 
 4.2 สาธารณสุข 

1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพรัตนปัญญา จ านวน   1   แห่ง 
 
 4.3 อาชญากรรม 
  (ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีไม่มีปัญหาอาชญากรรม) 
 
 4.4 ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในชุมชนของต าบลแม่ค ามี  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรหนองม่วงไข่ได้
แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีทราบนั้นพบว่าในเขตต าบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่
อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น าในชุมชน ประชาชน  
หน่วยงานที่เกี่ยวของที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี
สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
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 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   
2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
      

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
         มีถนนสายขุนม่วงไข่ขจร  เป็นถนนเส้นหลัก 
 
 5.2 การไฟฟ้า 
  ประชากรต าบลแม่ค ามีมีไฟฟ้าครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
 
 
 
 
 
 5.3 การประปา 

การให้บริการทางสาธารณูปโภค  ด้านการประปา  เพ่ือการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี   แยกรายหมู่บ้าน   ดังนี้ 

ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนผู้ใช้น้ า (ครัวเรือน) 
1. 
2. 
3. 
4. 

หมู่ที่ 1   บ้านปงเจริญ 
หมู่ที่ 2   บ้านท่าล้อ 
หมู่ที่ 3   บ้านรัตนปัญญา 
หมู่ที่ 4   บ้านพิมสาร 

125 
246 
159 
 69 

รวม 599 
ข้อมูล    : ณ  เดือน กันยายน  2559  
ที่มาของข้อมูล :   งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  อบต.แม่ค ามี 

 
 5.4  โทรศัพท์ 
  โทรศัพท์  054 - 635896 
                  โทรสาร  054 - 506180 
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 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ประชาชนในต าบลแม่ค ามีจะใช้บริการทางไปรษณีย์ในการส่งจดหมาย พัสดุ สินค้าไปรษณีย์  
ณ ปณ หนองม่วงไข่  54170  ให้บริการ เวลา  08.30 – 16.30 น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุด
วันอาทิตย์    
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีความรู้ ความช านาญและประสบการณ์ในการ
ท านาข้าวเป็นหลัก  และ มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ถั่วเหลือง  พืชผัก  สวนไม้ผล และไม้ยืนต้นอ่ืนๆ ตาม
บริเวณท่ีว่าง  บริเวณบ้าน  หัวไร่ปลายนา    โดยมีสภาพการผลิตดังนี้ 

1) ข้าว พันธุ์ข้าวที่ปลูกในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพันธ์ กข.10 , กข.14, สันป่าตองและข้าวขาวดอกมะลิ 105 
2) ถั่วเหลือง  ชนิดพันธุ์ที่ปลูก  พันธุ์เชียงใหม่ 60  โดยปลูกในฤดูแล้งเพื่อเป็นรายได้เสริม 
3) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ปลูกพันธุ์ผสม  ปลูกในฤดูแล้วเพ่ือเป็นรายได้เสริม 
4) พืชผัก  ส่วนใหญ่เกษตรกรปลูกเพ่ือใช้บริโภค  เป็นผักพ้ืนบ้านทั่วไป 
5) แตงโม  แตงกวา  แตงแคนตาลูป  ปลูกในฤดูแล้งเพ่ือเป็นรายได้เสริม 
6) ไม้ผล , ไม้ยืนต้น  ได้แก่  ล าไย , ไม้สัก  ,ต้นไผ่  ปลูกตามบริเวณท่ีว่าง  บริเวณบ้าน หัวไร่ปลายนา 
7) เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือจ าหน่ายและบริโภค  ได้แก่  โค กระบือ สุกร  และไก่ 
 

 6.2 การประมง 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีไม่มีการประมง) 
 
 
 
 6.3 การปศุสัตว์ 

เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  
โค  สุกร  กระบือ   
 

 6.4 การบริการ 
  -  ร้านเสริมสวย    จ านวน    4 แห่ง 
  -  ร้านขายอาหาร   จ านวน   6 แห่ง 
  -  โรงกลึง    จ านวน    1 แห่ง 
  -  ร้านบริการอินเตอร์เน็ต   จ านวน   2 แห่ง    
  -  ร้านซ่อมรถ/เครื่องยนต์   จ านวน    2 แห่ง 
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  -  ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า   จ านวน   2 แห่ง 
  -  ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์   จ านวน   1 แห่ง 
  -  โรงงานแปรรูปไม้   จ านวน   2 แห่ง 
  -  ตู้น้ ามันหยอดเหรียญ   จ านวน   1 แห่ง 
  -  ร้านขายจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม  จ านวน   1 แห่ง 
  -  โรงสีข้าว    จ านวน   2 แห่ง 
 

 6.5 การท่องเที่ยว 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีไม่มีแหล่งท่องเที่ยว) 
 
 6.6 อุตสาหกรรม 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม) 
 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

รีสอร์ท    1 แห่ง  
สถานีบริการน้้ามัน         1     แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ         17 แห่ง  
สถานตรวจสภาพรถ  1      แห่ง  

 

กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  9  กลุ่ม 

  1) กลุ่มตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า หมู่ที่ 2 
  2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เศษผ้า หมู่ที่ 2 
  3) กลุ่มผลิตภัณฑ์เศษผ้า หมู่ที่ 3 
  4) กลุ่มข้าวแตน สมุนไพรรัตนะ  หมู่ที่ 3 
  5) กลุ่มท านา  หมู่ที่ 4 
  6) กลุ่มจักรสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก  หมู่ที่ 1 
  7) กลุ่มเกษตรท านาอินทรีย์ปงเจริญ  หมู่ที่ 1 
  8) กลุ่มท านา  หมูที่ 3 
  9) กลุ่มเลี้ยงสัตว์  หมู่ที่ 2 
    

 6.8 แรงงาน 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  18 – 60 ปี อยู่ในก าลังแรงงาน คิด
เป็นร้อยละ 65.85 จากจ านวนประชากรทั้งต าบล ประชากรส่วนใหญ่ใช้แรงงานในการประกอบอาชีพทางการ
เกษตรในต าบล และบางส่วนไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่    
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
 7.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

  1) บ้านปงเจริญ  หมู่ที่ 1 
  บ้านปงเจริญ  หมู่ที่ 1 อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่   มีพ้ืนที่ 2,798 ไร่  หรือ 477 ตาราง
กิโลเมตร   มีจ านวนประชากรทั้งหมด  จ านวน  724 คน  แยกเป็นเพศชาย 316 คน  เพศหญิง  408 คน 
จ านวน   242  หลังคาเรือน 
 

  อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  ต าบลแม่ยางตาล อ าเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่ 
  ทิศใต้       ติดต่อกับ  บ้านศรีภูมิ  หมู่ที่ 6  อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลแม่ค ามีต าหนักธรรม  อ าเภอหนองม่วงไข่   
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  บ้านแม่ค ามีรัตนปัญญา  หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ค ามี อ าเภอหนองม่วงไข่ 

  2) บ้านท่าล้อ  หมู่ที่ 2 
  บ้านท่าล้อ  หมู่ที่ 2  อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่   มีพ้ืนที่  967  ไร่  หรือ  1.55 ตาราง
กิโลเมตร  มีจ านวนประชากรทั้งหมด  จ านวน  614 คน  แยกเป็นเพศชาย 281  คน   เพศหญิง  333 คน 
จ านวน   241  หลังคาเรือน 

  อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  บ้านปากยาง  ต าบลหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 
  ทิศใต้       ติดต่อกับ  บ้านแม่ค ามีวังช้าง  อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  บ้านพิมสาร  หมู่ที่ 4  ต าบลแม่ค ามี  อ าเภอหนองม่วงไข่ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลหนองม่วงไข่  อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่  
 

  3) บ้านรัตนปัญญา  หมู่ที่ 3 
  บ้านรัตนปัญญา  หมู่ที่ 3 อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่  มีพื้นท่ี 1,183  ไร่  หรือ 1.89 ตาราง
กิโลเมตร   มีจ านวนประชากรทั้งหมด  จ านวน  484 คน  แยกเป็นเพศชาย 222  คน   เพศหญิง  262 คน  
จ านวน  184  หลังคาเรือน 
    อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลหนองม่วงไข่  อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 
  ทิศใต้       ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลแม่ค ามี  อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  บ้านปงเจริญ  หมู่ที่ 1  ต าบลแม่ค ามี  อ าเภอหนองม่วงไข่ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  บ้านพิมสาร  หมู่ที่ 4  ต าบลแม่ค ามี  อ าเภอหนองม่วงไข่   
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4) บ้านพิมสาร  หมู่ที่ 4 
  บ้านท่าล้อ  หมู่ที่ 2  อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่   มีพ้ืนที่  761  ไร่  หรือ  1.22  ตาราง
กิโลเมตร  มีจ านวนประชากรทั้งหมด  จ านวน  274 คน  แยกเป็นเพศชาย 125  คน   เพศหญิง  149 คน  
จ านวน   242  หลังคาเรือน 
    อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลหนองม่วงไข่  อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 
  ทิศใต้       ติดต่อกับ  เทศบาลต าบลแม่ค ามี  อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  บ้านรัตนปัญญา  หมู่ที่ 3  ต าบลแม่ค ามี  อ าเภอหนองม่วงไข่ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  บ้านท่าล้อ  หมู่ที่ 2 ต าบลแม่ค ามี  อ าเภอหนองม่วงไข่   
   

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
1)  บ้านปงเจริญ  หมู่ที่ 1   
     มีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,221 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
  77   ครัวเรือน 
   786     ไร่      700  กก./ไร ่    3,000   บาท/ไร่    5,000   บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

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

2.2) ท าไร่   ไร่พริก    30  ครัวเรือน 
    52     ไร ่  3,000  กก./ไร่    6,000  บาท/ไร่   30,000  บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด    47 ครัวเรือน 
    322     ไร ่    800   กก./ไร่    1,100   บาท/ไร่    4,800  บาท/ไร่ 

  ไร่แตงโม    22  ครัวเรือน 
    61      ไร ่    2,000 กก./ไร่     1,000  บาท/ไร่    8,000  บาท/ไร่ 

2.3) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรด
ระบุ ....................... 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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2)  บ้านท่าล้อ  หมู่ที่ 2   
     มีพ้ืนที่ทั้งหมด  300 ไร่  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
  85   ครัวเรือน 
   200     ไร่     800    กก./ไร ่     3,000   บาท/ไร่    5,000   บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

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

2.2) ท าไร่   ไร่ขา้วโพด    20  ครัวเรือน 
   100     ไร่  1,000  กก./ไร่   2,000   บาท/ไร่    4,000   บาท/ไร่ 

2.3) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
3)  บ้านรัตนปัญญา  หมู่ที่ 3   
     มีพ้ืนที่ทั้งหมด  890 ไร่ ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
   53  ครัวเรือน 
   886     ไร่     800    กก./ไร ่    3,500   บาท/ไร่   5,500    บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

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

2.2) ท าไร่   ไร่พริก    1   ครัวเรือน 
    4        ไร ่   2,000  กก./ไร่    25,000 บาท/ไร่   40,000  บาท/ไร่ 

2.3) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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4)  บ้านพิมสาร  หมู่ที่ 4   

        มีพ้ืนที่ทั้งหมด  332  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขต

ชลประทาน 
   17  ครัวเรือน 
    95      ไร ่    750     กก./ไร ่    2,200    บาท/ไร่   7,500    บาท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทาน 

