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การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา (พ .ศ .2558-2562) ฉบับนี้   จั ดท าขึ้ นตามหนั งสื อ

กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.2/ว 4830  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556  เรื่องแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2560)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้มี
ความเป็นระเบียบและมีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายเคียงกันทั้งประเทศ  โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  2  ประเภท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอและชุมชน 
  2.  แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น
ส าหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการปรับปรุง
เพ่ือทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

 เพื่อให้การพัฒนาต าบลท่าตูม  เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้  และให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548  จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  (พ.ศ.2558-2562)  โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  

ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาต าบล 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของ
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และ
ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
 ก า รว า งแ ผ น ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า  มี ค ว าม ส า คั ญ ต่ อ อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ท่ าตู ม 
เป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน
อนาคต  เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึง
ประสงค์ได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  จึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องก าหนด
ถึงสภาพการณ์ท่ีต้องการจะบรรลุ  และแนวทางในการที่จะก าหนดให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

ส่วนที่   1 
บทน า 
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 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องของประชาชนให้ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 อย่างรอบด้าน  หมายถึง  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของการค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งมิติด้านการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กร (การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนมิติในเชิงพ้ืนที่ ทั้งพ้ืนที่ใกล้เคียงขยายไปสู่พื้นที่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับทวีป จนกระ
ทั้งในระดับโลกด้วย 
 สาเหตุที่ต้องมองอย่างรอบด้าน ก็เพราะว่า ในโลกของความจริงนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม สังคมและองค์กร ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีปและในระดับโลกล้วนส่งผลกระทบต่อเขต
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม จึงกล่าวได้ว่า ปรากฏการณ์ทั้ง  4 ด้านที่เกิดขึ้นกับเขตพ้ืนที่ 4 
ระดับนี้ ล้วนถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ควรต้องค านึงถึงในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น 
 ดังนั้นในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงไม่ควรมองรอบด้านแต่เพียงเขตพ้ืนที่การปกครองตนเองเท่านั้น 
แต่ต้องมองให้กว้างออกไปครอบคลุมเขตพ้ืนที่อ่ืนด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากเขตพ้ืนที่เหล่านั้นอย่างรู้เท่านั้น
จนท าให้สามารถให้ประโยชน์จากสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่หรือหนทางในการป้องกันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ 
(Proactive) 
 อย่างเป็นระบบ  หมายถึง  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนิน
อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  การรวบรวมข้อมูลและเป็นปัญหาส าคัญ 
  2.  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบันและก าหนด
ประเด็นในการพัฒนา 
  3.  การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
  4.  การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  5.  การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
  6.  การก าหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
  7.  การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
  8.  การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  1.  เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทิศทางแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาอ าเภอ  
การพัฒนาจังหวัด  การพัฒนากลุ่มจังหวัดและการพัฒนาประเทศ 
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  3.  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารเพ่ือแก้ไขปัญหา   
และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้ รับประโยชน์สูงสุด เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ขั้นตอนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นวางแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ทราบทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการ  และการแก้ปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่  เป็นการวาง
กรอบการพัฒนาโดยพิจารณาจาก 
  1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  1.2  ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
  1.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด  โดยให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์พ้ืนที่ที่ส าคัญและมีผลต่อ
ประชาชนโดยตรง  เช่น  การแก้ไขปัญหาความยากจน  การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 
  1.4  ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง  ผังเมืองรวมชุมชุน  หรือผังเมืองเฉพาะ  (ผังภาค  หรือ  
ผังอนุภาค  ในกรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
  1.5  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1.6  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
  1.7  แผนชุมชน  แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

ขั้นตอนที่  2  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  พร้อมส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน  และภาคธุรกิจเอกชน  บูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  และรับทราบปัญหา  ความต้องการของประชาชน  และให้ส านัก / 
กอง /ส่วนที่มีหน้าที่จัดท าแผน  พร้อมด้วยส านัก /กอง /ส่วนอ่ืนๆ  ร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งควรประกอบด้วย 
  2.1  ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
  2.2  แผนชุมชน  แผนพัฒนาหมู่บ้าน 
  2.3  นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารท้องถิ่น 
  2.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  2.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  เช่น  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษา
แห่งชาติ  แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ  เป็นต้น 
  2.6  ข้อมูลที่ได้จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
  2.7  ข้อมูลอื่นๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่  3   ส านัก /กอง/ส่วน  ที่มีหน้าที่จัดท าแผนท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อมข้อมูลจาก  ส านัก /
กอง /ส่วนอ่ืนๆ  และน าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล  ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือประชุมก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  และจะต้องท าการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของตัวชี้วัดด้วย 

ขั้นตอนที่  4  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมาจัดท าเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่  5  เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ขั้นตอนที่   6  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วน าเสนอ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่  7  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
     ส าหรับองค์การให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบิหารส่วนต าบล
เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
 
1.4   ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1.  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาอ าเภอ   การ
พัฒนาจังหวัด  การพัฒนากลุ่มจังหวัด  และการพัฒนาประเทศ  เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 2.  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม  สามารถจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารเพ่ือแก้ไขปัญหา และพัฒนา
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน 
 3.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นการแสดงศักยภาพ ประสิทธิภาพ และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสู่สาธารณชน 

4. สามารถก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้ 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
1. สภาพทัว่ไป และข้อมูลพืน้ฐาน 

1.1 ประวตัิความเป็นมา 
ท่าตูม  เป็นช่ือต าบลหน่ึงของอ าเภอแก่งคอย  ตั้งข้ึนเป็นต าบลตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2457  ตาม 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ .ศ.  2457  ในรัชการท่ี 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่ัวฯ)  เดิมเป็นบา้นหน่ึงอยู่รวมกบัต าบลสีทา  รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้ฯ  ราชอนุชา
ในรัชกาลท่ี 4  เสด็จข้ึนมาเลือกสถานท่ีสร้างเป็นพระราชวงั  เป็นราชธานีส ารองไวเ้พื่อป้องกนัขา้ศึก
ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยูร่ะหวา่ง  พ.ศ. 2402-2408 
  มูลเหตุท่ีไดน้ามวา่ต าบลท่าตูม  เน่ืองมาจากบริเวณชายหาดริมแม่น ้ าป่าสัก  ใกลก้บับา้นหมู่ท่ี 1 สมยั
นั้นมีอ่าวกวา้งเป็นหาดทรายยาวเหยยีด    มีทิวทศัน์งดงามสะอาดตามาก  เป็นทิวธรรมชาติท่ีน่าร่ืนรมย ์ น่าเท่ียวชม
มากทีเดียว  ตรงน้ีเอง  สมยัเม่ือพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้ฯ เสด็จมา  ทางการเมืองสระบุรีไดท้  าการปลูกปะร ารับ

ส่วนที่   2 
ข้อมูลพื้นฐาน 
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เสด็จข้ึนไวต้รงบริเวณชายหาดแห่งน้ี  และมีตน้ไมเ้พียงตน้เดียวท่ีอยู่บริเวณน้ีก็คือ  ตน้มะตูมแลสมยัก่อนยงัทิ้ง
ร่องรอยของทาง  หรือชาวบา้นเรียกวา่คลอง  ส าหรับเสด็จโดยชา้งพระท่ีนัง่เพื่อผา่นไปยงัเขาคอก  ซ่ึงมีพื้นท่ีติดต่อ
บา้นท่าตูม   หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 4 (ต าบลท่าตูมปัจจุบนั)  ชาวบา้นท่ีตั้งรกรากสร้างบา้นสร้างเรือนกนัอยูอ่ยา่ง
หนาแน่น   ก็เฉพาะบริเวณหมู่บา้นดงักล่าวน้ีเท่านั้นเพราะมีแม่น ้าป่าสักไดไ้หลผา่นดว้ยเหตุน้ีจึงเอานิมิตรหมายตน้
มะตูม    เป็นนามต าบลในเม่ือทางราชการอนุญาตให้ตั้งต าบลข้ึนในรัชสมยัรัชกาลท่ี 5 
  ประวติัความเป็นมาของต าบลบา้นธาตุ  บา้นธาตุเป็นต าบลเก่าแก่ ตั้งมาสมยัรัชการท่ี 5 ประกาศใช้
พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2457 สมยัท่ีพระบาทสมเด็จพระป่ินเกลา้ฯ พระราชอนุชา ในรัชกาลท่ี 
4 เสด็จมาหาสถานท่ีสร้างวงั  ปัจจุบนัช่ือของต าบลน้ีตั้งตามช่ือ “ธาตุ” ท่ีปรากฏมาแต่โบราณกาล ค าวา่ธาตุ คือ เจดีย ์
เป็นค าชาวไทยอีสานเรียกกนัมาแต่อดีต  และต่อมาไดมี้ประกาศให้องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นธาตุยุบรวมกบั
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 111ง ลง
วนัท่ี 5 ตุลาคม 2547 แลว้จึงเรียกช่ือวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดมี้ประกาศใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นธาตุยบุรวมกบัองคก์าร
บริหารส่วนต าบลท่าตูม  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 121 ตอนพิเศษ 111ง  ลงวน่ีั 5 
ตุลาคม 2547 แลว้จึงเรียกช่ือวา่องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
 
 
 
 
 

 
1.2 ทีต่ั้งและขนาด 
        ต าบลท่าตูม  เป็นต าบลหน่ึงใน  12  ต าบลของ  อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี   ตั้งอยูเ่ลขท่ี 115  หมู ่

ท่ี 3  ต าบลท่าตูม  อ าเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี   มีระยะทางจากท่ีวา่การอ าเภอประมาณ  9 กิโลเมตร  
 

1.3 เน้ือที่ 
         ต าบลท่าตูม มีเน้ือท่ีประมาณ  24.81  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  15,286 ไร่ 
   

1.4 ภูมิประเทศ   
 สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีลุ่มสลบักบัเทือกเขาซ่ึงติดต่อเป็นอาณาบริเวณเดียวกบัต าบลสองคอนและ
ต าบลท่าคลอ้  และมีแหล่งน ้าท่ีส าคญัคือ 

 แม่น ้ าป่าสัก  ไหลผ่านต าบลท่าตูม  หมู่ท่ี 1 ,หมู่ท่ี 3 และพื้นต าบลบา้นธาตุทั้ง 5 หมู่  เป็นระยะ
ความยาวประมาณ  7.5 กิโลเมตร 
 คลองหว้ยบุญ  ผา่นต าบลท่าตูมหมู่ท่ี 2  ,หมู่ท่ี 4 และต าบลบา้นธาตุหมู่ท่ี 1 ,หมู่ท่ี 5 ท าใหส้ภาพโดยทัว่ไป
เหมาะส าหรับการท าเกษตรกรรม  เช่น  การท านา  การปลูกพืชไร่  การท าสวนผลไมแ้ละการเล้ียงสัตว ์
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1.5 จ านวนหมู่บ้าน  มี  9  หมู่บา้น   อยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล   เตม็หมู่บา้น  9 หมู่บา้น  โดยแยก
พื้นการปกครองออกเป็น 9 หมู่บา้น  ดงัน้ี 

หมู่ที่ ช่ือบ้าน 

              จ ำนวน
ประชำกร 

 

จ านวน 
ครัวเรือน 

ผู้น า 

ชาย หญงิ รวม 
1 บา้นท่าตูม 202 146 348 87 นายสันติ  พะวง 
2 บา้นทุ่งแซง 139 125 264 106 นายสุรภรณ์  โสอุบล 
3 บา้นท่าสีโพธ์ิ 191 193 384 219 นายรุ่งรดิศ  หอมอุบล 
4 บา้นโป่งค่าป่าไมแ้ดง 364 397 751 183 นายจรัญ  มาลา 
0 ต าบลท่าตูม 202 146 348 2 ทะเบียนบา้นกลาง 
1 บา้นธาตุใต ้ 351 348 699 215 นายเจริญฤทธิ เพง็ชะตา 
2 บา้นท่ากะเบา 158 170 328 92 นายบุญช่วย  แกว้วสูิตร 
3 บา้นธาตุเหนือ 133 137 270 75 นายอนนัต ์ องอาจ 
4 บา้นเด่ือ 99 107 206 82 นายสุพตัรา แกว้อ าไพร 
5 บา้นธาตุใต ้ 165 191 356 125 นายสังเวยีน ชอบตั้งจิตร 