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

2.2) ท าไร่   ไร่ข้าวโพด    4   ครัวเรือน 
    20      ไร ่   1,000  กก./ไร่    2,800   บาท/ไร่    4,000  บาท/ไร่ 

2.3) อ่ืนๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

  1) คลองส่งน้ าจากชลประทาน 
  2) ล าน้ าแม่ค ามี 
  3) ล าห้วยแม่ยาง 
 
 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน  น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 

การให้บริการทางสาธารณูปโภค  ด้านการประปา  เพ่ือการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี   แยกรายหมู่บ้าน    ดังนี้ 

ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนผู้ใช้น้ า 
(ครัวเรือน) 

หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 

หมู่ที่ 1   บ้านปงเจริญ 
หมู่ที่ 2   บ้านท่าล้อ 
หมู่ที่ 3   บ้านรัตนปัญญา 
หมู่ที่ 4   บ้านพิมสาร 

125 
246 
159 
69 

 
 

รวม 599  
ข้อมูล    : ณ   เดือนตุลาคม  2559  
ที่มาของข้อมูล :   งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง อบต.แม่ค ามี 

 

8.  ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 
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 8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
 
 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประเพณีที่ส าคัญในท้องถิ่นต าบลแม่ค ามี  เป็นประเพณีท่ีมีการอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมไว้ก็
คือ  ประเพณีสรงน้ าพระในเทศกาลสงกรานต์  และประเพณีลอยกระทง 
 
 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ประชาชนให้ภาษาพ้ืนเมืองในการสื่อสารตามบรรพบุรุษ 
   
 8.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลแม่ค ามีได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองในรูปกลุ่ม เช่น  ข้าวแตนสมุนไพรรัตนะ
พรมเช็ดเท้า   

9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ คือ ล าน้ าแม่ค า และล าเหมืองแม่ยาง 
 
 9.2 ป่าไม้ 
  ต าบลแม่ค ามีไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ 
 
 9.3 ภูเขา 
  ต าบลแม่ค ามีไม่มีภูเขา 
 
 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของต าบลแม่ค ามีส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย และมีพ้ืนที่เพียง
เล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ น้ า
ในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรได้เพ่ิมข้ึน เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน ปัญหาด้านขยะ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี
ได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น จัดหาถังขยะ
รองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ต าบลแม่ค ามี พ้ืนที่สาธารณะ
รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของต าบลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นต าบลน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน  ฯลฯ   
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 

 

1.  สรุปลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ (พ.ศ. 2557 -2560)  
 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

 
ยุทธศาสตร ์

 

2557 2558 2559 2560 
โครงการ
ตามแผน 

 

โครงการที่
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว ้

เบิกจ่าย โครงการ
ตามแผน 

 

โครงการที่
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
 ที่ตั้งไว้ 

เบิกจ่าย โครงการ
ตามแผน 

 

โครงการที่
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
 ที่ตั้งไว ้

เบิกจ่าย โครงการ
ตามแผน 

 

โครงการที่
ด าเนินการ 

 

งบประมาณ 
ที่ตัง้ไว ้

เบิกจ่าย 

เศรษฐกิจ 6 4 130,000 54,974 7 5 100,000 54,100 3 1 80,000 34,000 5  63,000  

สังคม 14 10 535,000 264,236 12 10 382,600 59,620 16 11 1,055,000 510,696.50 11  788,000  

โครงสร้างพื้นฐาน 
 

27 6 2,012,004 1,477,000 34 15 3,660,200 1,585,000 38 10 1,380,500 2,998,500 55  873,500  

สาธารณสุข 
 

6 4 225,000 110,100 6 4 220,000 60,600 10 5 290,000 178,420 7  120,000  

การเมืองการบริหาร 
 

30 29 1,778,200 1,976,515.72 38 35 2,220,350 882,285 38 20 1,984,100 1,104,632 29  4,472,000  

การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

23 15 611,000 545,318 27 19 990,200 700,242 28 21 992,640 636,139.20 16  764,530  

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

6 6 2,680,000 322,000 6 5 590,000 259,001 8 5 1,242,800 2,647,300 8  160,000  
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112 74 7,971,204 4,750,143.72 130 93  8,163,350 3,600,848 141 74 7,025,040 8,109,687.70 131  7,241,030  
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1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพได้ดังนี้   

1) เชิงปริมาณ 
     - ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

     แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 – 2561)    
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  112  โครงการ 

   สามารถด าเนินการได้     จ านวน    74  โครงการ    
   คิดเป็นร้อยละ  66.07 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์คิดเป็นร้อย
ละ 66.07 ของแผน  

      - ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 – 2561)   

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  130  โครงการ 
   สามารถด าเนินการได้     จ านวน   93  โครงการ    
   คิดเป็นร้อยละ  71.53 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์คิดเป็นร้อย
ละ 71.53 ของแผน  

 - ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 – 2561) 
   โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   141  โครงการ 
   สามารถด าเนินการได้     จ านวน     73  โครงการ    
   คิดเป็นร้อยละ  51.77 
 
 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2563) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์คิดเป็นร้อย
ละ 51.77 ของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

- ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 – 2561) 

   โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   131  โครงการ 
   คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้     จ านวน     70  โครงการ    
   คิดเป็นร้อยละ  53.43 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีจะด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์คิดเป็นร้อยละ 
53.43  ของแผน  

 
  2)  เชิงคุณภาพ  

       จากแผนพัฒนาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ด าเนินการตามแผน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร  โดยมีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

      (1)  การด าเนนิการด้านเศรษฐกิจ 
-  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในต าบลแม่ค าม ี 
-  จัดการฝึกอบรมแก่ประชาชน  ในส่วนของกลุ่มแม่บ้าน  เพ่ือเป็นการส่งเสริม

รายได้แก่ประชาชนในพื้นท่ี แก้ไขปัญหาการว่างงาน  
        (2)  การด าเนินการด้านสังคม 
   -  ช่วยประสานงานในการจัดท ากิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ  เช่น  กลุ่มเยาวชน และ
จัดตั้งกลุ่มเพ่ือร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกและบุคคลทั่วไป 
   -  ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้สูงอ ายุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   -  จัดหาแหล่งพักผ่อนสาธารณะที่สะดวกสบายให้กับชุมชน 
   -  พัฒนาศักยภาพ โดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมให้กับชุมชน      

-  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอ ายุ และผู้พิการ  ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
เด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาสในต าบล 
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-  จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจ าปี  ให้คนในพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
   -  โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น  ภัยหนาว  วาตภัย  ภัยแล้ง  
อัคคีภัย  อุทกภัย ฯลฯ 
   -  สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมและสร้างหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน 

       (3) การด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-  ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการขยายการให้บริการด้านไฟฟ้า  

โทรศัพท์ ก่อสร้างถนนให้การสัญจรไปมาสะดวกและการล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้รับความรวดเร็วมาก
ขึ้น 
   -  จัดการระบบการระบายน้ าให้ถูกสุขลักษณะ ได้ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล . 
ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง  พร้อมทั้งด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ิมเติมให้กับหมู่บ้าน  เพ่ื อแก้ไขปัญหาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชน 
 
 

-  พัฒนาคุณภาพน้ าประปาให้สะอาดและขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ขุดลอกสระน้ าที่ตื้นเขิน เพ่ือให้จัดเก็บน้ าให้ได้มากขึ้นและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่ขาดแคลน สามารถ
ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์มากขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี ได้ด าเนินงาน และขุดลอกคลอง เพ่ือ
เตรียมพร้อมส าหรับการกักเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภคและบริโภค การเกษตรและจัดระบบประปาหมู่บ้านเพ่ือ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

      (4)  การด าเนินการด้านสาธารณสุข 
   -  อบรมให้ความรู้แก่หญิงมีครรภ์และมารดา  ด้านโภชนาการและการเลี้ยงดู 
   -  อบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จัดโครงการป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะน าโรค มีการฉีดพ่นยา และแจกทรายอะเบทให้กับ
ประชาชนรวมถึงการป้องกันโรคระบาดอ่ืน ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   -  จัดซื้อวัคซีนฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   

-  ด าเนินการส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอ ายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

        (5)  การด าเนินการด้านการเมืองและการบริหาร 
   -  ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์การและการบริการประชาชน 
        (6)  การด าเนินการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

-  ด าเนินการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าต าบล จ านวน  1  ศูนย์ 
-  สนับสนุนโครงการอ าหารเสริม (นม)  และโครงการอ าหารกลางวัน  ให้กับ

โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ จ านวน 1 แห่ง 
-  ส่งเสริมประเพณีอันดีงามทางศาสนา และวัฒนธรรม เช่น วันลอยกระทง  

        (7  การด าเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   -  ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 
   -  ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในต าบลเพื่อให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม  
 

2. ผลที่ได้รับจาการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 
 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 
2560  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่
ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้  
  1) ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 

2) ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
3) ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
4) ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่   
5) เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
6) ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
7) ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
8) ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย 

 
9) ไม่มเีกิดอาชญากรรมการในพื้นที่ 
10) ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
11) ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
12) ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
13) ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
14) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของต าบล 
15) ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของต าบลด้วยความสะดวก 

 
 2.2 ผลกระทบ 

สืบเนื่องจากโครงการและกิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากที่จะต้อง
ด าเนินการ แต่ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดจึงท าให้สามารถด าเนินการได้เพียงไม่กี่โครงการ โดยเฉพาะ
โครงการและกิจกรรมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ประชาชนมีปัญหาและความต้องการมากเนื่องจากประชาชนส่วน
ใหญ่ในต าบลแม่ค ามีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ส่งผลกระทบให้ประชาชนไม่ค่อยเห็น
ความส าคัญของการเข้าร่วมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควรเนื่องจากเห็นว่าโครงการและกิจกิจกรรมที่เป็น
ปัญหาความต้องการไม่ได้ด าเนินการซักที  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีก็ได้ชี้แจงให้ว่าโครงการและ
กิจกรรมของในแผนมีจ านวนมากไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการได้ทุกโครงการในช่วงเวลาอันสั้น  ทั้งนี้
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ต้องค านึงถึงปัญหาและความต้องการความจ าเป็นเร่งด่วนเป็นความส าคัญ ประกอบกับงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่จะท าได้ในแต่ละปี   

  

3.  สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – 2560 
 ปัญหาและอุปสรรค 
 1) ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนา 
 2) ปัญหาความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ตามโครงการได้ทันที 
 3)  ไม่มีความพร้อมในด้านเครื่องมือใช้เนื่องด้วยงบประมาณมีจ ากัด 
 
 แนวทางแก้ไขปัญหา 
 1) ท าความเข้าใจกับประชาชนในการประชุมประชาคม  โดยให้ประชาชนเสนอโครงการที่จ าเป็น 
 2) ท าความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาชนถึงระบบการท างานต่าง ๆ ของอบต. 
 3) สรรหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลน โดยมีการตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 

********************************** 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 

1. ความสัมพันธ์ระหวา่งแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
1) ความเป็นมา 

(1) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติระยะ 

20 ปีเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคงม่ังคั่งและยั่งยืนโดยน านโยบายรัฐบาล 11 ข้อประเด็น

ปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้านและประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 36 กิจกรรมมาใช้เป็น

กรอบในการจัดท าและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้

เป็นกรอบการด าเนินงานในระยะที ่2 ของรัฐบาลและกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 ต่อไป 

(2) พร้อมนี้มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติซึ่ง

มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการท าหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปีที่ต้องเชื่อมโยง

กับกรอบการปฏิรูปทั้ง 11 ด้านตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 

2557 และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติและกรอบ

แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในระยะ 20 ปี 

2) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

(1) วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” 

ความม่ันคง 

 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัย และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปัจเจกบุคคล 

 ความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมือง 

 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 

 ระบบการเมืองที่ม่ันคง เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตาม       
หลักธรรมาภิบาลสังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศชุมชนมีความ
เข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่น 
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 ความม่ันคงของอาหารพลังงานและน ้า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตมีงานและรายได้ที่
มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

 
 
 

ความม่ังคั่ง 

 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงความ
เหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลงประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคม
ขนส่งการผลิตการค้าการลงทุนและการท าธุรกิจมีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์  ทุนทางปัญญา   
ทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม  และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน 

 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ       
ประชาคมโลก  ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น     
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุลมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 

อนาคตประเทศไทยปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่ 
 

 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างม่ันคงและย่ังยืน โดยสถาบันหลักของชาติด ารง

อยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคมมีความสามัคคีของคนในชาติ  มีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน

ทุกพ้ืนที่  และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูงประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก 

 ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอย่างมี

คุณภาพมีเสถียรภาพแข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรมและมีฐานการผลิตบริการและลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน

เพ่ือให้ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2579 และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดย 
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 ภาคเกษตร พัฒนามุ่งสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิต       

bio-bases ที่ส าคัญและผลิตภาพการผลิตสูง 

 ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิมพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตให้

เป็นฐานรายได้ใหม่  โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตการค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

เช่นศูนย์การผลิตรถยนต์ และชิ้นส่วน และศูนย์ทดสอบ และวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วนของเอเชียศูนย์กลาง

การผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน  ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล เป็นต้น 

 

 

 ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิมและส่งเสริมธุรกิจบริการ

อนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่  โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน เช่น 

ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียนเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยว และบริการของอาเซียน

ศูนย์บริการทางการเงินการศึกษานานาชาติและบริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น 

 วิสาหกิจและการดาเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเข้มแข็งเป็นฐานการผลิต

และบริการที่ส าคัญของประเทศ 

 คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศสามารถปรับตัวรองรับบริบทการ

พัฒนาในอนาคตมีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญา  มีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต             

มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงามรู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบเป็น

รากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคมรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล ้าน้อย อัตราความยากจนต่ ามีการกระจาย

โอกาสการเข้าถึงทรัพยากร  การสร้างฐานอาชีพบริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง   

โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบครัวอยู่ดีมีสุขไม่คอรัปชั่น 

 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ      

สีเขียวระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า  มีพ้ืนที่สีเขียวใหญ่ขึ้นประชาชน  มีพฤติกรรมการผลิตและ      

การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 การบริหารภาครัฐโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  รับผิดชอบตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและ

ประชาชนมีส่วนร่วม  มีการกระจายอ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาค          

และท้องถิ่น 

(2) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 
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เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุ  ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  และสร้าง
ความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคงเสมอภาค  และเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

กรอบแนวทางที่ส้าคัญของยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส้าคัญ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(5) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศและกองทัพ 
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทาง
ทะเลรวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ า 
(8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมาก
ขึ้น 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น  ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน  และพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า  เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จาก   
ห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพิ่มขึ้น 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐาน  การ
ผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
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ภาคเกษตร  พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  และ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม     และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง 
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรม
ส่งออกที่มีศักยภาพสูง  สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยและพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เป็นต้น  และภาคบริการพัฒนายกระดับ
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว  ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพและส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์
ความรู้ของผู้ประกอบการไทยพัฒนา และยกระดับผลิตภาพแรงงาน  เพื่อส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมสู่สากล  ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทย
ให้ก้าวไกลสู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
(4) การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน  พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  พัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญของประเทศ  และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการ  
ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื นฐานในด้านการขนส่งความมั่นคงและพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส้าคัญ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
กับประเทศในอนุภูมิภาคและนานาประเทศ  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของ
การประกอบธุรกิจ  ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงาน  อาหารสิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการภัยพิบัติ
ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร้างความสมดุล
ของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ  เพิ่มบทบาท
และการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาค  สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่างประเทศต่อส่วนต่างๆและสาธารณชนไทย 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ  โดยพัฒนาเร่ิมตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบนัทางสังคม และทุนทางวฒันธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนนุการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสทิธิภาพทัง้ 25 ลุ่มน้ า เนน้การปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปญัหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิง่แวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจา่ยของภาครัฐ 
(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรา้งของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ
ปฏิบัติราชการ 
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคับให้มีความชัดเจน ทนัสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทาง
กฎหมายให้มีศักยภาพ 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

- คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามที่ส านักงานฯเสนอและให้ส านักงานฯ
รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปทั้งนี้เพื่อให้แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 มีความครบถ้วน
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สมบูรณ์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการปฏิรูปประเทศให้ส านักงานฯพิจารณาปรับปรุงรูปแบบ
และแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ใน 4 ประเด็นหลักดังนี้ 

1) ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปีและมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่ าว            
เป็นแผนงาน/โครงการในช่วง 5 ปี  โดยระบุแผนปฏิบัติการและก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งให้
มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ  1 ปีและ 5 ปี  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานของรัฐบาลต่อไป 

2) ปรับปรุงเนื้อหาของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ให้สอดคล้องและสะท้อนถึงการด าเนินงานตาม
นโยบายส าคัญของรัฐบาลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา 

3) ระบุกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม  โดยเฉพาะกลไก
ทางกฎหมายและกลไกประชารัฐที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนด าเนินการตามแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ทั้งนี้ให้
ส านักงานฯเสนอกลไกดังกล่าวให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) พิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

4) ในขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ให้ส านักงานฯประสานงานกับคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างใกล้ชิดและจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาสังคม
เพ่ือให้แนวทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ดังนั้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ มาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ   
ฉบับที่ 12 และน ายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้านที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติ  
ในช่วงเวลา 5 ปี โดยก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5 ปีแรกของ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นส าคัญ 

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
1) ความเป็นมา 
(1)  ในปี 2558 ส านักงานฯได้น าผลที่ได้จากการประชุมระดมความเห็นการจัดท าแผนพัฒนาฯ  ฉบับ

ที่ 12 ระดับภาคการประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม  (Focus Group) จากภาคีการพัฒนา การประชุม

ประจ าปี 2558 ของสศช. และการร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ  วิสัยทัศน์ประเทศไทยของสภาปฏิรูปแห่งชาติมา

พิจารณาปรับปรุงและยกร่างเป็นทิศทางการพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนาฯฉบับที่  12 เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558   เพ่ือให้

ความเห็นชอบก่อนน าเสนอกก.สศช. พิจารณาต่อไป 

      (2) ที่ประชุมกก.สศช. ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบทิศทางและ
กรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์
และ (ร่าง) องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์เฉพาะด้านของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ทั้ง 9 คณะ 

(3) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามท่ีส านักงานฯเสนอและให้ส านักงานฯ 
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รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไป  ทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนาฯฉบับที่  12 ให้มีความ

ครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการปฏิรูปประเทศให้ส านักงานฯพิจารณาปรับปรุง

รูปแบบและแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและมีการ

แปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการในช่วง 5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการและก าหนดตัวชี้วัด

ความส าเร็จที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปีและ 5 ปี  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน

การปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานของรัฐบาลต่อไป 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

             ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติทั้ งมิติเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

             เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรมประชาชนมีส่วนร่วมประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น  มีการกระจายอ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบ
ที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

             มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม
และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่เมือง  การ
เชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 

             ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ฯ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 

             พัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศศักยภาพโอกาส
และข้อจ ากัดของพ้ืนที่  รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่  เพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 

             ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์  โดยมุ่งเน้น
การดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี   ตลอดจนมาตรฐานต่างๆที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะ
ประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค 
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ประเทศไทย 4.0    (THAILAND 4.0) 
1) ความเป็นมา 

ในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษที่ 21 หลายประเทศได้ด าเนินการปฏิรูป
ขนานใหญ่อย่างเป็นระบบ เพ่ือรับมือกับชุดของโอกาส ความเสี่ยง และภัยคุกคามชุดใหม่ ท าการรื้อปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพ้ืนฐาน ปรับเปลี่ยนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการด ารงชีวิต การท างาน และการ
เรียนรู้ โดยการยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วนและปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง ฉะนั้นเป้าหมายหรือ
วิสัยทัศน์ของประเทศไทย ก็คือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่งภายในปี 2575 

การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ 6 ประการด้วยกัน คือ 
1. มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน 
2. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
3. มีสังคมที่มีคุณภาพ 
4. มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 
5. มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 
6. การมีบทบาทส าคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก 

กลไกขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดลประเทศไทย 
1.0” ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ 
“โมเดลประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักตามล าดับ  ซึ่งประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 จะต้องเปลี่ยนผ่าน
จากโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพ่ือพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศในโลกที่
หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย“นวัตกรรม” 
โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย “กลไกการขับเคลื่อน” ชุดใหม่ (New Growth Engine) 3 กลไกส าคัญ คือ  

1. กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)  
2. กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine) และ  
3. กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) 
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ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 4.0” จ าเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิมที่

มี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพ่ือเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม “เพ่ิมมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” ซึ่งประกอบด้วย 5 กลุ่มหลักๆคือ  

1. กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ   
2. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
3. กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ  
4. กลุ่มอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และ 

    5. กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และความได้เปรียบเชิง 
“วัฒนธรรม” ที่ประเทศไทยมีอยู่เดิม และต่อยอดด้วยการบริหารจัดการ องค์ความรู้สมัยใหม่ เทคโนโลยี มิเพียง
เท่านั้น ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่นี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก ที่ก าลังค่อยๆ เปลี่ยน
ผ่านจากยุคของสังคมท่ีเน้น “องค์ความรู้” มาสู่ยุคของสังคมท่ีเน้นการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” มากขึ้น 

ในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ  โดยขาดการพัฒนาในมิติอ่ืน
ให้มีความสอดคล้องกันโมเดลประเทศไทย 4.0 จึงเน้นการ “พัฒนาที่สมดุล” ใน 4 มิติ กล่าวคือ มีความสมดุลใน
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญามนุษย์  โดยการ
พัฒนาที่สมดุลตั้งอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หลักการส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
อยู่ว่า “เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม เมื่อพอ ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกินต้องรู้จักปัน” 

ในระดับจุลภาคการ “รู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะท าให้ประชาชนมีหลักประกันในด้านความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพลังทางสังคม และการสร้างความ
เป็นปึกแผ่นของคนในสังคมตามมา ในระดับมหภาค “การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะท าให้ประเทศไทยสามารถ

http://www.thansettakij.com/wp-content/uploads/2015/08/1mp39-3083-a.jpg
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รับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลก เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผนึก
ก าลังของทุกภาคส่วน การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน    จึงเป็น “ระบบคุณค่าใหม่” ที่จะสามารถน าพาประเทศไทย
ไปสู่ความมั่งค่ัง ความมั่นคง และความยั่งยืนในโลกที่หนึ่งได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช.ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั งหมด 9 ด้าน มีดังต่อไปนี   
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง  
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนใน
อนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก  
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่าง หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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นโยบายของรัฐบาล 

นโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะแถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557  โดยค าแถลงนโยบายมี ทั้งสิ้น 11 ด้านสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ 
โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการ
ทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 

2) การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 

2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 

  - การบริหารจัดการชายแดน  
            - การสร้างความมั่นคงทางทะเล  
            - การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
            - การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

- การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

 
 
 

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจาก
รัฐ  และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งจะเพ่ิมระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 

2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการ
รักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ 

2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
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หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  

3) การลดความเหลื่อมล ้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน   
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน 

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับท่ีจ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 

3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน และ
โรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย  
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของ

รัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศ  ไว้แล้ว 

3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการ  
ถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่
ป่าที่ไม่ชัดเจน  

 

 

 

4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ้ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจบริการ 
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4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมี
สิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษา
เป็นแนวทางหนึ่ง 

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  

4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  

4.5 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 

5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ    
หลักประกันสุขภาพ 

5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้าง
กลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากร
และทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 

5.3 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 

 

6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

รฐับาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไป
ที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนด
ภายในสิ้นปีนี้ 

6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้จัดท าไว้ 
โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ความส าคัญใน
การบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย 
ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดงรายการ
ลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
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6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี 

6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่อง
ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง 

6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 

6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบ
จากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะท าได้ 

6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 

6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล โดยระดมความ
คิดเห็นเพ่ือหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการสร้าง
แหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 

6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ
และน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านใน
การพัฒนาพลังงาน 

6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงิน
ได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยาย
รากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุดรวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มี
รายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มี ฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็น
ธรรมมากขึ้น 

6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า 700,000 ล้าน
บาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง 
โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช าระคืนให้นาน
ที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 

6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            - ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และ
รถไฟฟ้าเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไป
ท าได้ทันท ี
            - ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอน
เมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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            - ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุน    
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจน
ผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับ
ท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 
 
 

6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานใน
ระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลระบบราง เพ่ือท า
หน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การ
บ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ 

6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมาย
และมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็น
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ 

6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 

6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 
ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ 
 

7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

- เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตาม
แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล  ส าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน 

- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้าม
แดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 
ด่าน ได้แก่  ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 

8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา 

และนวัตกรรม 
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8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า 1% 
ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้
ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน 

8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ 
ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยี  เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
        

9) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน 
เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 

9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 

9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัด
ให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดที่
สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะ
วางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนา
ระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เด็ดขาด 

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

10.1 จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาค
ธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 
โดยจะด าเนนิการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามท่ีกฎหมายเอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ 

10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะ
วางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือ
สร้าง 
ความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน 
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ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และ
ด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 

10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรก
อยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 
 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่

ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้
เร่งด าเนินการ 

11.2 เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้าง
ขึ้นและให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การด าเนินคดี 

 
ปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ เพ่ิม
ประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 

11.3  ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ 
11.4  น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการด าเนินคดีทุก

ขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและน าไปใช้ใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้  

11.5  ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม เพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส 
คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยา ผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยเน้น
ความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการไม่แอบอ้างฉวย
โอกาส     โดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว  

11.6  น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบ
ปราบ  ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงาน
ทาส การก่อการรา้นสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ 

 

1.3 แผนพัฒนาภาคเหนือ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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   (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับ
ระบบการผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
   (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด 
เน้นการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุน
การค้า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
   (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ 
   (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ 
   (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่
น าไปสู่การพ่ึงตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (6) บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

  2. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดให้มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 และแผนพัฒนาฉบับท่ี 11 รวมทั งแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี  
   (1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และ
แม่ฮ่องสอน มีทิศทางการพัฒนาด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาบริการพื้นฐานของเมืองและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาโครงข่ายคมนาคม และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางภาคการผลิตและบริการบนพ้ืนฐานของความรู้และวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญา 
 
 
 
   (2) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน มุ่ง
พัฒนาเชียงรายให้เป็นประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการ
ท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
   (3) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ 
และพิษณุโลก เน้นการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และน้ า สร้างมูลค่าเพ่ิมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า บริการ การขนส่งและการกระจาย
สินค้า 
   (4) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และ
อุทัยธานี เน้นพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรอย่างครบวงจร พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจาก
ผลผลิตและวัสดุทางการเกษตร พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2557 – 2560) (เชียงราย พะเยาแพร่ น่าน) 
1. วิสัยทัศน์ “ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น ้า ป่าสมบูรณ์  ประชาชน

อยู่ดีมีสุข” 
  2. พันธกิจ 
         1) ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล    
ให้มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

       2) ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
         3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก 
ด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 

 4) อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์ ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

3. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ “ประตูการค้าสู่สากลบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์” 

4.  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

   ยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒ นาการค้ า การลงทุ น               
และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและเตรียมความพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
   แนวทางการพัฒนา 

1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการกระตุ้น การลงทุนภายในจังหวัด วิจัย
พัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอ่ืนภายในประเทศและเพ่ือนบ้าน 

2) ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนา            
ธุรกิจ SMEs  

3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS        
โดย   จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล วิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับ และจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 

 
   แนวทางการพัฒนา 

1) เพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้น
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักการผลิตปริมาณมาก 
ปรับปรุงคุณภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
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3) สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม          
โดย   การสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพ้ืนที่ และสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4) ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตร โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการ   
แข่งขันทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายเฉพาะกลุ่ม (Niche Product)
  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ วัฒนธรรม และสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
    

แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย สถาบันครอบครัวและ

ชุมชนในการป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัย พัฒนาบุคลากรและโอกาสทางการศึกษา เตรียมความพร้อมในการ
ปรับตัวสู่สังคมผู้อาวุโส ตลอดจนส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชน 

2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ   โดยปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทั้งวิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
ต่อเนื่อง   จังหวัดในกลุ่ม และส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะโครงข่ายการท่องเที่ยวกับประเทศในกลุ่ม GMS 

3) พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม   
ตลอดจนพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่  4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์และบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดท า

ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม
ทรัพยากรชีวภาพ 

2) รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยการแก้ปัญหาการ 
บุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ าและป่าชุมชน การจัดท า          
Food Bank การจัดท าฝายต้นน้ าแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวร  การป้องกันไฟป่ารวมทั้งการส่งเสริมอาชีพใน
ชุมชนในพ้ืนที่ป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส และความเป็นอยู่ที่ดี
อย่างยิ่ง 

3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้   
เทคโนโลยี GIS ในการจัดท าฐานข้อมูลและน าไปใช้ 
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4) สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
การปลูกจิตส านึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกระดับ ตลอดจนการสร้างความรู้   ความเข้าใจและบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ  และสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง 

 
แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ.2557 - 2560 (รอบทบทวน พ.ศ.2560) 

วิสัยทัศน์จังหวัดแพร่ 
 

 “เมืองแพร่น่าอยู่ ประตูสู่ล้านนา เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาเป็นสุข”  
 

นิยามวิสัยทัศน์ 
จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขามีความสงบร่มเย็น และได้รับการจัดอันดับจากกรม

สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อันดับที่ ๕ ของประเทศไทย ที่ตั้งของ    
จังหวัดแพร่นับเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือที่ติดต่อไปยังจังหวัด
น่าน พะเยา เชียงราย ล าปาง ล าพูน เชียงใหม่ จึงเรียกได้ว่าจังหวัดแพร่ เป็นประตูสู่ล้านนา ปัจจุบันจังหวัดแพร่มี
รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรอยู่ที่ อันดับ  ๑๕ ของ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ จึงก าหนดให้มีการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาจังหวัด  เพ่ือให้จังหวัดแพร่มีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนต่อไป 

 

พันธกิจ  
1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างมูลค่าให้กับสินค้าที่

ส าคัญของจังหวัด  
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาจังหวัดในทุกด้านอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง  
3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและจัดให้มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวใหม่  ๆ ที่

น่าสนใจเพ่ือดึงดูดและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการส่งเสริมและการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

4. พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชนให้ดีขึ้น  
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาพิบัติภัย    

อย่างยั่งยืน  
6. สร้างความปรองดองสมานฉันท์  เพ่ิมศักยภาพด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด และกลยุทธ์ ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด/กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  
ส่งเสริมอาชีพตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสร้างมูลค่า
สินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
จังหวัดให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน  

สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความ
ยากจนโดยเพิ่มศักยภาพการผลิต
ทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรมพร้อมทั้งพัฒนาองค์
ความรู้ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

ตัวชี วัด  
1. ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรกรรม
มีอัตราเพ่ิมขึ้น  
2. ร้อยละท่ีลดลงของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ า
กว่าเกณฑ์ จปฐ.  
3. ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP  
กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจและด ารงชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 3. 
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีเอกลักษณ์
ได้มาตรฐาน  
4. สร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนเพิ่ม 

ประสิทธิภาพสถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการ 
และผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือรองรับ AEC  
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเอาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดสินค้า
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เกษตรส าคัญและผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด/กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบสาธารณูปโภคและ
ศูนย์กลางโลจิสติกส์  

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยการพัฒนาแหล่งน้ า 
โครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ           
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  

ตัวชี วัด  
1. ร้อยละของปริมาตรการกักเก็บน้ าของแหล่งน้ า
เพ่ิมข้ึน  
2. ระดับความส าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริได้รับการพัฒนาและต่อยอดการ
ด าเนินงาน  
3. ร้อยละของพ้ืนที่เพ่ือการเกษตรที่ได้รับประโยชน์
เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค  
4. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเพ่ิมข้ึน  
5. ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบ Logistics 
ในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์  
1. พัฒนา ปรับปรุง และจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
ในการขนส่งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ  
2. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  
3. ก่อสร้างอ่างกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็กในแม่น้ าสายหลักและลุ่มน้ าสาขา
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พร้อมทั้งการบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. พัฒนาระบบLogistics ทั้งระบบราง ถนน และ
ทางอากาศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยง NSEC ตาม
ความร่วมมือ GMS และ AEC  
5. พัฒนาและขยายเขตโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบเครือข่ายการสื่อสารทางระบบสารสนเทศ  
6. จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการด้าน Logistics และ
ศูนย์รวบรวมการขนส่งและกระจายสินค้า (Inland 
Container Depot) ตลอดจนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร (One Stop Service) 
 
 
 

 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด/กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว 

เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจ
การท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม  
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ
สุขภาพของกลุ่มจังหวัดล้านนา
ตะวันออก โดยการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและบุคลากรให้ได้
มาตรฐานระดับนานาชาติและ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

ตัวชี วัด  
1. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัด เพ่ิมมากข้ึน  
2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
เพ่ิมข้ึน  
3. ร้อยละการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้าน
การท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน  
กลยุทธ์  
1. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้าน
วัฒนธรรมและธรรมชาติโดยใช้ทุนเดิมที่มีอยู่บน
พ้ืนฐานและเอกลักษณ์ของความเป็นเมืองแพร่  
2. แสวงหาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพ่ือสร้าง
ความแตกต่าง เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
3. สร้างกระบวนการความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวกับจังหวัดต่าง ๆ และประเทศเพ่ือนบ้าน
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ในกลุ่มอาเซียนเพ่ือเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว  
4. ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน 
ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ตลอดจน
การเส้นทางท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสะอาดและมี
ความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว 
5. พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว
ตลอดจนสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการ
ต้อนรับและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  
6. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเพ่ิมช่องทาง
การตลาดด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่งเสริมการศึกษา พัฒนา
อาชีพ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตในสังคม  