รวม 2,111 2,115 4,226 1,186  
 
 1.6 ประชากร 

ประชำกรทั้งส้ิน  3,792   คน  แยกเป็นชำย  1,869 คน  หญิง  1,923  คน  มีควำมหนำแน่น 
เฉล่ีย 153  คน/ตำรำงกิโลเมตร  (ขอ้มูล  ณ  ตุลำคม    พ.ศ.  2553   ส ำนกับริหำรทะเบียนกรมกำรปกครอง) 
 

2. สภาพเศรษฐกจิ 
2.1 อาชีพ   
ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพเกษตร  เช่น  การท านา  การท าไร่ข้าวโพดเลีย้งสัตว์   
ไร่มนัส าปะหลงั  ไร่ถัว่  การท าสวนผลไม ้ เล้ียงสัตว ์ และบางส่วนรับจา้งทัว่ไปและรับจา้งแรงงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
 

2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
1. โรงสีขา้ว    1 แห่ง 
2. โรงงานอุตสาหกรรม  2 แห่ง  (โรงโม่หิน,โรงงานไมอ้ดัไทย) 
3. ฟาร์มไก่    2 แห่ง 
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4. ป๊ัมน ้ามนัและก๊าซ   1 แห่ง 
5. โรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน 1 แห่ง 

 

3.สภาพสังคม 
  3.1 การศึกษา 

ต าบลท่าตูม  มีโรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน 2 แห่ง 
โรงเรียนอนุบาล 3 ขวบ (สังกดั อบต.)   จ านวน 1 แห่ง 
ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น    จ านวน 3 แห่ง 

3.2 สถาบนัและองคก์รทางศาสนา 
                          ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  โดยมีวดัและส านกัสงฆจ์ านวน 8 แห่ง  ไดแ้ก่ 

1.  วดัท่าสีโพธ์ิเหนือ หมู่ท่ี 3 จ านวนพระสงฆ/์สามเณร  6 รูป 
2. วดัท่าสีโพธ์ิใต ้ หมู่ท่ี 3 จ านวนพระสงฆ/์สามเณร  4 รูป 
3. วดัเขาขยุ  หมู่ท่ี 4 จ านวนพระสงฆ/์สามเณร  5 รูป 
4. ส านกัสงฆถ์ ้าเทพนิมิต หมู่ท่ี 2 จ านวนพระสงฆ/์สามเณร  3 รูป 
5. ส านกัสงฆถ์ ้าสันติสุข หมู่ท่ี 2 จ านวนพระสงฆ/์สามเณร  4 รูป 
6. วดับา้นธาตุใต ้ หมู่ท่ี 1 จ านวนพระสงฆ/์สามเณร  5 รูป 
7. วดัท่ากะเบา  หมู่ท่ี 2 จ านวนพระสงฆ/์สามเณร  5 รูป 
8. วดับา้นธาตุเหนือ หมู่ท่ี 3 จ านวนพระสงฆ/์สามเณร  2 รูป 
 
 

3.3 ารสาธารณสุข 
ต าบลท่าตูม มีสถานีอนามยัประจ าต าบล  2 แห่ง 
1. สถานีอนามยัท่าตูม   ตั้งอยูห่มู่ท่ี 3  จ านวนเจา้หนา้ท่ี  2 คน 
2. สถานีอนามยับา้นธาตุ   ตั้งอยูห่มู่ท่ี 1 จ านวนเจา้หนา้ท่ี  2 คน 
3. ศูนยส์าธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บา้น  9  แห่ง 

 4. อตัราการมีและใชส้้วมราดน ้า  ร้อยละ 100 
 

4. การบริการพื้นฐาน 
 4.1 การคมนาคม 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตูม  มีเส้นทางคมนาคมถนนลาดยางส่วนทอ้งถ่ิน  (ถนนอดิเรกสาร)  ผา่น 1 สาย  และ
มีถนนลูกรังเช่ือมต่อกบัต าบลสองคอน  1 สาย  มีถนนคสล. และถนนลูกรังเช่ือมโยงระหวา่งหมู่บา้น 
 4.2 การโทรคมนาคม 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตูม  มีโทรศพัทส์าธารณะ ต าบลท่าตูม  2 แห่ง  ,ต  าบลบา้นธาตุ  4 แห่ง 
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 4.3 การไฟฟ้า 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตูม  มีจ  านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใชค้รบทุกครัวเรือน 
 4.4 แหล่งน ้าท่ีสร้างข้ึน 
  - บ่อน ้าต้ืน  7 แห่ง - บ่อน ้าต้ืนส่วนตวั 4 แห่ง 
  - บ่อน ้าโยก  17 แห่ง - สระน ้าสาธารณะ 2 แห่ง 
  - ฝ. 33   4 แห่ง - ฝ. 99   3 แห่ง 
  - ประปาหมู่บา้น  9 แห่ง - ถงัเก็บน ้าฝน คสล. 3  แห่ง 
  - หอถงัเหล็ก (อบต.) 8 แห่ง - หอถงัเหล็ก (ส่วนตวั) 1 แห่ง 
  - ฝายกั้นน ้า  12 แห่ง 
5. ข้อมูลอ่ืน ๆ 

1.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูมมีภูเขาหินปูน  หินแกรนิตย ์ ซ่ึงใช้เป็นส่วนประกอบ 

ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง  และหินอ่อน 
1.2 มวลชนจดัตั้ง 

1. ลูกเสือชาวบา้น   จ านวน  1  รุ่น   จ านวน    217   คน 
2. อปพร.     จ านวน  1  รุ่น จ านวน   90 คน 
3. กลุ่มสภาวฒันธรรมไทย    จ านวน  20 คน 
4. กลุ่มกีฬา      จ านวน  25 คน 
5. กลุ่มประชาคมต าบล   จ านวน 9  กลุ่ม 
6. กลุ่มอาสาสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บา้น จ านวน  9 กลุ่ม 
7. อาสาพฒันาชุมชน    จ านวน  1 กลุ่ม จ านวน 22 คน 
8. สายตรวจประชาชนต าบลบา้นธาตุ,ท่าตูม จ านวน 1 หน่วย  
9. กลุ่มอาชีพสตรี ต าบลบา้นธาตุ  จ านวน   1 กลุ่ม จ านวน 15 คน 
10.กลุ่มผูผ้ลิตน ้ าด่ืม    จ านวน  1 กลุ่ม จ านวน 45 คน 
11. กลุ่มอาชีพสตรีบา้นท่าตูม   จ านวน  1 กลุ่ม  จ านวน 15 คน 
12.กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรท่าตูม  จ านวน  1 กลุ่ม จ านวน 10 คน 
 

6. ศักยภาพในต าบล 

ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(1)  บุคลากร  จ านวน   26  คน 
 - ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน  5 คน 
 - ส่วนการคลงั    จ านวน  2 คน 
 - ส่วนโยธา    จ านวน  2 คน 

-7- 
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 - ส่วนการศึกษาฯ   จ านวน  - คน 
 - ลูกจา้งประจ า    จ านวน  4 คน 
 - ลูกจา้งชัว่คราว(พนกังานจา้งตามภารกิจ) จ านวน  6 คน 
 - ลูกจา้งชัว่คราว (พนกังานจา้งทัว่ไป) จ านวน  6 คน 
 - พนกังานจา้งเหมา   จ านวน  1 คน 
(2) ระดบัการศึกษา 
 - ประถมศึกษา    จ านวน  8 คน 
 - มธัยมศึกษา/อาชีวศึกษา   จ านวน  8 คน 
 - ปริญญาตรี    จ านวน  7 คน 
 - สูงกวา่ปริญญาตรี   จ านวน  3 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 อตัราก าลงั 

 

ประเภท 

การศึกษา 

รวม 
ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญา

ตรี 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

          
พนกังานส่วนต าบล  -  - 1 - 1 4  1  2 9 
ลูกจา้งประจ า  1  - - 2  - 1  -   - 4 
พนกังานจา้งตามภารกิจ  1  - 3 1  - 1  -  - 6 
พนกังานจา้งทัว่ไป 4 1 1  -  -  -  -  - 6 
พนกังานจา้งเหมา 1  -  -  -  -  -  -  - 1 

รวม 7 1 5 3 1 6 1 2 26 
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โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตูม  ประกอบดว้ย สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีสมาชิกสภา 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ  านวน  18  คน เลขานุการสภาฯ จ านวน 1 คน  คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 3 คน  และเลขานุการนายกฯ  จ านวน 1 คน  ซ่ึงสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเลือกตั้งจากสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
1. นายทองค า  โสอุบล   ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
2. นายณัฐภณ  จนัทะนอ้ย   รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
3. นายนิคม  เล็กมณี   เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
4. นายมนตรี  เผือกพิบูลย ์  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
5. นายล่า  สุขสร้อย   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
6. นายปัญญา  มณีวรรณ   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
7. นายจ านง  สีลานนัท์   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
8. นายสวัน่  จิโนวงษ ์   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
9. นายส าราญ  อุตรพงษ ์   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
10. นายวิจิตร  ขนัทะมาส   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
11. นายเสมอ  สิมมา   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
12. นางวารี  สนส าโรง   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
13. นายมงคล  นนัทสิงห์   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
4. นายทวศีกัด์ิ  วลิยั   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
15. นายวิรยศ  ศิริทรัพย ์   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
16. นางสาวบวัผนั  ดิษฐคลึ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
17. นายวิทยา  สารทรัพย ์   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
18. นายสาริษฎ ์ ธรรมกิจนา  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
1. นายสมคิด  ตนัทางกูล   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
2. นายไพฑูรย ์ รัตนมรรคคา  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
3. นายทองสุข  ทา้วค าสอน  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
4. นายอาคม  โพธิสา   เลขานุการ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 

พนกังานส่วนต าบล  มีปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานส่วน 
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ต าบลและลูกจา้งรองจากนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยมีหนา้ท่ีบริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะ
ผูบ้ริหารรับผิดชอบงานประจ าทัว่ไปขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนราชการต่าง ๆ โดยมี
พนกังานส่วนต าบล  และลูกจา้งสังกดัส่วนต่าง ๆ ดงัน้ี 
  ส านักปลดั 
  1. นายอุทิศ  จิตรธรรม   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
  2. นางสาวจุฑามณี  รัตนมรรคคา  นิติกร  
  3. นางสาวเพญ็พรรณ  ตุลาธร  นกัพฒันาชุมชน 
  4. นางเกษา  จิตรธรรม   เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  5. นางอุมาภรณ์  ภาดี   บุคลากร 
  6. นางสาวสุมาลี  แลไธสง  นกัวชิาการศึกษา 
  7. นางบงัเอิญ  ดงสิงห์   เจา้พนกังานธุรการ 
  8. นางกมลพรรณ  มานะโว  ครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวยั 
  9. นายบุญส่ง  โพธิสา   พนกังานขบัรถยนต ์
  10. นายชาญ  ชฎาจิตร   พนกังานขบัรถยนต ์
  11. นางจนัทนา  ช่วยรักษ ์  คนงานทัว่ไป 
  12. นายชยัวุฒิ  ศรีมาลยั   คนงานทัว่ไป 
  13. นายสมบุญ  หอมอุบล   คนงานประจ ารถขยะ 
  14. นายเสริม  นาคเหนือ   คนงานประจ ารถขยะ 
  15. นายอุทยั  นิยบุตร   คนงานประจ ารถขยะ  
 
 
  ส่วนการคลงั 
  1. นางกฤษณา  พรพิมล   หวัหนา้ส่วนการคลงั 
  2. นางสุรัชนี  พรมมาสถิต  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 
  3. นางปุณยนุช  อ๊ึงวฒัน   เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้
  4. นางกณัจณา  วรรณบูรณ์  เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
  5. นางดารณี  ไกรฤกษ ์   เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้
  6. นางสุนนั  อินทร์ทะผา   คนงานทัว่ไป 
  ส่วนโยธา 
  1. นายจกัรพงษ ์ ราวศีรี   หวัหนา้ส่วนโยธา 
  2. นายเอกชยั  เจย้ไธสง   นายช่างโยธา 
  3. นางทิพยว์ารี  กาษร   เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
  4. นายอุทยั  ทพัสุริย ์   พนกังานผลิตน ้าประปา 
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  ลูกจ้างประจ า(พนักงานสูบน ้าถ่ายโอนฯ) 
  1. นายสมหมาย  ยศยิง่   พนกังานสูบน ้ าถ่ายโอนฯ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าตูมแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 1 ส านกั กบัอีก   3  
ส่วนราชการโดยมีภารกิจการบริหารงานดงัน้ี 

1.ส ำนักปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
มีภาระหนา้ท่ีเก่ียว  กบังานธุรการสารบรรณการจดัท าแผนพฒันาต าบล   

การจดัท าร่างขอ้บญัญติัการจดัท าทะเบียนคณะผูบ้ริหาร  สมาชิกอบต. การด าเนินการ   ตามนโยบายของรัฐบาล 
แผนพฒันาเศรษฐกิจ การใหค้  าปรึกษางานในหนา้ท่ีและความรับผดิชอบการปกครอง บงัคบับญัชา    
พนกังานส่วนต าบลและพนกังานจา้ง    การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด    การด าเนินการ       
และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 

 
1.1 งานบริหารทัว่ไป     มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

  - งานสารบรรณ 
  - งานอ านวยการและขอ้มูลข่าวสาร 
  - งานบริหารงานบุคคล 
  - งานเลือกตั้ง 
  - งานตรวจสอบภายใน 
  - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเท่ียว  

1.2 งานนโยบายและแผน    มีหนา้ความรับผดิชอบ 
 - งานนโยบายและแผนพฒันา 
 - งานวชิาการ 
 - งานขอ้มูลและการประชาสัมพนัธ์ 
 - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
 - งานงบประมาณ 
1.3  งานกฎหมายและคดี   มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
 - งานกฎหมายและนิติกรรม 
 - งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
 - งานร้องเรียนร้องทุกขแ์ละอุทธรณ์ 
 - งานระเบียบการคลงั 
 - งานขอ้บญัญติั อบต. 
1.4 งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั    มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
 - งานอ านวยการ 
 - งานป้องกนั 
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 - งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู 
- งานกูภ้ยั 
 

2.กองคลงั     
มีภาระหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเก่ียวกบัการเงิน  

การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  รวบรวมสถิติเงินได ้  ประเภท
ต่างๆ  การเบิกตดัปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหกัภาษีและน าส่งเงินคงเหลือประจ าวนั    
การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.  การยมืเงินทดรองราชการ  การจดัหาผลประโยชน์ 
จากส่ิงก่อสร้างและทรัพยสิ์นของอบต. ตรวจสอบงานของจงัหวดัและส านกังานตรวจเงินแผน่ดินการเร่งรัด
ใบส าคญัและเงินยมืคา้งช าระ  การจดัเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจดัเก็บรายได ้  การพฒันารายได ้  การ
ออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบติัหนา้ท่ือ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง การแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4 
งาน คือ 

2.1 งานการเงิน    มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
  - งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
  - งานจดัท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
  - งานเก็บรักษาเงิน 
 

2.2  งานบญัชี   มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
  - งานการบญัชี 
  - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
  - งานงบการเงินและงบทดลอง 
  - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 2.3  งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้  มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

 - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
 - งานพฒันารายได ้
 - งานควบคุมกิจการคา้และค่าปรับ 
 - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได ้

 2.4  งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ   มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
 - งานทะเบียนทรัพยสิ์นและแผนท่ีภาษี 
 - งานพสัดุ 
 - งานทะเบียนเบิกจ่ายวสัดุครุภณัฑแ์ละยานพาหนะ 
3. ส่วนโยธำ   
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มีภาระหนา้ท่ีเก่ียวกบัการส ารวจออกแบบและจดัท าโครงการ ใชจ่้ายเงินของอบต.การอนุมติั เพื่อ 
ด าเนินการตามโครงการท่ีตั้งจ่ายจากเงินรายไดข้องอบต. งานบ ารุงซ่อม และจดัท าทะเบียน ส่ิงก่อสร้าง 
ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของอบต.การให้ค  าแนะน าปรึกษา เก่ียวกบัการจดัท าโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง   
แก่อบต. และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วสัดุครุภณัฑ์   
และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ 
 3.1 งานก่อสร้าง      มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
 - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
 - งานระบบขอ้มูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคม 
 - งานบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและยานพาหนะ 

 3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร    มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
 - งานสถาปัตยกรรมและมณัฑศิลป์ 
 - งานวศิวกรรม 
 - งานประเมินราคา 
 - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
 - งานบริการขอ้มูลและหลกัเกณฑ์ 
 - งานออกแบบ 

 3.3  งานประสานสาธารณูปโภค    มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
 - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
 - งานขนส่งและวศิวกรรมจราจร 
 - งานระบายน ้า 
 - งานจดัตกแต่งสถานท่ี 

 3.4  งานผงัเมือง   มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
 - งานส ารวจและแผนท่ี 
 - งานวางผงัพฒันาเมือง 
 - งานควบคุมทางผงัเมือง 

     - งานจดัรูปท่ีดินและฟ้ืนฟูเมือง 
  4.ส่วนกำรศึกษำศำสนำและวฒันธรรม 
มีภาระหนา้ท่ีเก่ียวกบั การปฏิบติังานทางการศึกษาเก่ียวกบัการวเิคราะห์วจิยัและพฒันาหลกัสูตร 

การแนะแนว การวดัผลประเมินผลการพฒันาต าราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา 
การจดับริการส่งเสริมการศึกษา การใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษา การเสนอแนะเก่ียวกบัการศึกษา 
ส่งเสริมการวจิยัการวางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติการศึกษาเพื่อน าไปประกอบ       การพิจารณา 
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ก าหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบติั ในการจดัการศึกษา การเผยแพร่การศึกษา และปฏิบติัหนา้ท่ี  
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2 งาน คือ 
 4.1  งานบริหารงานการศึกษา   มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

 - งานบริหารวชิาการ 
 - งานนิเทศการศึกษา 
 - งานเทคโนโลยทีางการศึกษา 

-  งานลูกเสือและยวุกาชาด 
 4.2  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม   มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

 - งานหอ้งสมุด  พิพิทธภณัฑ ์ และเครือข่ายทางการศึกษา 
 - งานกิจการศาสนา 
 - งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะและวฒันธรรม 
 - งานกิจการเด็กและเยาวชน 
 - งานกีฬาและนนัทนาการ 
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แผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลปลายกลัด พ.ศ. 2558-2562 

แนวคดิในการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นต้องค านึงถึงบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพ่ือให้ท้องถิ่น
สามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่องในทิศทางเหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาประเทศได้ แก่  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัด  /จังหวัด  อ าเภอรวมตลอดนโยบาย  ทิศทางและแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นและร่วมก าหนดขึ้นจากผู้บริหารท้องถิ่น  ประชาคมและผู้
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
ปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” 
 “เศรษฐกิจพอเพียง”เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริชี้แนะแนวทางการด าเนิน
ชีวิตแก่พสินิกรชาวไทย ได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยื น
ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
นิยามของความพอเพียง 

- ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน  เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

- ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมรเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท า
นั้นๆอย่างรอบคอบ 

- การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทัง้ใกล้และไกล 

เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานและเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า 
   เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ  การพ่ึงตนเองให้ได้  โดยยึดหลักของความพอเพียงทั้งความคิดและ
การกระท าในการด าเนินชีวิต  ประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนเองอย่างสุจริต  ไม่โลภหรือไม่ตั กตวงในระดับที่เกิน
ความต้องการ  จนต้องเบียดเบียนผู้อ่ืน  หากแต่เป็นการยึดมั่นในหลักการด าเนินชีวิตที่อยู่บนพ้ืนฐานของการรู้จัก
ตนเองและการพัฒนาตนเองก่อนเป็นพ้ืนฐาน 
    เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า  คือการแลกเปลี่ยน  ร่วมมือ  ช่วยเหลือกันเพ่ือท าให้ส่วนรวมได้รับ
ประโยชน์  และน าไปสู่การพัฒนาชุมชน  และสังคมให้เจริญอย่างยั่งยืนสามารถด าเนินควบคู่ไปกับหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบพื้นฐานในลักษณะที่เกื้อกูลกันอย่างสมดุล  กล่าวคือ  การด ารงชีวิตในความเป็นจริงนั้น  สมาชิกในแต่ละ
สังคมไม่สามารถด าเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงแบบพ้ืนฐานที่เน้นหลักการพึ่งตนเองอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แต่เพียง

บทที่    3 
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อย่างเดียวจึงต้องน าเอาหลักการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจแบบก้าวหน้าที่มุ่งส่งเสริมหลักแห่งการแบ่งปันกันและ
ร่วมมือกันกับสมาชิกคนอ่ืนๆในสังคม  ซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างสันติสุขและมีไมตรีต่อกัน 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่ 11  (พ.ศ. 2555-2559) 
วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย 
  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 

พนัธกิจ  
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ  ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่

มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนากภายใต้ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปร่งใส  เป็นธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม  เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทักษะการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วง
วัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์  และภูมิ
ปัญญา  สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

นโยบายของรัฐบาล 
 นโยบายของรัฐบาลชุด นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  มีจุดมุ่งหมาย  3  ประการคือ 

1. น าประเทศไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล  มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากขึ้น 
2. น าประเทศไทยไปสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์ 
3. น าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาชนอาเซียนในปี  2558 อย่างสมบูรณ์  โดยก าหนดนโยบาย 

 เป็น  2  ระยะคือ  ระยะเร่งด่วนที่ต้องเริ่มด าเนินการในปีแรก  และระยะการบริหารราชการ  4  ปี  ของ
รัฐบาลดังต่อไปนี้ 

นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร) แถลงต่อสภาฯวนัที ่23 - 24 สิงหาคม 2554 ม ี 8 ด้าน 

นโยบายทั้ง 8 ด้าน คือ 

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก 
2. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
3. นโยบายเศรษฐกิจ 
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
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5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม 
7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ 
8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ส าหรับนโยบายข้อ 1) นโยบายเร่งด่วนทีจ่ะด าเนินการในปีแรก ม ี16 เร่ือง  คือ 

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย ได้แก่  
1.1  เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของคนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน  และยึดมั่นใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
1.2 เยียวยาและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝ่าย เช่น ประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ประกอบการ

ภาคเอกชน ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความเห็นที่แตกต่างและความรุนแรงที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายของการ
ใช้รัฐธรรมนูญปี 2540   

1.3 สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) 
ด าเนินการอย่างเป็นอิสระและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างเต็มท่ีในการตรวจสอบ และค้นหาความจริงจากกรณี
ความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต บาดเจ็บ ทางร่างกายและจิตใจรวมทั้งความ
เสียหายทางทรัพย์สิน  

2. ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”  
3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง  
4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายพ้ืนที่ชลประทาน  
5. เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ  
7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ ามัน

เชื้อเพลิง  
8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมก าลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมี

คุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค  
9. ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  
10.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
11.ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
12.เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้ งในและนอกประเทศ โดยจะประกาศให้ปี  2554-2555 เป็นปี 

“มหัศจรรย์ไทยแลนด์” Miracle Thailand Year 
13.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าใน

ท้องถิ่น  
14.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  
15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริ่มทดลองด าเนินการในโรงเรียนน าร่องส าหรับเด็ก

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2554  
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16.เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่
เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยให้ประชาชนเห็นชอบผ่านการออกเสียงประชามติ 

ส่วนนโยบายที่ต้องด าเนินการ 4 ปี มี 7 ข้อ คือ  
1. นโยบายความม่ันคง อาทิ เทิดทูนสถาบัน พัฒนากองทัพให้มีศักยภาพ  
2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ แบ่งเป็นขยายเศรษฐกิจมหาภาค สร้างรายได้ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตร ส่งเสริมระบบมวลชนพื้นฐาน  
3. นโยบายปฏิรูปการศึกษา แรงงาน พัฒนาสุขภาพประชาชน  
4. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม  
6.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   
7.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 (รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) 
วิสัยทัศน์ของรัฐบาล 
ในช่วงปี พ.ศ. 2555 – 2558 รัฐบาลจะมุ่งมั่นการพัฒนาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและ

พัฒนาไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคี ปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งจะ
น าไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนชาวไทยทุกคน โดยยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่นที่ค านึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้รัฐบาลจะด าเนินการให้บรรลุภารกิจดังกล่าวภายใต้
แนวทางพ้ืนฐานหลัก 3 ประการ คือ  

หนึ่ง เพื่อน าประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากข้ึน 
ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนา 

คุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัย ถือเป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้ของ
เศรษฐกิจไทย  

สอง เพ่ือน าประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรมที่เป็น
มาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน  

สาม เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและ
ความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความม่ันคง  
 กรอบการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 

เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถบรรลุถึงภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ก าหนดกลยุทธ์และ
วิธีการด าเนินการที่สอดคล้องกับนโยบาย โดยแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ระยะ คือ 

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก เป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินนโยบายในการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการจากภาวะเงิน
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เฟ้อและราคาน้ ามัน รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการเพ่ิมก าลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุล
และความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยเฉพาะการให้สินเชื่อเพ่ือประกอบ
อาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งการยกระดับราคาสินค้าเกษตร การเพ่ิมรายได้ให้แก่
แรงงาน และผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การให้เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดแก่ผู้สูงอายุ นอกจากนั้นจะ
ด าเนินการเร่งการเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ต่อไป  

2. นโยบายที่จะด าเนินการในระยะ 4 ปี นอกเหนือจากนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องด าเนินการในปีแรกแล้ว 
รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายพ้ืนฐานที่จะด าเนินการในระยะ 4 ปีของรัฐบาล โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีแรกเป็นต้นไป 
ดังนี้  

2.1 ด้านความมั่นคงแห่งรัฐ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ และเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
พัฒนาการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ เพ่ือให้มีความพร้อมรับมือกับปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน  

2.2 ด้านสร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ขยายบทบาทให้ธุรกิจ
การเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงาน เพ่ือนน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหาร
คุณภาพสูง และยกระดับความสามารถในการแข่งขันโดยการขยายช่องการตลาด รวมทั้งดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนใน
การผลิตสินค้าและบริการที่มีเทคโนโลยีสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2.3 ด้านเศรษฐกิจ ให้ความส าคัญในการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม เพ่ือให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตได้
อย่างมีเสถียรภาพ มีการจ้างงานที่เต็มที่ รวมทั้งมีความระมัดระวังความเสี่ยงจากความผันผวนของการเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศ และมีการส่งเสริมการสร้างรายได้ภายในประเทศ โดยการเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ และสร้างความเข้มแข็งให้กับสภาพแวดล้อมในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการตลาด ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือและข้อตกลงการค้าเสรี นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญต่อการปรับโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือ
ขนส่งมวลชนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการขนส่งเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการกระจายรายได้ และการกระจายการลงทุนไปสู่ชนบท เป็นต้น 

2.4 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสร้างโอกาสทางการศึกษาพร้อม
ทั้งปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพ
ครู เร่งพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา และพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้การกระจายครูเพ่ือขจัดปัญหา
การขาดแคลนครูในสาขาวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา ด้านการคุ้มครองแรงง านรัฐบาลให้
ความส าคัญต่อความปลอดภัยในการท างานและสวัสดิการแรงงาน และหลักประกันความมั่นคงในการท างาน รวมทั้ง
การเพ่ิมสิทธิประโยชน์ในการประกันสังคมให้มากขึ้น และขยายความคุ้มครอง ถึงแรงงานนอกระบบ ที่รัฐจะต้องดูแล
ภายใต้ระบบคุ้มครองแรงงาน การจัดสวัสดิการและบริการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสและคนยากจนให้ทั่วถึง รวมทั้งยัง
เร่งยกระดับฝีมือแรงงานเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้แรงงานมีฝีมือทั้งระบบและเตรียมการ
รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบ โดยการเร่งผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอ การ
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จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการป่วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
รวมทั้งการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในภูมิภาค
เอเชีย  

2.5 ด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทุนทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการ
ใช้ทรัพยากร การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และการส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
นอกจากนั้นยังมีการสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 

2.6 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม เร่งพัฒนาประเทศให้เป็นสังคมบน
ฐานความรู้ โดยการส่งเสริมการลงทุนในการวิจัยพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการผลิตด้านการเกษตร 
ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งเร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย
ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ  

2.7 ด้านต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส่งเสริม พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน
บ้าน และการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมทั้งเตรียมความ
พร้อมของทุกภาคส่วนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  

2.8 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พัฒนาระบบราชการ เน้นการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบบริหารงานแบบบูรณาการ รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้ง
การช่วยเหลือด้านกฎหมาย ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและคนด้อยโอกาส รวมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
วิสัยทัศน์ 
“ ป ร ะ เท ศ ไท ย มี ขี ด ค ว าม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร แ ข่ ง ขั น  ค น ไท ย อ ยู่ ดี กิ น ดี  มี ค ว า ม เส ม อ ภ า ค 

และเป็นธรรม” 
 หลักการของยุทธศาสตร์ ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพ่ือความสมดุล และการ
พัฒนาอย่างยัง่ยืน  
 วัตถุประสงค์     
  1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่ 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต  (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน) 
 3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ ( ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 1. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม 
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 2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
 3. การลดรายจ่าย 
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน
กลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการ
ด าเนินการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( Green Growth) ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 11 
แนวทางการด าเนินการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) ประกอบด้วย 
8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน
กลาง (Growth & Competitiveness)ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก  

33 แนวทางการด าเนินการ 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
1. ด้านเกษตร 1.1 แผนที่การใช้ที่ดิน(Zoning) เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร 

1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
2. ด้านอุตสาหกรรม 2.1 แผนที่การใช้ที่ดิน(Zoning) เพ่ืออุตสาหกรรม 

2.2 ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต ( Bio –Plastic , ect.) 
2.3 การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล 
2.4 การน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

3. การท่องเที่ยวและบริการ 3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว 
3.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาทต่อปี 
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค 

4. โครงสร้างพื้นฐาน 4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน 
4.2 การลงทุนการให้บริการและการใช้ประโยชน์ ICT 
4.3 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 

5. พลังงาน 5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม 
5.2 การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 
5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน  

6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาค 

6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการลงทุน  
      เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน  
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern  seaboard  
6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

7.การพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน ( 100 ดัชนีชี้วัด ) 
7.2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern  Thailand  

8.การวิจัยและพัฒนา 8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R&D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP 
8.2 Talent  Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S&T 
8.3 การใช้ประโยชน์ Regional  Science  Parks 
8.4 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 

9.การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองเพ่ือ
เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

9.1 การพัฒนาเมืองหลวง 
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร 
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9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
9.4 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว 
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ 
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการค้าการลงทุน 
9.8 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การลดความเหลื่อมล้ า  (Inclusive Growth) ประกอบด้วย  8  ประเด็นหลัก   
20  แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
10.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 11.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน  

        และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย  
11.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
11.การยกระดับคุณภาพชีวิต
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

11.1 การจัดระบบบริการ ก าลังพล  และงบประมาณ 
11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
       ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   

12. การจัดสวัสดิการสังคมและ
การดูแลผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  
และผู้ด้อยโอกาส 

12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ  และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส  ความเท่าเทียม  
       คุณภาพชีวิต 
12.2 กองทุนสตรี 

13. การสร้างโอกาสและรายได้
แก่วิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SMEs)   
และเศรษฐกิจชุมชน 

13.1 กองทุนตั้งตัวได้ 
13.2 กองทุนหมู่บ้าน 
13.3 โครงการ SML 
13.4 โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร 

14. แรงงาน 14.1 การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
        และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว 
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมาย     
         อย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

15. ระบบยุติธรรมเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า 

15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 
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16. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น  
สร้างธรรมาภิบาล 
และความโปร่งใส 

16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม 
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน 

17. การสร้างองค์ความรู้เรื่อง
อาเซียน 

17.1 ภาคประชาชน 
17.2 ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ 
17.3 บุคลากรภาครัฐ 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
                    ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการด าเนินการ 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
18.การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
เพ่ือความยั่งยืน 

18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพ่ือความยั่งยืน 

19.การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (GHG) 

19.1 การประหยัดพลังงาน 
19.2 การปรับกฎระเบียบ ( เช่น green building code)  
19.3 ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

20.นโยบายการคลัง       เพื่อ
สิ่งแวดล้อม 

20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม 
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ 

21.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ        และ
บริหารจัดการน้ า 

21.1 การปลูกป่า 
21.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า 
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
         และสิ่งแวดล้อมอาเซียน 

22.การเปลี่ยนแปลง        
สภาวะภูมิอากาศ 

22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว ( mitigation and adaptation) 
22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)        
                    ประกอบด้วย 8  ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ 
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

23.กรอบแนวทางและการปฏิรูป
กฎหมาย 

23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 

23.2 เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม 

23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
24.การปรับโครงสร้างระบบ
ราชการ 

24.1 เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างาน 
ของภาครัฐ ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการ 
แบบบูรณาการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 
24.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E - Service 

25. การพัฒนาก าลังคนภาครัฐ 25.1 บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน  
        และเตรียมพร้อมส าหรับอนาคต 
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ  และเตรียม               
       ความพร้อมบุคลากร  ภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

26. การปรับโครงสร้างภาษี 26.1 ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้      
        และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

27. การจัดสรรงบประมาณ 27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุน 
        การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

28. การพัฒนาสินทรัพย์ราชการ
ที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

28.1 ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 
28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

29. การแก้ไขปัญหาความมั่นคง
จังหวัดชายแดนภาคใต้  และ
เสริมสร้างความมั่นคง   ใน
อาเซียน 

29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนา 
        ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  กรอบนโยบายความม่ันคง 
        แห่งชาติ  2555 -2559 
29.2 การเสริมสร้างความม่ันคงของประเทศอาเซียน 

30. การปฏิรูปการเมือง 30.1 กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 

  กรอบแนวคิดการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติให้มีความส าคัญในเชิงพ้ืนที่ โดยบูรณาการ  
การด าเนินงานการพัฒนาให้สอดคล้องเชื่ อมโยงกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในทุกระดับ  
ในการป้องกัน ลดเงื่อนไข แก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ ด้วยการผนึกก าลังทุกภาคส่วนของคนในชาติ  