ประชาชนมีความรู้ มีสุขภาวะที่ดี 
สถาบันทางสังคมเข้มแข็ง และ   
มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
อันเกิดจากการเข้าถึงและได้รับ
สวัสดิการอย่างท่ัวถึงเป็นธรรม
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  

ตัวชี วัด  
1. ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
2. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะชีวิต และคุณธรรมจริยธรรม  
3.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง  
4. ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือ
แรงงานมีศักยภาพได้ตามมาตรฐานการฝึก  
 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด/กลยุทธ์ 
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   5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของค่าเฉลี่ย O-net ม.๓  
6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของของสถานบริการที่ได้การ
รับรองคุณภาพ HA PCA  
 

กลยุทธ์  
2. พัฒนา และยกระดับการศึกษาทุกระดับใน
จังหวัดแพร่  
3. เพ่ิมรายได้จากการประกอบอาชีพหลักและ
จัดหาอาชีพเสริม โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
ในการด ารงชีพ 

4. เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพให้มีมาตรฐานตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ
ประชาชนในจังหวัด 

5. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนสร้างหลักประกัน
และการคุ้มครองทางสังคมให้ประชาชนทุกกลุ่ม
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
6. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนด้วย
ค่านิยมหลัก และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
ทางสังคม รองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและ
สังคมผู้สูงอายุ  
7. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้รองรับต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงานในทุกระดับ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาพิบัติ
ภัยอย่างยั่งยืน  

บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ     
การป้องกันแก้ไขปัญหาพิบัติภัย
อย่างยั่งยืน  

ตัวชี วัด  
1. พ้ืนทีท่ี่ถูกบุกรุกได้รับการฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน  
2. ระดับความส าเร็จในการจัดระบบก าจัดขยะ    
ที่ถูกวิธี  
3. ระดับความส าเร็จในการรักษาคุณภาพอากาศ
โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
4. ระดับความส าเร็จในการรักษาคุณภาพแห่งน้ า
ผิวดินและใต้ดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
5. ร้อยละของการลดการพังทลายของหน้าดิน  
6. ร้อยละของการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของ
ประชาชนจากพิบัติภัย  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด/กลยุทธ์ 

  กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกป่า 
โดยเฉพาะป่าเศรษฐกิจตลอดจนการสร้างจิตส านึก
และมีส่วนร่วมในการป้องกันบ ารุงรักษาให้เกิด
ความยั่งยืน 
2. ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้จากการใช้
ประโยชน์จากป่าเศรษฐกิจ 
3. จัดวางระบบจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมและ   
การจ ากัดขยะที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน  
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า 
ตลอดจนภัยพิบัติอ่ืนๆ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมและจัดสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ  
5. การส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้
พลังงานทางเลือกให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและลดต้นทุนการผลิต
สินค้า  
6. การน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรม
ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
7. แก้ไขปัญหาที่ดินท ากินให้กับราษฎรได้มีที่ท ากิน
เป็นของตนเอง  
8. จัดให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการแหล่งน้ าเพ่ือการป้องกันและบรรเทาปัญหา
อุทกภัย ดินโคลนถล่ม น้ าป่าไหลหลาก รวมทั้ง
ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน การกัดเซาะตลิ่ง 
และปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ  
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการป้องกันแก้ไขปัญหาพิบัติภัย
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อย่างยั่งยืน  
10. เพ่ิมขีดความสามารถในการลาดตระเวนเฝ้า
ระวังป้องกันและปราบปรามการลักลอบท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ 
 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี วัด/กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  
รักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อยให้
ประชาชนมีความสุข  

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน สังคมมีความสงบ
เรียบร้อยเกิดความสมัครสมาน
สามัคคีในหมู่บ้าน เสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์เกิดความ
ยุติธรรมและความเสมอภาคใน
สังคม  

ตัวชี วัด  
1. ร้อยละของสถิติของการเกิดคดีอาชญากรรม  
ต่าง ๆ ภายในจังหวัดมีอัตราการเพิ่มขึ้นไม่เกิน
เป้าหมายที่ก าหนด  
2. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย มีความ
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน  
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีหรือกิจกรรม
แสดงความจงรักภักดี  
4. ร้อยละของเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ข้อพิพาทที่
ได้รับการแก้ไข  
กลยุทธ์  
1. สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ให้กับทุก
ฝ่ายในจังหวัด  
2. สร้างจิตส านึกความจงรักภักดีต่อสถาบัน และ
เสริมสร้างความสามัคคีของประชาชน  
3. เพ่ิมขีดความสามารถในการป้องกัน ปราบปราม 
บ าบัดรักษา และแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัด 
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในพ้ืนที่   
5. พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมปัญหา
อาชญากรรมภายในจังหวัด  
6. เสริมสร้างจิตส านึกของประชาชน และ
ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายและ
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ศีลธรรมอันดี  
7. ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ     
มิชอบในภาครัฐ 
8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านกฎหมาย
และพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกในระดับ
พ้ืนที่  
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน 
 

 
 
 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ (พ.ศ. 2558 – 2562) 

1. วิสัยทัศน์“ท้องถิ่นน่าอยู่  คุณภาพชีวิตดี  มีเศรษฐกิจพอเพียง  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์                      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเลิศ”  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ในด้าน 
          - เกษตรคุณภาพสูง 
          - ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านไม้
สัก 
          - ไม้เศรษฐกิจ 
          - การท่องเที่ยว 

1) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ 
2) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
3) พัฒนาอาชีพเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานและส่งเสริมมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
4) จัดให้มีตลาดกลางภายในท้องถิ่นและจัดหาช่องทางการตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
6) ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว 
7) การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในแต่ละด้าน 
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1.2 จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน 
สะพาน  

1) จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ า 
2) พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง  
3) พัฒนาระบบน้ าประปาและระบบน้ าบาดาลให้มีคุณภาพและ
เพียงพอ 
4) ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
5) ด าเนินการจัดท าผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

1.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 1) ศึกษา ส ารวจข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยและรณรงค์เพ่ือลดและ
ป้องกันการเกิดภัยพิบัติต่างๆ 
2) พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง หมอก
ควัน รวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ  
3) จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/ต ารวจบ้าน/ชรบ. 

1.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1) สร้างจิตส านึก รณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอื่นในการป้องกัน
ปราบปราม บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและพัฒนาอาชีพ 

1.5 เศรษฐกิจพอเพียง 1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตส านึกตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

2.ยุทธศาสตร์ที่เลือกท้า เพื่อสนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาในพื นที่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
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2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่
กับการ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1) จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
2) จัดหาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่เด็ก 
เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4) จัดให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
5) ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
6) ส่งเสริมการจัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
7) ขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึงในพ้ืนที่ขาดแคลน 
8) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
9) จัดให้มีสุสานและฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน 

2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
มาตรฐานและคุณภาพ 
2) สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่
ส าหรับการศึกษา 

2.3 การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตามค าสั่งสอนของ
ศาสนา 
2) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมค าสั่งสอนและน าไปเผยแพร่อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 
และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
4) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาศาสนสถานและ
โบราณสถาน 

2.4 พัฒนาด้านการกีฬา 1) ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ เพื่อมวลชนและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางกีฬาสมัครเล่นและกีฬาอาชีพ 
2) จัดสร้างและบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา วัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับการออกก าลังกายและการกีฬา 
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2.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
และมีคุณธรรม 

1) พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและมี
คุณธรรม 
2) พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
2.6 การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ
เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและ
ทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน 

1) พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีความสะอาด
สวยงาม 
2) จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
และทันสมัย 
3) จัดให้มีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) 
และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา (GIS) 

2.7 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการ
จัดท าแผนชุมขน 

1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผน
ชุมชนแก่ผู้น าทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป 
2) สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน 

 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนเข้มแข็ง   เป็นแหล่งวัฒนธรรม  ท าการเกษตรอินทรีย์ 
ส่งเสริมการเรียนรู้   น้อมน าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2.3 เป้าประสงค์ 
 1) ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ 

 2) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

3) ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้มีความ 
     สะดวก  ครอบคลุม ทั่วถึง 

4) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์เข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
5) พัฒนาอาคารสถานที่และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและการมีส่วนร่วมของ     
    ประชาชนตลอดจนการพัฒนาอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน 
6) สนับสนุนด้านการศึกษา ส่งเสริมให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

     สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
 

2.4 ตัวชี วัด 
1) มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 

2) ประชาชนได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
 4) ประชาชนได้รับการบริการด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน 

               ครอบคลุมทั่วถึงทั้งต าบล 
5) ประชาชนมีน้ าเพียงพอในการอุปโภค บริโภคและการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร 
6) ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านสาธารณสุขในชุมชน 

 7) ประชาชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น 

 8) บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ิมขึ้น 

9) การด าเนินงานของ อบต.มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
10) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาชุมชนให้ได้มาตราฐานและเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 11) ประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ 
      ปัญญาท้องถิ่น 
 12) สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ 
 13) ภูมิทัศน์ภายในต าบลส่วยงาม ร่มรื่น น่ามอง 
 

 2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1)  ประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  2)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 3)  จัดบริการข้ันพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอทั่วถึง 
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  4)  ส่งเสริมการป้องกันโรคและสนับสนุนด้านการกีฬาเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 
  5)  ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและการบริการประชาชน 

  6)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ 
     การศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึงตลอดจน ส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ  
      ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น   
7)  สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 

 

 2.6 กลยุทธ์ 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  - การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  - การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

   - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  - การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ 
  - การพัฒนาแหล่งน้ า    
 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  - การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุขในชุมชน 
  - การพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน ป้องกัน และระงับโรค ติดต่อในชุมชน   
 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
  - การพัฒนาบุคลากร 
  - การพัฒนาการบริหารงานของ อบต.การพัฒนาการบริหารงานของ อบต. 
 6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  - การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาในชุมชน 

   - การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา 
  ท้องถิ่น 

 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   - การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1)  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
  2)  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  3)  จัดให้มีการบริการพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างเพียงพอทั่วถึง 
  4)  ส่งเสริมการป้องกันโรคและสนับสนุนด้านการกีฬาเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ 
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  5)  ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและการบริการประชาชน 
  6)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภูมิ 
                         ปัญญาท้องถิ่น 
  7) สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
 
 2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทาง
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้
เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจาก
การสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชน
ให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
ด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมประกอบไปด้วยการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอก โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือจะทราบว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ค ามีมีขีดความสามารถในการพัฒนาเพียงใด รวมถึงอนาคตมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และ
ข้อจ ากัดต่าง ๆ หรือไม่เพียงใด  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดเป้าหมาย และเลือกยุทธศาสตร์ในการพัฒนาได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เป็นจริง   

จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและสภาวะแวดล้อมภายนอก  สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis  ได้ดังนี้ 
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จุดแข็ง (Strenght) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.  พื้นที่รับผิดชอบมีน้อยสามารถดูแลใกล้ชิดกับ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  ท าให้รับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 
2.  มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.  เส้นทางคมนาคมสะดวก อยู่ห่างจากตัวอ าเภอ
และจังหวัดไม่มาก 
4.  องค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพเพียงพอที่
รองรับการบริการสาธารณะ และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
5.  มีการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ
และองค์กรในพ้ืนที่ 