วิสัยทัศน์  
“คน ชุมชน มีภูมิคุ้มกัน และ พื้นที่มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคงรวมทั้งสามารถพัฒนา

ร่วมกับประเทศรอบบ้านอย่างยั่งยืน”  
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้คนและชุมชนมีจิตส านึกด้านความมั่นคงและมีภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน 
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2. เพ่ือผนึกก าลังจัดระบบป้องกันชายแดนให้สนับสนุนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง 
3. เพ่ือน าวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชน การจัดการโดยสันติวิธี สนับสนุนงานความม่ันคง 
4. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง  
5. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
6. เพ่ือให้การบริหารจัดการมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
1. พื้นที่เป้าหมาย  

1.1 การจ าแนกพ้ืนที่เป้าหมาย การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ มีขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการ
ครอบคลุม 76 จังหวัด ประกอบด้วย พ้ืนที่จังหวัดชั้นใน จังหวัดชายแดน และจังหวัดชายทะเล ดังนี้  
 

จังหวัดชั้นใน 

 

 

 

72 จังหวัด 385 อ าเภอ 
3,554 ต าบล ประชากร รวม 
27,523,838 คน  

 

ภาคเหนือ 9 จังหวัด  คือ ก าแพงเพชร นครสวรรค์ 
เพชรบูรณ์  พิจิตร แพร่ ล าปาง อุทัยธานี สุโขทัย และ
ล าพูน (2) ภาคกลาง 12 จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐม 
ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี 
อ่างทอง นครนายก สิงห์บุรี สระบุรี ชัยนาท ลพบุรี  

และปราจีนบุรี (3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด  
คือจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ยโสธร ขอนแก่น 
นครราชสีมา หนองบัวล าภู ร้อยเอ็ด สกลนคร อุดรธานี 
และชัยภูมิ และ (4) ภาคใต้ 1 จังหวัด คือ จังหวัดพัทลุง  

 

จังหวัดชายแดน 

(32 จังหวัด 129 อ าเภอ 
368 ต าบล 3,601 
หมู่บ้าน ประชากรรวม 
24,731,806 คน) 

 

 

 

ชายแดนไทย-สาธารณรัฐ 

แห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ประมาณ 2,401 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 10 จังหวัด 

จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี 
ราชบุรี เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา ชุมพร และระนอง 
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จังหวัดชายแดน 

(32 จังหวัด 129 อ าเภอ 
368 ต าบล 3,601 หมู่บ้าน 
ประชากรรวม 
24,731,806 คน)  

ชายแดนไทย-สปป.ลาว 
ประมาณ 1,810 กิโลเมตร  
ครอบคลุมพ้ืนที่ 12 จังหวัด 

จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เลย 
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ  
และอุบลราชธานี 

ชายแดนไทย-ราชอาณาจักร
กัมพูชาประมาณ 798 
กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 
จังหวัด 

จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ สระแก้ว 
จันทบุรี และตราด  

ชายแดนไทย-มาเลเซีย 
ประมาณ 647 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัด
แบ่งเป็นจังหวัดมีพ้ืนที่ติดแนว
เขตแดนมาเลเซีย  

รวม 4 จังหวัด  

จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา นราธิวาส และเป็นจังหวัดไม่
ติดแนวเขตแดน 1 จังหวัด คือปัตตานี 

จังหวัดที่มี 

พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล 
(22 จังหวัด 103 อ าเภอ 
389 หมู่บ้าน 14,092,584 
คน)  

ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 
ประมาณ 1,660กิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 16 จังหวัด  

จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา 
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี 
พระนครศรีอยุธยา ชุมพร  สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) 

ชายฝั่งทะเลอันดามัน 
ประมาณ 954 กิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 จังหวัด 

จังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง ภูเก็ต และสตูล 

 
1.2 การจัดล าดับความส าคัญพื้นที่เป้าหมาย  

1)  พื้นที่ส าคัญล าดับแรก 
 

พื้นที่ ความหมาย เกณฑ์การก าหนด 
จังหวัดชั้นใน พ้ืนที่จังหวัดที่มีปัญหาหรือ

เงื่อนไขด้านความม่ันคง ซึ่งไม่มี
พ้ืนที่ติดแนวชายแดน หรือเส้น
เขตแดนไทยกับประเทศรอบ
บ้าน และไม่มีพ้ืนที่ติดบริเวณ
ชายฝั่งทะเล หรือไม่มี พ้ืนที่เป็น
เกาะแก่งในทะเล 

 - ใช้เกณฑ์ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ และ
ระดับผลกระทบต่อความมั่นคงในพ้ืนที่  

 - คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานด้านความมั่นคง
จงัหวัด หรือจังหวัดหน่วยทหารและต ารวจในพื้นที่
วิเคราะห์ปัญหาร่วมกันก าหนดขึ้น  
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จังหวัดชายแดน พ้ืนที่ต าบลติดชายแดนที่มี
ปัญหาหรือเงื่อนไขด้านความ
มั่นคง ซึ่งมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ติด
แนวชายแดน หรือเส้นเขตแดน
ไทย 
กับประเทศรอบบ้าน 

- ใช้เกณฑ์ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ และระดับ
ผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงในพื้นที่  
- คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานด้านความมั่นคง
จังหวัด หรือ จังหวัด หน่วยทหารและต ารวจในพื้นที่
วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับก าหนดขึ้น 
 

จังหวัด 
ชายฝั่งทะเล 

พ้ืนที่ต าบลติดชายฝั่งทะเล ที่มี
ปัญหาหรือเงื่อนไขด้านความ
มั่นคง ซึ่งมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ติด
บริเวณชายฝั่งทะเลหรือมีพ้ืนที่
เกาะแก่งในทะเล 

 - ใช้เกณฑ์ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ และ
ระดับผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงในพื้นที่ 
 - คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานด้านความมั่นคง
จังหวัด หรือ จังหวัดหน่วยทหารและต ารวจในพื้นที่
วิเคราะห์ปัญหาร่วมกันก าหนดขึ้น 

 

พื้นที่ล าดับรอง 

พื้นที่ ความหมาย เกณฑ์การก าหนด 
จังหวัดชั้นใน พ้ืนที่ที่ไม่มีพ้ืนที่ติดแนว

ชายแดน หรือเส้นเขตแดน
ไทยกับประเทศรอบบ้าน และ
ไม่มีพ้ืนที่ติดบริเวณชายฝั่ง
ทะเล หรือไม่มีพ้ืนที่เป็นเกาะ
แก่งในทะเลที่มีปัญหาหรือ
เงื่อนไขด้านความม่ันคง ซึ่งมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงใน
พ้ืนที่น้อยกว่าพื้นที่ซึ่งไม่มี
ความส าคัญล าดับแรก 

 - ใช้เกณฑ์ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ และระดับ
ผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงในพื้นที่น้อยกว่าพื้นท่ี ซึ่งมี 
ความส าคัญล าดับแรก หรือ เป็นพื้นที่มีอาณาเขตเชื่อมต่อ
กับพ้ืนที่ 
ซึ่งมีความส าคัญ 
ล าดับแรก  

 - คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัด 
หรือจังหวัดหน่วยทหารและต ารวจในพื้นที่วิเคราะห์
ปัญหาร่วมกันก าหนดขึ้น  

จังหวัดชายแดน พ้ืนที่ต าบลติดชายแดน และ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดแนว
ชายแดน หรือเส้นเขตแดน
ไทยกับประเทศรอบบ้าน ที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงใน
พ้ืนที่น้อยกว่าพื้นที่น้อยกว่า
พ้ืนที่ซึง่มีความส าคัญล าดับ
แรก 

- ใช้เกณฑ์ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ และระดับ
ผลกระทบ 
ต่อความมั่นคงในพื้นที่น้อยกว่าพื้นท่ี ซึ่งมี 
ความส าคัญล าดับแรกหรือ เป็นพื้นที่มีอาณาเขตเชื่อมต่อ
กับพ้ืนที่ซึ่งมีความส าคัญล าดับแรก 

- คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัด 
หรอื จังหวัด หน่วยทหารและต ารวจในพื้นที่วิเคราะห์
ปัญหาร่วมกันก าหนดขึ้น 



42 
 

พื้นที่ ความหมาย เกณฑ์การก าหนด 
จังหวัดชายฝั่งทะเล พ้ืนทีต่ าบลติดชายฝั่งทะเล 

และพ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดบริเวณ
ชายฝั่งทะเลหรือมีพ้ืนที่ 
เกาะแก่งในทะเล ที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงใน
พ้ืนที่น้อยกว่าพื้นที่ ซึ่งมี
ความส าคัญล าดับแรก 

 - ใช้เกณฑ์ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ และระดับ
ผลกระทบต่อความมั่นคงในพ้ืนที่น้อยกว่าพ้ืนที่ซึ่งมี
ความส าคัญล าดับแรกหรือเป็นพื้นที่มีอาณาเขตเชื่อมต่อ
กับพ้ืนที่ซึ่งมีความส าคัญล าดับแรก 
 - คณะอนุกรรมการจัดท าแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัด 
หรือ จังหวัดหน่วยทหารและต ารวจในพื้นที่วิเคราะห์
ปัญหาร่วมกันก าหนดขึ้น 

 

การด าเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดประกาศการจัดล าดับความส าคัญของพ้ืนที่ และแจ้งให้
หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดและภูมิภาค ได้รับทราบล่วงหน้าก่อนการจัดท าแผนและค าขอประมาณประจ าปี 
รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลให้ กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาให้การสนับสนุนการด าเนินงานในเชิงบูรณาการแผนงานของหน่วยงานภาครัฐ 

เป้าหมายการด าเนินงานในภาพรวม   
      การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติเป็นการด าเนินงานในเชิงพ้ืนที่ (Area Base) ที่ประสานเชื่อมโยงกับ
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ร ะ ดั บ ก ร ะ ท ร ว ง / ก ร ม  ( Function Base) ที่ มุ่ ง ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า 
ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคาม และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และ/
หรือ บริบทความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่ ดังนั้น จึงก าหนดเป้าหมายด าเนินงานในภาพรวม ดังนี้  
     1. ประชาชนมีจิตส านึกด้านความม่ันคง มีความรักและหวงแหนแผ่นดินไทย และมีการรวมกลุ่ม/จัดตั้ง
องค์กรภาคประชาชนในพื้นท่ีบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของคนและชุมชน รวมทั้ง  
มีเครือข่ายประสานการด าเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ  

2. หมู่บ้าน ชุมชน ผู้น าชุมชน กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน มีศักยภาพและภูมิคุ้มกันปัญหาและสามารถ
พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้าง ความม่ันคงในพ้ืนที่เป้าหมาย 
และสามารถลดเงื่อนไขของปัญหาและมีความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง  

3. หมู่บ้าน ต าบล หรือ อ าเภอ เป้าหมายได้รับการจัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดนและ
ชายฝั่งทะเล เกาะแก่ง และมีทิศทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับศักยภาพและโอกาส เพ่ือเป็นพ้ืนที่ ต้นแบบที่มีความ
พร้อมด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่เกิดขึ้น  และมีระบบประสานเครือข่ายในพ้ืนที่ต้นแบบให้
สามารถสนับสนุนภาครัฐในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 

4. พ้ืนที่เป้าหมายมีระบบการแจ้งเตือนภัย เฝ้าระวังสถานการณ์ ระบบรายงานสถานการณ์ ที่ส่งผล
กระทบต่อความม่ันคง และสามารถแจ้งเตือนกับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนได้ทันสถานการณ์  

5. หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการน ามิติด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ชุมชน/ท้องถิ่น ตลอดจนกระบวนการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีและกระบวนการยุติธรรม ชุมชน มาใช้สนับสนุน
การด าเนินงานเพื่อเสริมความม่ันคงและการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคง  
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6. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานท้องถิ่น และระหว่างหน่วยงาน  ภายในของ
ไทยกับสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะบูรณาการแผนงาน/โครงการ
ประจ าปี เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของชุมชนไทยกับชุมชน ชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน  
   

เป้าหมายการด าเนินงานจ าแนกตามลักษณะพื้นที่  
 

ล าดับ พื้นที่ เป้าหมาย 
1   จังหวัดชั้นใน 1) ผู้น าหมู่บ้าน ชุมชน และเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน  

มีความเข้าใจ และให้ความส าคัญกับการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
เพ่ือลดปัญหาการใช้ความรุนแรง และเสริมสร้างความสามัคคี 
ของคนในชาติ  

2) ประชาชน ชุมชน และเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนมีความ
เข้าใจตลอดจนประสานเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนในพ้ืนที่   
เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของชาติและรักษาความมั่นคงของประเทศ  

3) หมู่บ้าน ชุมชน และเครือข่ายกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชน ก าหนดวาระ
ชุมชน/ท้องถิ่น เพ่ือรวมพลังกับหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ  
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพ้ืนที่
เป้าหมาย  

4) ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความม่ันคงได้รับการป้องกันและแก้ไข 
อย่างต่อเนื่อง 

2 จังหวัดชายแดน 1) หมู่บ้านเสี่ยงภัยตามแนวชายแดนได้รับการพัฒนาเป็นหมู่บ้าน อพป. 
และได้รับการพัฒนาระบบป้องกันชายแดนให้สามารถแจ้งเตือน
สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบต่อความมั่นคงได้ล่วงหน้าและต่อเนื่อง 
รวมทั้งพัฒนาเป็นเครือข่ายหมู่บ้านชายแดนที่มีความพร้อมในการ 
เฝ้าตรวจ ลาดตระเวน สกัดกั้นในพื้นท่ีเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานรัฐ  

2) หน่วยงานภาครัฐกับหมู่บ้าน ชุมชนและองค์กรภาคประชาชนในพื้นท่ี
ชายแดน มีระบบบูรณาการงานด้านการข่าว การสื่อสาร การแจ้งเตือน         
เพ่ือเฝ้าระวังปัญหาในพ้ืนที่ระดับภาคและจังหวัดชายแดน  

 
 
ล าดับ พื้นที่ เป้าหมาย 

  3) ชุมชนท้องถิ่นของไทยกับประเทศรอบบ้านมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
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และได้รับการส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากยิ่งข้ึน ในระดับที่
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4) พ้ืนที่ได้รับพัฒนาประสิทธิภาพการสัญจรข้ามแดนและการผ่านเข้า-
ออก  
ตามช่องทางที่ก าหนด เพื่อป้องกันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
โดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ และสนับสนุนการพัฒนา 
การค้าชายแดน  

3 จังหวัดชายฝั่งทะเล 1) พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งต่างๆ มีเครือข่ายประสานผู้น าหมู่บ้าน 
ชุมชน ผู้น าท้องถิ่น และผู้น าองค์กรชุมชนที่มีความพร้อมเผชิญปัญหา
ความมั่นคง  

2) ชุมชนและองค์กรภาคประชาชนในพื้นท่ีมีระบบบูรณาการงาน 
ด้านการข่าว การแจ้งเตือนและแลกเปลี่ยนข่าวสารเพ่ือความม่ันคงทาง
ทะเลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  

3) ชุมชนท้องถิ่นของไทยกับประเทศรอบบ้านมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
และได้รับการส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากยิ่งข้ึน ในระดับที่
สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4) หน่วยงานพื้นที่ระดับภาคหรือจังหวัดมีฐานข้อมูลเรือและการจัด
ระเบียบ การเข้า - ออกทางทะเล และจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือความ
มั่นคงทางทะเล  

5) พ้ืนที่มีระบบป้องกัน การแจ้งเตือน และระบบตรวจการณ์ในทะเลและ  
การเฝ้าตรวจชายฝั่งในลักษณะเครือข่ายด้วยการพัฒนาระบบการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางทะเลเพื่อรับรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล 
รวมทั้งแสวงประโยชน์จากระบบหรือเครือข่ายของหน่วยงานที่มีอยู่ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้   
 1. ยุทธศาสตร์ผนึกก าลังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชนและพ้ืนที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน   
 2. ยุทธศาสตร์การจัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน 
 3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการโดยสันติวิธี   
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 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง  
 5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 6. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ  
 
ยุทธศาสตร์ผนึกก าลังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายอย่างย่ังยืน  

  1. เสริมสร้างให้คนและชุมชนมีจิตส านึกด้านความมั่นคงและมีศักยภาพตลอดจนภูมิคุ้มกันอย่างยั่งยืน โดย
สนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างการพัฒนาคน ชุมชน หมู่บ้าน บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม ให้กับผู้น าชุมชนและ
หมู่บ้าน ผู้น ากลุ่ม/องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน และองค์กรภาคประชาสังคม รวมทั้งผู้น าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือสร้างผู้น าชุมชนด้านความมั่นคง ตลอดจนประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดชั้นใน จังหวัดชายแดน 
และ จังหวัดชายฝั่งทะเล ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ให้ความส าคัญกับการป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงให้สอดคล้องกับความต้องการของคนและชุมชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะเวทีการจัดท าแผนระดับชุมชน 
ต าบล อ าเภอ และจังหวัด เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนถึงมิติปัญหาด้านความมั่นคงที่กระทบต่อตนเองและ
ชุมชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ก าหนดแนวทาง การพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคง เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระดับประชาชนและชุมชน 

3. ส่งเสริมให้คนและชุมชนในพ้ืนที่ชายแดน พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล  และเกาะแก่ง สามารถอ่านและเขียน
ภาษาไทย  และภาษาท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้คนบริเวณพ้ืนที่ชายแดนเรียนรู้ภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน 
นอกจากนี้   ให้ พัฒ นาความรู้ และทั กษะต ารวจตระเวนชายแดน เพ่ื อให้ เป็ นครูสอน เด็ กและเยาวชน  
ในพ้ืนที่ชายแดนและพ้ืนที่เสี่ยงภัยเพ่ือเสริมเจ้าหน้าที่หลักทางการศึกษา รวมถึงให้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ สร้างอาชีพและรายได้บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ส าธ ารณ สุ ข พ้ื น ฐ าน เพ่ื อป้ อ งกั น โรค ติ ด ต่ อ ช าย แด น  ต ล อด จน เส ริ ม ส ร้ า งค ว าม มั่ น ค งขอ งม นุ ษ ย์  
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและเยาวชน 
ในพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในจังหวัดมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนและเครือข่ายประชา
สังคมในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์กรพัฒนาเอกชนและ เครือข่ายองค์กรชุมชน ร่วมด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

5. ส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจ และ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมที่ ส่ งผลกระทบต่อแนวเขตแดน และแสวงห าแนวทางลดเงื่อนไขความขัดแย้ งการแย่ งชิ ง
ทรัพยากรธรรมชาติของคนในพื้นที่และนอกพ้ืนที่โดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

6. พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ และสร้างขวัญก าลังใจ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานในระดับต าบล อ าเภอ ในพ้ืนที่ห่างไกลหรือเป็นพื้นที่เสี่ยงชายแดนและทางทะเล  

7. ส่งเสริมและขยายผลการพัฒนาโครงการตามแนวพระราชด าริ เพ่ือเสริมสร้าง ความมั่นคงของคน ชุมชน 
และพ้ืนที่เป้าหมายอย่างยั่งยืน ได้แก่ โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพ่ือความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน โครงการหมู่บ้านยาม
ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชด าริ  
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ยุทธศาสตร์การจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน  
  1. ด าเนินการจัดท าแผนการจัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดนให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทางบกและทาง
ทะเลที่สอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการค้าชายแดนและความเป็นมิตรของประชาชน
ชายแดนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
         2. ด าเนินการจัดระเบียบชุมชนและเสริมสร้างระบบหมู่บ้านเข้มแข็งให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดน จังหวัดชายฝั่งทะเลรวมทั้งเกาะแก่ง และจังหวัด ชั้นในโดยมุ่งเสริมความเข้มแข็งของระบบหมู่บ้านชายแดน
เป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) เป็นล าดับแรกและพัฒนากลไกของหมู่บ้านทั่วไป คณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มพลังมวลชน ไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเล (ทสปช.) ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน การฝึกอบรมก าลังประชาชนเพ่ือความมั่นคงทางทะเลการฝึกอบรมวิทยุมดด านาวีแก่กลุ่มชาวประมง และ
องค์กรชุมชนต่างๆ ให้มีความพร้อมและสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับชุมชนและหมู่บ้าน  
         3. เสริมสร้างระบบป้องกันชายแดน  ชายฝั่งทะเล  และเกาะแก่ง โดยวางแผนและก าหนดก าหนดแผนปฏิบัติ
งานร่วมกัน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการฝึกอบรมก าลังประชาชนของ กระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองทัพไทย
และเหล่าทัพกองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรควบคู่กับการเสริมสร้างระบบประชากรให้มีความรู้
พ้ืนฐานด้านความมั่นคงและจิตส านึกความมั่นคง และน าการพัฒนาอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนของหน่วยงานด้าน
เศรษฐกิจและสังคมเข้าไปพัฒนาคนและชุมชนในหมู่บ้านต าบลเป้าหมายในคราวเดียวกัน  
          4. ด าเนินการจัดและพัฒนาให้มีระบบการแจ้งเตือนและระบบเฝ้าตรวจทั้งทางบก และทางทะเลในกษณะ
เครือข่าย (Network) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และน าระบบภูมิสารสนเทศมาสนับสนุนการด าเนินงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถการป้องกันและปราบปรามไม่ให้เกิดปัญหาความมั่นคง อาทิ การมีเครือข่าย
เฝ้าระวังและระบบตรวจการณ์ปัญหาความมั่นคงบริเวณช่องทางสัญจรข้ามแดนและช่องผ่านทางธรรมชาติทั้งทางบก
และทางทะเล ท่าข้าม เป็นต้น เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับคนในพ้ืนที่เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียน  
 5. สนับสนุนและพัฒนาระบบสื่อสารให้พร้อมใช้งานควบคู่กับเสริมสร้างความรู้ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
กลุ่มต่างๆ ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนโดยการร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสาร
ของฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานในพ้ืนที่ชายแดน ชายฝั่งทะเล รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ ให้สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันในการแจ้งเตือน เฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการจิตวิทยา (Information Operation) 
เพ่ือให้คนและชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยได้ร่วมมือระวังป้องกันรวมถึงประโยชน์ในการสื่อสารเพ่ือพัฒนาเครือข่ายชุมชน
เข้มแข็ง  
         6. พัฒนาระบบการสัญจรข้ามแดนทั้งทางบกและทางทะเล ให้สามารถป้องกันและควบคุมการลักลอบ เข้า
เมือง และปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของไทย ได้แก่ การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ 
การค้าอาวุธ และการค้าสิ่งที่เป็นโทษต่อชีวิตและสังคม รวมทั้งการน าสิ่งของผิดกฎหมายและสินค้าหนีภาษี และการ
เคลื่อนไหวของกลุ่ม/ขบวนการที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง ตลอดจนด าเนินการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย
อย่างเข้มงวดในการป้องกัน สกัดกั้น และระงับยับยั้งการกระท าผิดกฎหมาย  
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          7. เร่งด าเนินการจัดระเบียบพ้ืนที่ที่มีเงื่อนไขของปัญหาความมั่นคงหรือควบคุมการใช้พ้ืนที่ที่มีปัญหาเขตแดน 
เพ่ือลดการเผชิญหน้าหรือการกระทบกระทั่งกับประเทศคู่กรณี ตลอดจนปรับปรุงระบบการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการโดยสันติวิธี  
        1. สนับสนุนให้มีการน ามิติวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่น และส่งเสริม การจัดเวทีประชาคมใน
ระดับต่างๆ ตามความพร้อมของแต่ละพ้ืนที่ทั้งในระดับชุมชน หมู่บ้าน ต าบลอ าเภอ และจังหวัด เพ่ือน ามิติด้าน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่น มาเป็นแนวทางหลักในการด าเนินงานเสริมสร้างความมั่นคงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และภัยคุกคามความมั่นคงในระดับพ้ืนที่ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านศาสนา เนื่องจากศาสนาเป็น
รากฐานของความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านในพ้ืนที่ชายแดน  
        2. สนับสนุนหน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญน ามิติด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และ/หรือสนับสนุน การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ โดย
จัดเป็นโครงการน าร่อง (Pilot Project) ตามความพร้อมของชุมชน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนให้ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน กลุ่มอาสาสมัครเพ่ือความมั่นคง ได้มีกิจกรรมที่น ามิติด้าน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชน/ท้องถิ่น ๑๖ มาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนชายแดนไทย และ
ความร่วมมือระหว่างชุมชนชายแดนไทยกับชุมชนชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความ
ร่วมมือในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยลดข้อขัดแย้งที่น าไปสู่ปัญหาด้านความมั่นคง  
  3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี อาทิ 
ข้าราชการการเมือง ข้าราชการประจ า เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น าองค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น าภาคประชาชน เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่จะลดระดับความรุนแรง  เมื่อเผชิญกับ
สถานการณ์  และปัญหาความมั่นคงรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งอันเกิดจากการแย่งชิง
ทรัพยากรธรรมชาติและความขัดแย้งภายในสังคม ขยายตัวไปสู่การใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน  
 4. ส่งเสริมเวทีและประชาคมการเรียนรู้การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีและกระบวนการยุติธรรมชุมชน 
ทั้งในสถาบันการศึกษาและนอกสถาบันการศึกษารวมทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้เข้าใจและมีทักษะการจัดการ
ความขัดแย้งในระดับชุมชนด้วยวิถีชุมชนผสมผสานกับการเรียนรู้ กฎ กติกา ของภาครัฐ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการจัดการ ความขัดแย้งโดยสันติวิธี  และกระบวนการยุติธรรมชุมชน เพ่ือ
สนับสนุนหน่วยงานของรัฐในกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้น  
   5. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบาทเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือของชุมชนใน
การจัดการความขัดแย้งภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและกระบวนการ
ยุติธรรมสมานฉันท์ (Restorative Justice) ซึ่งเป็นกระบวนการที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมมือกันเพ่ือแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการมีคณะกรรมการไตรภาคีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน และ 
ผู้แทนภาควิชาการและสื่อสารมวลชน เพ่ือเจรจาหาข้อยุติความขัดแย้งของคนในสังคมที่ยอมรับร่วมกันได้  
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      6. ส่งเสริมให้องค์กรนอกภาครัฐที่ได้รับการยอมรับจากสังคมเป็นหน่วยเจ้าภาพสร้างกลไกการเจรจาหาข้อยุติ
และทางออกในการแก้ไขข้อขัดแย้ง รวมถึงความแตกแยกในสังคมที่อาจจะน าไปสู่ความรุนแรงและเกิดผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยของสังคม  