1.  งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมีน้อย ไม่
เพียงพอในการพัฒนา 
2.  ประชาชนขาดการเสียสละต่อส่วนรวม 
3.  การรวมกลุ่มในลักษณะประชาคมยังไม่เข้มแข็ง 
4.  ประชาชนวัยแรงงานที่มีความรู้ความสามารถส่วน
ใหญ่ไปท างานต่างถิ่น 
5.  เกษตรกรนิยมใช้สารเคมีในการท าเกษตรกรรม 
6.  ระดับการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นยังไม่สูง
นัก และยังขาดแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
7.  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการให้ความ
ร่วมมือตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

โอกาส  (Opportunites) อุปสรรค / ข้อจ้ากัด  (Threats)                         
1.  นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุน
การแก้ไขปญัหาและพัฒนาในด้านต่าง ๆ  
2.  อบต. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
3.  พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจ พ.ศ. 2547  ท าให้ท้องถิ่นได้รับการกระจาย
อ านาจมากข้ึน 
4.  นโยบายการปฏิรูปทางการเมืองของรัฐบาล   ท า
ให้การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐได้รับ
การยอมรับมากขึ้น ท าให้เกิดกระบวนการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

1.  แนวเขตพ้ืนที่ของอบต. ไม่ชัดเจน เป็นอุปสรรคใน
การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
2.  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิและ
หน้าที่ของตนเอง 
3.  ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับ
กลไกราคาของตลาดโลก 
4.  การจัดสรรงบประมาณของส่วนกลางไม่ตรงกับ
ความต้องการในการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาของ
ท้องถิ่น 
5.  ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกร  
 

 
 
 
 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีเนื้อที่ประมาณ 7.18ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 4,375ไร่จาก
การส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี และบริเวณพ้ืนที่ต่อเนื่อง 
สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้  
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         1.) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีมีถนนเชื่อมโยง
กับชุมชนในเขตต าบล ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตต าบลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต ลาดยาง  และ
ถนนลูกรังแต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนช ารุด ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก และไม่มีเส้นแบ่งช่องจราจร  
  2.) ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร  เนื่องจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการ
เกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความต้องการใช้น้ าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ า  เพ่ือใช้ในฤดูแล้งที่
มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 
  3.) ปัญหาด้านนันทนาการ  เนื่องจากภายในชุมชนมีพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรมด้านการกีฬา
เพ่ือออกก าลังกายและที่พักผ่อนหย่อนใจ ไม่เพียงพอของคนในชุมชน 
  4.) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี ยังเป็นพ้ืนที่ชนบท
และเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก 
นอกจากเรื่องปัญหาขยะมูลฝอย  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีได้จัดให้มีถังขยะครอบคลุมทั้งต าบลเพ่ือบริการ
ให้กับประชาชน 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์กับการพัฒนาองค์การบริการส่วนต าบลแม่ค ามี  พ.ศ. 2561 - 2564 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของอปท.
ในเขต

จังหวัดแพร ่

1. (ที่ต้องท า)การเพิม่ขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัทีส่อดคล้อง กับศกัยภาพของ
พื้นทีใ่นด้าน  - เกษตรคณุภาพสูง  
 - ผลติภัณฑ์ชมุชน (OTOP) ด้านไมส้ัก 
 - ไมเ้ศรษฐกจิ    
- การทอ่งเที่ยว 

 

2.(ต้ องท า) 
จ า เป็ น
เร่ งด่ วนใน
ด้านแหล่งน้ า
ถนน สะพาน 

 

3.(ต้ องท า)
การป้องกัน
และแก้ ไข
ปัญหาภั ย
พิบัติ 

 

4.  (ตอ้งท า)
การป้องกนั
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 

 

แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

1. สร้าง
ค ว า ม
มั่นคง 

2. การสร้าง
ความสามารถใน

การแขง่ขัน 

 

3. การพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 
 

4. การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและความเทา่

เทียมกันในสังคม 
 
 

 

5. การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดลอ้ม 
 

 

6. การปรับสมดุล
พัฒนาระบบการ

บรหิารจัดการภาครัฐ 
 

 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

1.การเสริมสร้างและ
พั ฒนาศักยภาพ
ความเป็นมนุษย์ 
 

2. การสร้างความ
เป็นธรรมลดความ
เลื่อมล้ าในสังคม 
 

3. การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

 
 

4. การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
 

 

 5. ความ  
 มั่นคง 

 

6. การเพิ่ม
ประสทิธภิาพและธรร
มาภิบาลในภาครัฐ 

 
 

 

7. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสตกิส ์

8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจยั  
และนวตักรรม 

 

9. การพัฒนา
ภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

 
 

10. การต่างประเทศ
ประเทศเพือ่นบา้น
และภูมภิาค 

 
 

 ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนบน 2 

1. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการ
พัฒนาการค้า การลงทุนและโลจิ
สติกส์เชื่อมอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง
และเตรียมความพร้อมรับความ
ร่วมมือประชาคมอาเซียน 
 
 

2. การสร้างความเข้มแข็งและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่ อเพิ่ มมู ลค่ า
สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 
 
 
 

3. พั ฒนาและสนั บสนุ นการ
ยกระดับการพัฒนาสังคม การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม 
และสุขภาพ เพื่ อเป็นฐานการ
พัฒนาชุมชนอย่างย่ังยืน 

 
 

4. ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์และบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็น
กลุ่มจังหวัดสีเขียว 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้าง
มู ลค่ าสิ นค้ าเกษตรแ ล ะ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ช น ข อ ง
จังหวัดให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 
 

2. พฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค
และศนูย์กลางโล
จิสตกิส ์

 
 

3. ส่งเสริม
แ ล ะ
พั ฒ น า
ศักยภาพ
ด้ านการ
ท่องเที่ยว 

 
 

 

4 . ส่ ง เส ริ ม
การศึกษา พัฒนา
อ า ชี พ แ ล ะ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตในสังคม 

 
 
 

 

5. อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
การป้ องกั นแก้ ไข
ปัญหาพิบัติภัยอย่าง
ยั่งยืน 

 
 

 

6. รกัษาความ
มั่นคงและความ
สงบเรียบร้อยให้
ประชาชนมี
ความสุข 

 
 

 
ยุทธศาสตร์
จังหวัดแพร ่

5. . (ตอ้งท า) 
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

6.  (เลอืกท า) ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่
กับการอนรุกัษ์ฟื้นฟู
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยืน 

7. (เลอืกท า)  
การพฒันา
ด้าน
การศกึษา 

 

8.  (เลื อกท า) การอนุ รั กษ์
ส่ งเสริ มและฟื้ นฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

9.  (เลือกท า) 
พัฒนาด้าน
การกีฬา 

10. (เลื อกท า)  
พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความสามารถ
และมีคุณธรรม 

11. (เลือกท า)  การพัฒนาอาคาร
สถานที่และเครื่องมือ เครื่องใช้
วัสดุอุปกรณ์ ให้เพียงพอและ
ทันสมัยเพื่อการบริการประชาชน 

12. (เลือกท า)พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
ด้านการจัดท าแผน
ชุมชน 



 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้าที่ 58 

 
      
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

อบต. 
แม่ค าม ี

1. ด้าน
เศรษฐกจิ 

 2. ด้าน
สังคม 

4. ด้าน
สาธารณสุข 

5. ด้าน
การเมือง การ

บริหาร 
 

6. ด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

7. ด้าน
ทรัพยากร 

ธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม 

 

3. ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอบต.แม่ค้ามี 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได้เพียงพอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านเศรษฐกิจ 

 

แบบ ยท. 01 

1. การส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพให้แก่
ประชาชน 

เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ 

แผนงาน 1. แผนงานการ
พาณิชย ์

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

 

2. แผนงาน
การเกษตร 

ผลผลติ/
โครงการ 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอบต.แม่ค้ามี 

ส่งเสริมสนับสนุนดา้น
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านสังคม 

 

แบบ ยท. 01 

1. การสังคม
สงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
 

เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ 

แผนงาน 1. แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

 

2. การส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
และสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอบต.แม่ค้ามี 

ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ มีความ
สะดวก ครอบคลุม ท่ัวถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

แบบ ยท. 01 

1. การก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง
สาธารณประโยชน์ 

เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ 

แผนงาน 1. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

2. การพัฒนา
แหล่งน้ า 
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ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอบต.แม่ค้ามี 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยสมบรูณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านสาธารณสุข 

แบบ ยท. 01 

1. การพัฒนาและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมด้าน
สาธารณสุขใน
ชุมชน 
 

เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ 
2. การพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน 
ป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อในชุมขน 
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แผนงาน 1. แผนงาน
สาธารณสุข 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอบต.แม่ค้ามี 

พัฒนาอาคารสถานท่ีและการพัฒนาบุคลากรใหม้ี
ความรู้ความสามารถและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตลอดจนการพัฒนาอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการเมือง การบริหาร 

 

แบบ ยท. 01 

เป้าประสงค ์
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1. การพัฒนา
บุคลากร 

กลยุทธ์ 

แผนงาน 1. แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ผลผลติ/
โครงการ 

2. การพัฒนาการ
บริหารงานของ
อบต. 

3. แผนงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

2. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอบต.แม่ค้ามี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

แบบ ยท. 01 

ผลผลติ/
โครงการ 

 

ผลผลติ/
โครงการ 

 

ผลผลติ/
โครงการ 
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สนับสนุนด้านการศึกษา ส่งเสริมให้
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภมูิปัญญาท้องถิ่น  
 

1. ส่งเสรมิและพัฒนา
การศึกษาในชุมชน 

เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ 

แผนงาน 1. แผนงาน
การศึกษา 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

 

2. การส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา และอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

2. แผนงานการศึกษา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ผลผลติ/
โครงการ 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอบต.แม่ค้ามี 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แบบ ยท. 01 

1. การจัดการขยะมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 

เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ 

แผนงาน 1. แผนงาน
เคหะและชุมชน 

ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลติ/
โครงการ 

 

2. การส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2. แผนงานการเกษตร 

ผลผลติ/
โครงการ 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy  Map)        
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ “ชุมชนเข้มแข็ง   เป็นแหล่งวัฒนธรรม   ท าการเกษตรอินทรีย์ 
ส่งเสริมการเรียนรู้น้อมน าตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

แบบ ยท. 02 

ด้าน
เศรษฐกจิ ยุทธศาสตร์ 

ด้าน
สังคม 

ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้าน
สาธารณสุข 

ด้านการเมือง 
การบรหิาร 

ด้านการศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอ้ม 

เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมี
อาชพีและรายได้
พอเพียง 

4.. ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ์เข็งแรง 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

2. การพัฒนา
คุณภาพชีวติของ
ประชาชนที่ดีขึ้น 

3. ก่ อสร้ าง ปรับปรุ งและซ่ อมแซม 
โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
ให้มีความ สะดวก  ครอบคลุม ทั่วถึง 
 

5. พัฒนาอาคารสถานที่และการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและการ
มีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนการ
พัฒนาอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชน 
 

6.  สนั บสนุ นด้ านการศึกษา 
ส่ ง เส ริ ม ให้ อ นุ รั ก ษ์
ศิ ลปวัฒนธรรมภู มิ ปั ญญา
ท้องถิ่น  

 

7.  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุ รั กษ์
ทรั พยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
 

ค่าเป้าหมาย 1. ประชาชนมี
รายได้เพยีงพอ
สามารถพึ่งตนเอง
ได ้

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่
ดี มีความมั่นคงปลอดภยัใน
ชิวิตและทรัพย์สนิ 

3. จัดบริการขั้นพื้นฐานด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
อย่างเพียงพอทั่วถึง 
 

4.. ส่งเสริมการป้องกันโรค
และสนับสนุนด้านการกีฬา
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ 

5. พัฒนาอาคารสถานท่ีและการพฒันา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตลอดจนการพัฒนาอุปกรณ์ใน

การให้บริการประชาชน 
 

6.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาใหป้ระชาชน
เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพ
โดยทั่วถึงตลอดจน ส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 

7.  สนับสนุนการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
การจัดการสิ่งแวดลอ้ม
ในชุมชนให้นา่อยู ่
 

กลยุทธ์ 
1. การส่งเสริม
และพัฒนา
อาชีพให้แก่
ประชาชน 

1. การสังคม
สงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

 

2. การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมและ
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

1. การก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้าง
สาธารณประโยชน ์

2. การ
พัฒนา
แหล่งน้ า 

 

1. การพัฒนาและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมด้านสาธารณสุข
ในชุมชน 

 

2. การพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน 
ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อในชุมขน 
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กลยุทธ์ 1. แผนงาน
การพาณชิย์ 

2. แผนงาน
การเกษตร 

1. แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

1. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

1. แผนงาน
สาธารณสขุ 

1. แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

2. แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

3. แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

1. การพัฒนา
บุคลากร 

2. การพัฒนาการ
บริหารงานของ
อบต. 

1. การส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาใน
ขุมชน 

2. การส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1. การจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

2. การส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. แผนงาน
การศกึษา 

2. แผนงานการศึกษา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1. แผนงานเคหะ
และชุมชน 

1. แผนงาน
การศกึษา 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

 
ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความกา้วหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/โครงการ หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ส่งเสริมอาชีพตาม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และสร้างมูลค่า
สินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของจังหวัดให้มี
ความปลอดภยัและ
ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
(ต้องท า)เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านเศรษฐกิจ 
 

ประชาชนมี
อาชพีและ
รายได้
เพียงพอ 
 
 

มีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้
ความรู้เพือ่
พัฒนาอาชพี
ให้แก่ประชาชน 

1 2 3 4 ปีละ 1 โครงการ 1.การส่งเสริม
และพัฒนา
อาชพีให้แก่
ประชาชน 

ส่งเสริมและพฒันา
อาชพี เช่น 
- การเพาะเห็ดฟาง 
- การท าน้ ายา
อเนกประสงค์ 
- การจักสานจากเส้น
พลาสตกิ 

ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

แบบ ยท. 03 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
 

ผลผลิต/โครงการ หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่งเสริมการศึกษา 
พัฒนาอาชีพและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตในสังคม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
รักษาความม่ันคง
และความสงบ
เรียบร้อยให้
ประชาชนมี
ความสุข 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
(เลือกท า) ส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตควบคู่
กับการอนุรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
ด้านสังคม 
 

ส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ให้ดีขึ้น 
 
 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ 
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการสร้าง
ความเข้มแข็งใน
ชุมชน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

ปีละ 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 1 โครงการ 

2.1 การสังคม
สงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 การ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมและ
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

การสังคมสงเคราะห์
และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เช่น 
- อบรมและพัฒนา
ศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
- ประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง
จากวัสดุเหลือใช้ 

ฯลฯ 
 
 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และสร้างความเข้มเข็ง
ของชุมชน เช่น 
- จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติดแม่ค ามี
เกมส์ 
- ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

ฯลฯ 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความกา้วหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/โครงการ หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค
และศูนย์กลางโล
จิสติกส ์
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
(ต้องท า) จ าเป็น
เร่งด่วนในด้าน
แหล่งน้ า ถนน 
สะพาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   
ด้านยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ก่อสร้าง
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม 
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบ
สาธารณูปโภค
ให้มีความ
สะดวก            
ครอบคลุม 
ทั่วถึง 
 

ประชาชนได้รับ
การบริการดา้น
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
ขั้นพื้นฐาน 
ครอบคลุมทั่วถึง
ทั้งต าบล 
 
ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
อุปโภค บริโภค
และการ
เพาะปลกูพชืผล
ทางการเกษตร 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

ปีละ 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 1 โครงการ 

3.1 การ
ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างสา
ธารณ 
ประโยชน์ 
 
 
3.2 การ
พัฒนาแหล่ง
น้ า 

การกอ่สร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมสิ่งกอ่สร้าง
สาธารณประโยชน์ เช่น 
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีส
เสริมเหล็ก 
 - ก่อสร้างถนนลูกรัง 
 -  ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคสล.  

ฯลฯ 
การพัฒนาแหล่งน้ า เช่น 
 - ก่อสร้างรางรินส่งน้ าค
สล. 
 - ก่อสร้างดาดล า
เหมืองคสล. 
 - ขุดลอกล าเหมือง 

ฯลฯ 
 
 

กองชา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองชา่ง 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความกา้วหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/โครงการ หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่งเสริมการศึกษา 
พัฒนาอาชีพและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตในสังคม 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
(เลือกท า) ส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตควบคู่
กับการอนุรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4   
ด้านสาธารณสุข 
 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์เข็ง
แรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในด้าน
สาธารณสุขใน
ชุมชน 
 
 
 
 
 
ประชาชนได้รับ
การส่งเสริม
สุขภาพให้ดีขึ้น 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

ปีละ 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 1 โครงการ 

4.1 การ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมด้าน
สาธารณสุข
ในชุมชน 
 
 
 
4.2 การพัฒนา
สาธารณสุขมูล
ฐาน ป้องกัน
และระงับ
โรคติดต่อใน
ชุมชน 
 

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ด้านสาธารณสุขใน
ชุมชน เช่น 
- สมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นท่ีต าบลแม่ค ามี 

 
การพฒันาสาธารณสุข
มูลฐาน ป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อใน
ชุมชน เช่น 
- การป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อ 
- พัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานหมู่บ้าน  
 

 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ความกา้วหน้า กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย หน่วย 
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ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ในเขตจังหวัด อปท. ผลผลิต/ 
โครงการ 

2561 2562 2563 2564 ของเป้าหมาย  รับผิดชอบ
หลัก 

สนับสนุน 

- 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
(เลือกท า) พัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรู้
ความสามารถและ
มีคุณธรรม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 11 
(เลือกท า) การ
พัฒนาอาคาร
สถานทีแ่ละ
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ให้
เพียงพอและ
ทันสมัยเพือ่การ
บริการประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   
ด้านการเมือง
และการบริหาร 
 
 

พัฒนาอาคาร
สถานท่ีและ
การพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรู้
ความสามารถ
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน
ตลอดจนการ
พัฒนาอุปกรณ์
ในการ
ให้บริการ
ประชาชน 
 

บุคลากรได้รับ
การพัฒนาความรู้ 
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
การด าเนินงาน
ของอบต. มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

4 
 
 
 
 
 
 
 
4 

ปีละ 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 1 โครงการ 

5.1 การพัฒนา
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
5.2 การ
พัฒนาการ
บริหารงานของ
อบต. 
 
 

การพัฒนาบุคลากร 
เช่น  
- ฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานท้องถิ่น 
 
 

 
การพัฒนาการ
บริหารงานของอบต.
เช่น 
- โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
-โครงการเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 
- โครงการจัดเก็บภาษี
เคลื่อนท่ีในเขตอบต.
แม่ค ามี 
 

 
 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
 
 
 
 
    
   
 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความกา้วหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/โครงการ หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ส่งเสริมการศึกษา 
พัฒนาอาชีพและ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตในสังคม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
(เลือกท า) พัฒนา
ด้านการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 
(เลือกท า) การ
อนุรักษ์ส่งเสริม
และฟื้นฟูศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   
ด้านการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 

สนับสนุนด้าน
การศึกษา 
ส่งเสริมให้
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา
ชุมชนให้ได้
มาตราฐานและ
เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 
 
ประชาชน มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ทางศาสนาและ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

4 
 
 
 
 
 
 
 
4 

ปีละ 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 1 โครงการ 

6.1 การ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
การศึกษาใน
ชุมชน 
 
 
 
6.2 การ
ส่งเสริม
กิจกรรมทาง
ศาสนา และ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีและ 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาใน
ชุมชน เช่น 
- การจัดงานวันแม่
แห่งชาติ 
- การจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ  
 
การส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา และ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เช่น 
- จัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ 
-งานประเพณีลอย
กระทง 
- การจัดกิจกรรมวันวิ

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
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สาขบูชา 
ฯลฯ 

 
 

 
 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความกา้วหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
 

ผลผลิต/โครงการ หน่วย 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
และการป้องกัน
แก้ไขปัญหาพิบัติ
ภัยอย่างยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
(เลือกท า) ส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตควบคู่
กับการอนุรักษ์
ฟื้นฟู      
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   
ด้านทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู่ 

สามารถก าจัด
ขยะมูลฝอยได้
อย่างถูก
สุขลักษณะ 
 
 
 
 
ภูมิทัศน์ภายใน
ต าบลส่วยงาม 
ร่มรื่น น่ามอง 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
 
 
2 

3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

4 
 
 
 
 
 
 
 
4 

ปีละ 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 1 โครงการ 

7.1 การ
จัดการขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 
 
 
 
 
7.2 การ
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
เช่น 
- จ้างเหมาก าจัดขยะ
มูลฝอยต าบลแม่ค ามี  
- ก่อสร้างเตาเผาขยะ
มูลฝอย  ฯลฯ 
 
การส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เช่น 
- ถนนสวย พื้นท่ี
สะอาด ทัศนียภาพ
งามตา 
-ส่งเสริมและอนุรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
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ส่วนที่ 4 การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฎบิัติ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

  ที ่
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ด้าน 
 

แผนงาน 
 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

 1 ด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด กองคลัง 

  การเศรษฐกิจ การเกษตร 
 

ส านักงานปลัด กองคลัง 
 
 

      

 2 ด้านสังคม บริการชุมชนและสังคม  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด กองคลัง 
   บริการชุมชนและสังคม  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ส านักงานปลัด กองคลัง 
   บริหารงานท่ัวไป  รักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด กองคลัง 
       

 3 ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

      

 4 ด้านสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักงานปลัด กองคลัง 

  บริหารงานท่ัวไป รักษาความสงบภายใน ส านักงานปลัด กองคลัง 

  บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ส านักงานปลัด กองคลัง 

  การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง ส านักงานปลัด กองคลัง 

      

 5 ด้านการเมืองการบริหาร บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด กองคลัง 

  บริหารงานท่ัวไป การศึกษา ส านักงานปลัด กองคลัง 

  บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน 
 
 

กองช่าง กองคลัง 

      

 6 ด้านการศึกษา ศาสนา บริการชุมชนและสังคม การศึกษา ส านักงานปลัด กองคลัง 

 และวัฒนธรรม บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ส านักงานปลัด กองคลัง 

  บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด กองคลัง 

      

 7 ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

 และสิ่งแวดล้อม การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักงานปลัด กองคลัง 
 รวม 7 ยุทธศาสตร ์ 4 ด้าน 9 แผนงาน 2 หน่วยงาน 1 หน่วยงาน 
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      ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่  2 พ.ศ. 2559 และตามหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม  2559 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  สี่ป ี ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

2) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  ข้อ 13 ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
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ประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน  เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอ
ความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในตุลาคมทุกปี 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง
และความส าเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับ เป้าประสงค์ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่   

    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุม  เพ่ือ
ก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล                  

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร

ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้
หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้  โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง 
 

2.1 วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
- วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผลได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประชาชนใน
ท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  

2) ใช้เครื่องมือส าหรับการติดตามประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้
ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ความจ าเป็นส าคัญในการน ามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจเป็นแบบสอบถาม  
แบบสัมภาษณ์  แบบทดสอบ แบบวัดความรู้  แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้  แบบบันทึกการสังเกต แบบ
ตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมททธิโโดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้ องถิ่น เช่น 
เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่
จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการก าหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล(Data analysis) ด้วย 
 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ใน
การติดตามและประเมินผล  ขององค์การบริหารจังหวัดแพร่ ใช้แบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ 3 แบบตาม
รูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้  ส่วนการติดตามยุทธศาสตร์ ใช้เครื่องมือดังนี้ 
 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   

แบบที่  1   แบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 2.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
 2.1  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
ตารางท่ี 1การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมนิ รายงาน ระยะเวลา 
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คณะติดตามฯ 1. ใช้แบบรายงานที่ 1  
การก ากับการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ของ 
อบต. 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

เมื่อ อบต.
ประกาศใช้

แผน 

คณะติดตามฯ 1. ใช้แบบรายงานที่ 
3/1  แบบประเมินผล
การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 
2. การพิจารณาของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

ปีละ 2 ครั้ง 
(ภายใน 
เมษายน
และตุลาคม) 
15 วัน
นับตั้งแต่รับ
รายงาน 

คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงาน
ตามแบบ 
3. รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่

รับรายงาน 

คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ 
3. เสนอผู้บริหารทราบ 

1.ภายใน 
เมษายน
และตุลาคม 
2.ประกาศ
ไม่น้อยกว่า
30วัน   ผู้บริหาร 1. เสนอสภาเพ่ือทราบ 

2. ประกาศให้ประชาชน
ทราบ 

 
 

 
ค าชี้แจง:  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ................................................................................................ ................. 
 
 

ประเด็นการประเมิน มีการด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา   

แบบท่ี  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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ท้องถิ่น 
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา
ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

 
 

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิ เคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (swot) เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

 
 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

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

 

การวัด และการน าเสนอผล 
- ความถี่ในการวัด :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็น 

ทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การด าเนินการนั้น 

 
 
ค าชี้แจง: แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ค ามี ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....................................................................................  
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.................................................................... 

 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาปี.................. 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  xxx xxx 
2.  xxx xxx 
3.  xxx xxx 
ฯลฯ........... xxx xxx 

รวม xxxx xxxx 
 
เกณฑ์การพิจารณา : หากจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน 
แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริง
น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การตดิตามและประเมินโครงการ 
แนวทางการพิจารณ าการติดตามและประเมินผลแผน พัฒ นาท้ องถิ่ นตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และตาม
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หนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่  10 ตุลาคม  2559 ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปปีระกอบด้วย 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 

2) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  ข้อ 13 ก าหนดให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน  เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอ
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ความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในตุลาคมทุกปี 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง
และความส าเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้ าหมายการพัฒนาที่
สอดคล้องกับ  เป้าประสงค์ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่   

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1.2 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล

(Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร

ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่
เกิดข้ึนจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้
หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้อง
สามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

1.3 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 
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(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม
และประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

2.1 วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

- วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผลได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประชาชนใน

ท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  
2) การใช้เครื่องมือส าหรับการติดตามประเมินผล อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  

แบบทดสอบ  แบบวัดความรู้  แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้  แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึก
รายการ และการติดตามจากแนวทางการติดตามของโครงการที่ก าหนดไว้  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือ
การหาผลสัมททธิโ  โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับโครงการนั้นๆ  

3) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ  ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ  ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้
หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการก าหนดวิธีการ
เช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล(Data analysis) ด้วย 
 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ใน
การติดตามและประเมินผล  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี ใช้แบบติดตามโครงการ  3  แบบตาม
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รูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้ และเครื่องมือตามแนวทางที่โครงการก าหนด
ไว้ดังนี้ 

 1.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
 2.1  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
 2.2  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 3.  แบบเครื่องมือการติดตามและประเมินผลตามโครงการก าหนดไว้ 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

คณะติดตามฯ 1. ใช้แบบรายงานที่ 2  
แบบติดตามผลการ
ด าเนินงานของ อปท. 
รายไตรมาส (3 เดือน) 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

ทุกๆ 
3 เดือน 

คณะติดตามฯ 1. ใช้แบบรายงานที่ 
3/2  แบบประเมินความ
พอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ อปท. 
ในภาพรวม 
2. ใช้แบบรายงานที่ 
3/3  แบบประเมินความ
พอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ อปท.ใน
แต่ละยุทธศาสตร์ 
3. การพิจารณาของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

ปีละ 2 ครั้ง 
(ภายใน 
เมษายน
และตุลาคม) 

คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงาน
ตามแบบ 

15 วัน
นับตั้งแต่

รับรายงาน 

คณะกรรมการ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ 

15 วัน
นับตั้งแต่รับ
รายงาน 
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3. รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ 

3. เสนอผู้บริหารทราบ 

  ผู้บริหาร 1. เสนอสภาเพ่ือทราบ 
2. ประกาศให้ประชาชน
ทราบ 

1.ภายใน 
เมษายน
และตุลาคม 
2.ประกาศ
ไม่น้อยกว่า
30วัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าชี้แจง: แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม - เมษายน หรือไตรมาสที่ 1-2 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  อ าเภอเมือง  จังหวัดแพร่ 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (    )  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (    )  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
 (    )  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (    )  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

ยุทธศาสตร ์ ปีที่  1         . ปีที่  2       . ปีที่  3    . ปีที่  4    . รวม 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นท้อถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน ) 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 163 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. xx xx xx xx xx xx   xx xxxx 

2.            

3.            
ฯลฯ....           

รวม           
 

เกณฑ์การพิจารณา :พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่ 
อปท.ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ใด 
 

4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่  1         . ปีที่  2       . ปีที่  3    . ปีที่  4    . รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. xx xx xx xx xx xx   xx xxxx 

2.            

3.            
ฯลฯ....           

รวม           

เกณฑ์การพิจารณา :พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดมาก ก็แสดงให้เห็นว่า 
แผนยุทธศาสตร์นั้น เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดี 

 
5.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ……….. 

 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 
จ านวนโครงการ
ทีอยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวน 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

1. xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
2.              
ฯลฯ....             

รวม             
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เกณฑ์การพิจารณา : 1. ท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้านี้ว่ามีโครงการที่เสร็จ
เพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผนฯ 

2. หากมีร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่า         
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 
6. การเบิกจ่ายงบประมาณ............. 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1 xxx xx xxx xx xxx xx 
2.         

รวม       

  
เกณฑ์การพิจารณา :น าเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน เพ่ือเป็นข้อมูลที่แสดง
ให้เห็นถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานตามแผนนั้น  
 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ............ 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ 
งบประมาณที่

ได้รับ 
งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. xxx xxx xx xx xx 
2.      
ฯลฯ....      
รวม     - 

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจนั้น
เป็นอย่างไร 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ...................... 

 
 
 
 
ค าชี้แจง: แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของอปท. 
..........................ในภาพรวม 

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของอปท..........................ในภาพรวม 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  (   )  ชาย....คน   (   ) หญิง ......คน 
2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า  20 ปี…..คน (   )  20 - 30  ปี…….คน  (   )  31- 41 ปี.......คน 
  (   )  41 – 50 ปี...........คน (   )  51 – 60 ปี.........คน (   )  มากกว่า 60 ปี.......คน 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อื่นๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน  
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน 
  (   )  รับจ้าง.........คน  (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร……คน
   (   )  อื่นๆ  (ระบุ) .........คน 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของอปท........................................ 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของอปท.....................................ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก(คน) พอใจ(คน) ไม่พอใจ(คน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม xxx   
2) มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม xxx   
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม 

xxx   

4) มีการรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ /กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

xxx   

5) มีความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ /กิจกรรม xxx   
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx   
7) ผลการด าเนนิโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

xxx   

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน xxx   
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

ภาพรวม xxxx   

เกณฑ์การพิจารณา :ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจ านวนเท่าใด  
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ส่วนยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้าน.......................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  (   )  ชาย....คน   (   ) หญิง ......คน 
2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า  20 ปี…..คน  (   )  20 - 30  ปี…….คน   (   )  31- 41 ปี.......คน 
  (   )  41 – 50 ปี...........คน (   )  51 – 60 ปี.........คน   (   )  มากกว่า 60 ปี.......คน 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อื่นๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน  
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน 
  (   )  รับจ้าง.........คน  (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร……คน
  (   )  อื่นๆ  (ระบุ) .........คน 
ส่วน 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานอปท....................................................... 

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานอปท................................. ... ในการพัฒนา            
ด้าน.........................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้) โดยให้คะแนนเต็ม 10 
คะแนน ท่านให้คะแนนอปท.เท่าใดความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง(คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม xxx 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx 
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xxx 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 

ภาพรวม xxxxx 
เกณฑ์การพิจารณา : เป็นค่าคะนน 0-10 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี  ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
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1. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความส าเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการด าเนินงาน
ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง แสดงว่าผล
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 
 
 

2)การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก  

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. จ านวนถนนที่ก่อสร้าง.........(ตัวอย่าง) เส้น    
2. ประชาชนสัญจรสะดวก รวดเร็วขึ้น......(ตัวอย่าง) ร้อยละ    
3. ฯลฯ...........     

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
เกณฑ์การพิจารณา :เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ โดย (1) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหน่วยที่วัด
เพ่ิมแสดงว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เช่น รายได้ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ เกณฑ์ในการพิจารณาจะ
พิจารณาว่า หลังด าเนินการตามแผนฯ นั้นๆ แล้วหน่วยที่ท าการวัดเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ถ้าเพ่ิมแสดงว่า อปท.สามา
รถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด แต่หากว่าหน่วยวัดเท่าเดิม หรือลดลง แสดงว่า อปท.ไม่สามารถด าเนินงาน
ได้ตามแผนหรือใกล้เคียง แสดงว่าผลด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบ
ผลส าเร็จมากท่ีสุด 
 

3. สรุปผลการพัฒนาทอ้งถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมททธิโ (Result FrameworkModel (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
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(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือ

เป็นแบบผสมกไ็ด้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในททษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ

จ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ  4 ประการดังที่
กล่าวมาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ 

ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบต. เทศบาล หรือ อบจ. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน โดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

 
 
 
ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยัง

มีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์
ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนาการที่เติบโต  
การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology) 
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ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจ
การปกครอง(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะ
ปฏิบัติงานใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่
ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง
ท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. 
เทศบาล อบต. และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมี
ผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับ
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
คนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพ
และบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่าง
แท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment)ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกัน
หนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในในหลายๆเรื่อง  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยาย  ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิง
รัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่
พ่ึง แห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่

ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ 
บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคม
ทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่
ประชาชนขาดความร่วมมือ   บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  



 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) หน้า 171 

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology)ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆ ผ่านช่องทางการสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ
ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
(รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 

 องค์การบริหารส่วนแม่ค ามี  มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การ
พัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อปท. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อปท. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี    
ไทย  พม่า  ลาว  เวียดนาม  มาเลเซีย   สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์  กัมพูชา  บรูไน เพ่ื อที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์
อ านาจต่อรองต่างๆ กับ  คู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบาง
ชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean ได้รวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558       
ณ วันนี้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย แนวทาง AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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