7. ศึกษา วิจัย และ พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งของชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนให้เป็น
พลังด าเนินการและสนับสนุนการเผยแพร่แนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีของภาคประชาชนให้เกิดการ
เรียนรู้ของทุกภาคส่วน  

8. ส่งเสริมการด ารงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้ง ส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้คนในท้องถิ่นมีความภูมิใจในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย  

ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความม่ันคง 
         1. สนับสนุนการพัฒนาข้อมูลและระบบฐานข้อมูลตั้งแต่ระดับกระทรวง กรมระดับภาค ระดับจังหวัด รวมทั้ง
เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลในทุกระดับ โดยใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและภาพถ่ายดาวเทียม 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับข้อมูลสถานการณ์หรือภัยคุกคามด้านความมั่นคง ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ ข้อมูลความต้องการของ
ชุมชนที่มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน เพ่ือน ามาพิจารณาจัดท าและสนับสนุนแผนงาน/โครงการด้าน
ความมั่นคง ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และตอบสนองความต้องการของชุมชน  

2. พัฒนาและจัดท าข้อมูลและระบบฐานข้อมูลด้านการข่าว การบูรณาการด้านการข่าว ในทุกระดับของศูนย์
ประสานข่าวกรองแห่งชาติ (ส่วนกลางและระดับภาค) เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information Sharing) และ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่น าไปสู่การแจ้งเตือนและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์ โดยอาจจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร (Information Sharing Center) รวมทั้งส่งเสริม การข่าวภาคประชาชน การมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
ความมั่นคง เพ่ือประโยชน์ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์ด้านความมั่นคง  
 

3. สนับสนุนและเร่งด าเนินการจัดท าข้อมูลและฐานข้อมูลเรือ การจัดระเบียบการเข้า-ออก ทางทะเล เพื่อให้
เกิดการรับรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเล (Maritime Domain Awareness : MDA) ของศูนย์ประสานการปฏิบัติใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการด าเนินการ 
อาทิ การควบคุมการกระท าผิดที่อาศัยประโยชน์จากการสัญจรข้ามแดน การพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข่าวสารทาง
ทะเล ระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (Vessel Traffic Service : VTS) เป็นต้น รวมทั้งสามารถ
ใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลจังหวัด เพ่ือให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลด้านความมั่นคงทั้งหน่วยงานส่วนกลางและ
หน่วยงานระดับจังหวัด  

4. ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับระดับวัยของประชากร โดยให้
เน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ให้มีจิตส านึกด้านความมั่นคง โดยค านึงถึงความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านความมั่นคงให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
รัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปลัดอ าเภอ นายอ าเภอ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร 
และ กลุ่มมวลชน เป็นต้น เพ่ือให้มีความรู้ในการพัฒนาคน ชุมชน พื้นที่ และแนวทางป้องกันและลดปัญหาที่เกิดขึ้น  
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5. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือ
สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาตลอดจนแนวทางพัฒนาเพ่ือเสริม ความมั่นคงของชาติ และสนับสนุนการน า
ผลงานศึกษา วิจัย ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการด าเนินงานการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของ
ชาติในทุกระดับ  

6. ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐในระดับนโยบายหน่วยงานทางวิชาการ สถาบันการศึกษา หรือศูนย์วิชาการด้าน
ความมั่นคงเป็นองค์กรกลางในการศึกษาวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ด้านความม่ันคง รวมทั้งการถ่ายทอดวิชาการและ
องค์ความรู้สู่สาธารณชน หน่วยงานภาครัฐด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติ โดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ การจัดท าแผนงานด้านความ
มั่นคงของจังหวัดและการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ   

7. สนับสนุนการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายความมั่นคง รวมทั้งสร้างช่องทาง การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ความม่ันคงสู่เวทีชุมชนผ่านสถาบันการศึกษาและองค์กรทางศาสนา รวมทั้ง อาจสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพของ
ศูนย์การเรียนรู้ และห้องสมุดของชุมชน รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ต เพ่ือให้
การเรียนรู้ของชุมชนเป็นไปอย่างเท่าทัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ ตลอดจนเสริมสร้างการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของรัฐในพ้ืนที่ระดับภาคและจังหวัด กับสภาองค์กรชุมชน และกลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนใน
พ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือพัฒนารากฐานความม่ันคง ของคนและชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันปัญหาอย่างเข้มแข็ง ยั่งยืน และพัฒนา
เครือข่ายด าเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

8. เสริมสร้างการตระหนักรู้และความเข้าใจของเจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มอาสาสมัครผู้น าชุมชน และประชาชน
เกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้าน ทัศนคติที่มีต่ อไทยและความต้องการของประเทศ
เพ่ือนบ้านรวมทั้งปรับทัศนคติและสร้างความเข้าใจของผู้น าชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้าใจของหน่วยงานรัฐ 
ภาคประชาชน และ ภาคเอกชน โดยจัดช่องทางเผยแพร่ความรู้และเวทีรับฟัง 

 
ความเห็น   ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องทุกข์ เพ่ือกลั่นกรองข้อมูลในพ้ืนที่ในการป้องกันหรือยุติข้อขัดแย้งไม่ให้ยกระดับ
เป็นความขัดแย้งระดับชาติ  

9.ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน เพ่ือพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นในการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ โดยพิจารณาก าหนดแนวทางส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ อาทิ ภารกิจ การรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชนท้องถิ่น 
เป็นต้น  
 

ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับประเทศเพื่อนบ้าน  
1. สนับสนุนการด าเนินงานของ ชุมชน และ ท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนและจังหวัดชายฝั่งทะเลที่น าไปสู่

ความสัมพันธ์ที่ดีในระดับชุมชนและท้องถิ่น หรือกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือที่น าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
กับประเทศรอบบ้านหรือกิจกรรมที่ช่วยคลี่คลายความขัดแย้งในพ้ืนที่  
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2. เสริมสร้างและประสานความร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรของรัฐในระดับพ้ืนที่กับประเทศรอบบ้านที่
มุ่งขจัดเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจระหว่างกันเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นพ้ืนฐาน
ของการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ด้านอื่นๆ  
ในกรอบประชาคมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  

3. ส่งเสริมและจัดท าแผนการบูรณาการ แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานของรัฐในการด าเนินความร่วมมือ
และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานในจังหวัด รวมทั้งระหว่าง
หน่วยงานในประเทศของไทยกับส่วนราชการของไทยที่ตั้งส านักงานในประเทศเพ่ือนบ้าน  

4. เร่งรัดการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่กับประเทศรอบบ้าน โดยใช้กลไกการเจรจาในระดับทวิภาคีบนพื้นฐาน
ของความเคารพและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  

5. ส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้สึกที่ดี (Goodwill) ความรู้สึกชื่นชม (Sense of appreciation) และ
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกภาคส่วน โดยใช้ความใกล้ชิดด้านภาษา วัฒนธรรม และประเพณี โดยเฉพาะ
เยาวชนของไทยกับประเทศรอบบ้าน และสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมทั้งใช้ประโยชน์
จากสมาคมเพ่ือมิตรภาพต่างๆ เพื่อส่งเสริมการด าเนินนโยบายเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศรอบบ้าน
จากระดับประชาชนสู่ระดับรัฐบาล  

6. ส่งเสริมและประสานงานความร่วมมือระหว่างจังหวัดชายแดนไทยกับจังหวัดชายแดนประเทศรอบบ้าน 
อาทิ ความร่วมมือด้านสาธารณสุขชายแดน ด้านการศึกษา ตลอดจนเร่งรัดการแก้ไขปัญหาร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน
บนพ้ืนฐานของการเคารพและมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ภายใต้กลไกเจรจาในลักษณะทวิภาคีและระดับภูมิภาคที่
สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของไทย 

ยุทธศาสตร์บริหารจัดการอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ  

ด าเนินงานภายใต้กลไกการบริหารจัดการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาเพ่ือเสริมความ
มั่นคงของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ/หรือ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการนโยบายและอ านวยการ 

พัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ (นพช.) มอบหมายและสั่งการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความ
มั่นคงของชาติ  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
1. การมีแผนรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติโดยประสานเชื่อมโยงทุกระดับ  

ประกอบด้วย  
1) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
2) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง / กรม  
3) แผนงานด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัด  
4) แผนระดับอ าเภอ ซึ่งจะประสานแผนพัฒนาชุมชน / หมู่บ้าน กับแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนา

จังหวัด  
5) แผนระดับท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
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2. การขับเคลื่อนโดยการปฏิบัติตามแผน ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญกับแผนที่ก าหนดขึ้นภายใต้ภารกิจของ
หน่วย โดยหน่วยงานหลักได้ประสานกับหน่วยงานสนับสนุน เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติและจัดล าดับความส าคัญการ
ด าเนินงานเพื่อจัดท าแผนงาน / โครงการ ด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณในลักษณะแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  

3. การขับเคลื่อนโดยก าหนดตัวชี้วัด โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ร่วมกับ หน่วยงาน
หลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การชี้วัดหรือตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) รวมทั้งให้มีการสนับสนุน
งบประมาณการด าเนินการเพื่อให้หน่วยงานหลักและหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นผลสัมฤทธิ์  

4. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยส านักงานสภาความมั่นคงแห่ งชาติ  ร่วมกับ
กระทรวงมหาด ไทย และ ส านั กงานคณ ะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ ประชุ มร่ วมกับหน่ วยงาน  
ที่เก่ียวข้องเพ่ือติดตามและประเมินผลในภาพรวมเชิงนโยบาย 
  

แนวทางด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและ
ทรุดโทรม 

-  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
การพัฒนาระบบคมนาคม การไฟฟ้า การพัฒนาแหล่งน้ า และระบบ
น้ าประปาให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
-  สนับสนุนการเชื่อมถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  การจัดท าป้ายเส้นทางสองภาษา 
ให้มีความชัดเจนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ปัญหารุกรานที่ดินท ากิน ทรัพยากร
ป่าไม้  
ถูกท าลายและแหล่งน้ าเน่าเสีย  

-  ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการวางแผนจัดการระบบปล่อยน้ าเสียและการจัดเตรียมพื้นท่ีทิ้ง
ขยะ 
-  ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่ารักษาสมดุล
ธรรมชาติ การพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
-  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด และ
ความไม่เพียงพอของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

-  จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ทางการสาธารณสุข 
เพ่ือป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดในพ้ืนที่ 

ปัญหาการสื่อสารซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน 

-  ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน และ
พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การ -  จัดหาอาสาสมัครสอดส่องดูแลความผิดปกติประจ าชุมชน หากพบว่ามี
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ลักลอบค้ามนุษย์ อาวุธ และยาเสพ
ติด 

ความผิดปกติให้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการต่อไป  

 
2. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 

 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและ
ทรดุโทรม 

-  สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด -  ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาแบบองค์รวม
โดยด าเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ขาดแคลนงบประมาณ 

สถานีให้บริการด้านพลังงานไม่
เพียงพอและปิดบริการเร็ว 

- สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก  
 

พ้ืนที่ด่านชายแดนมีความคับแคบไม่
สามารถรองรับการจราจรในชั่วโมง
เร่งด่วน 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (One Stop Service), การตรวจปล่อยจุดเดียว (Single Services 
inspection) และด่านศุลกากรแบบ Single window  

 
3. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน 

 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน -  สนับสนุนให้สถาบันการเงินผ่อนปรนการปล่อยสินเชื่อ 

ในภาคอุตสาหกรรม SMES ที่มีศักยภาพในการขยาย 
และปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
-  สนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกร  

ผู้ประกอบการขาดความรู้ความ
เข้าใจเรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากร
ส่งผลให้มีการลักลอบท าการค้าตาม
แนวชายแดน 

-  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้าน
การค้าการลงทุนและเรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากร 

ไม่มีจุดกระจายสินค้าและ
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ 

-  ส่งเสริมการด าเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายและส่งสินค้า 
และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ านวยความ
สะดวกในเรื่องข้อมูลข้อเสนอแนะ และประสาน 
ให้เอกชนด าเนินการ 
- จัดท าผังเมืองรวมเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาพ้ืนที่การค้าและการ
ลงทุน 
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สินค้าและการบริการที่แต่ละ
ประเทศมีลักษณะคล้ายกัน 

-  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการรวมกุล่มผู้ประกอบกาในลักษณะของการ
รวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการมี
ความเข้มแข้งและสามารถเพ่ิมอ านาจต่อรอง 
กับผู้ค้ารายใหญ่ 
 

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและ
เผยแพร่ข้อมูล 

- เร่งรัดให้มีการจัดท าระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมทุกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เช่น ภาษีโรงเรียน ภาษีป้าย เป็นต้น  
- อ านวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียนการค้า  
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
 

 
4. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 

 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณา
การแหล่งท่องเที่ยว/การพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว/การ
บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 

- พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพ 
ได้แก่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ , การสร้างเส้นทางเครือข่าย
ท่องเที่ยว / กิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกันระหว่าง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีแหล่งท่องเที่ยว / กิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันในจังหวัดและ
จังหวัดที่อยู่ติดกัน , การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยว , การบริหาร
จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนและเกิดมูลค่าเพ่ิม  
เป็นต้น 
-  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในด้านการให้บริการและด้านภาษาเพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานและความ
ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
-  ประสานทุกภาคส่วนให้บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
โดนท าการจัดการความรู้มาใช้ในการด าเนินงานจัดเก็บภาษีจากการ
ท่องเที่ยว 

การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง /  
สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ป้ายชี้
ทาง และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวยัง
ไม่ได้มาตรฐาน 

-  เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเทีย่วในรูปแบบต่างๆ ได้แก่เว็บไซต์ สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ 
-  จดัท าป้ายชี้ทาง / แผนที่ท่องเที่ยวสองภาษา 
-  จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและมีเจ้าหน้าที่ 
ที่มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศให้บริการ 
-  ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงระเบียบและกฎจราจรของ
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ประเทศไทย และก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันเพ่ือ
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
 
 

 
5. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านการศึกษา 

 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
เจ้าหน้าที่และประชาชนส่วนใหญ่ไม่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศเพ่ือนบ้านในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  สนับสนุนให้สถาบันทางการศึกษาเร่งรัดพัฒนาเยาวชนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และตลาดแรงงงาน 
-  จัดสรรงบประมาณในการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
เพ่ือนบ้าน / ครูชาวต่างชาติให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน 
-  ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศโดยเน้นที่การฟังและพูด
เพ่ือติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ 
 

การสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานใน
ประเทศมีอยู่อย่างจ ากัดเนื่องจาก
การจัดท าข้อมูลไม่เป็นระบบและมี
ความล้าหลัง 

- สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เป็นภาษาสากล 
และมีความปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
 

การเรียนการสอนของไทยไม่
สอดคล้องกับประเทศสมาชิก
อาเซียน 

- ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศ 
สมาชิกเพ่ืออ านวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนนักเรียน 
และการศึกษาต่อ 
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

 
6. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านสาธารณสุข 

 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด และ
สุขอนามัย 

-  ส่งเสริมด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐานทั้ง 14 ด้าน ได้แก่ 
1) การสุขศึกษา (Health  Education) 
2) โภชนาการ  (Nutrition) 
3) การจัดหาน้ าสะอาดและการสุขาภิบาล (Water Supply and 

Sanitation) 
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4) การเฝ้าระวังโรคประจ าถิ่น (Surveillance for local Disease 
Control) 

5) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Immunization 
6) การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว (Maternal 

Child Health and Family Planning) 
 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด และ
สุขอนามัย 

7)  การรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน (Simple Treatment) 
8)  การจัดหายาที่จ าเป็น (Essential Drugs) 
9)  สุขภาพจิต  (Mental Health) 
10)  ทันตสาธารณสุข  (Dental Health) 
11)  การอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)  
12)  การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 
13)  การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ และโรคไม่ติดต่อ    

(Accident  and Noncommunicable Disease Control) 
14)  การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (AIDS)  

-  วางแผนรองรับการเข้ามาของแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยการจัดตั้ง
หน่วยงานเพื่อรองรับการตรวจโรค ป้องกันโรค และรักษาโรค  
-  ก าหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพ
และยาเสพติดอย่างจริงจัง 
-  พัฒนาขีดความสามารถจองอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข 
ให้เป็นก าลังส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ปัญหาขยะ แหล่งน้ าเน่าเสีย มลพิษ
ทางอากาศ การรุกรานที่ดินท ากิน 
และการท าลายทรัพยากรป่าไม้  

-  จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
แม่ข่ายในการสร้าง โรงก าจัดขยะรวม และการแยกขยะ  
-  วางระบบก าจัดน้ าเสียรวมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  ออกข้อบัญญัติ  และเทศบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรต้นน้ า และบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเข้มงวด 
-  จัดการที่ดินท ากินและแบ่งเขตพ้ืนที่อุทยานและป่าสงวนให้มีความ
ชัดเจน 
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-  ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของท้องถิ่นเช่น การจัดตั้งอาสาสมัครรักษาป่าและอาสาสมัครจัดการขยะ
ชุมชน 
 

8. กลุม่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ 
 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
การส่งเสริมอัตลักษณ์ของตนเองและ
การเรียนรู้อัตลักษณ์ของประเทศ
เพ่ือนบ้าน “รู้เขา รู้เขา”  

-  ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดอัต
ลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน และเผยแพร่วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีของประเทศเพ่ือนบ้าน  
-  ปลูกฝังอัตลักษณ์ท่ีส าคัญให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น ภาษาพูด ภาษา
เขียน ภาษาท้องถิ่น การแต่งกาย การละเล่นพ้ืนบ้าน อาหารและขนมไทย 
-  ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าถึงแหล่งที่มาของวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อ
เชื่อมโยงให้รู้สึกผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน  
-  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ์
วัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
-  จัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
-  จัดท าพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดท้องถิ่น เพื่อ
แพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่างไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ภาคกลาง 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา๕๓/๒ 

บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)  จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
จากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

 
แนวคิดและหลักการ 

 1. ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและมี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด  “การ
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พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนาและหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์ และอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน 

2. หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน 
เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

1. ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
2. ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมี
แนวทางในการพัฒนาทั้งทางด้านอุตสาหกรรม เกษตร ท่องเที่ยว การค้าการลงทุน และการบริการและการพัฒนา
ระบบ Logistics และโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพคน สังคม และชุมชนให้มีคุณภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมี
แนวทางในการพัฒนาทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาวะ สถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม และพัฒนาศักยภาพ ของ
ชุมชน และท้องถิ่น  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุล
ต่อระบบนิเวศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเส้นทาง
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งแนวเหนือ-ใต ้และตะวันออก-ตะวันตก  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนฯ  กลุ่ม 1 
(จังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  และสระบุรี) 

วิสัยทัศน์ 

“ เป็นแหล่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด  อุดมสมบูรณ์เพื่อสนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิด  การค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 
เป้าประสงค์รวม   
  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  1  ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี  ปทุมธานี  สระบุรีและ
พระนครศรีอยุธยา  มีทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด  อุดมสมบูรณ์เป็นฐานการผลิตและสนับสนุน
ความสามารถในการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พร้อมรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  :  พัฒนาระบบการเกษตรให้มีผลผลิตปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์และแนวทาง 

1. ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
เป้าประสงค์ :  มีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
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2. อนามัยสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ :  ทรัพยากรในแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสักมีคุณภาพ  ความสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 :  ส่งเสริมความร่วมมือชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อมแม่น้ า             
เจ้าพระยา/ป่าสัก 
กลยุทธ์และแนวทาง 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นกับภาคอุตสหกรรม 
เป้าประสงค์ :  ทุกภาคส่วนมีจิตส านึกและพฤติกรรมมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 :  ส่งเสริมบทบาทชุมชนและนักท่องเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า 
กลยุทธ์และแนวทาง 

1. การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานชุมชนริมแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก 
เป้าประสงค์ :  มีการผลิต  การค้าและบริหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ :  มีการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้และสร้างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้อยู่ในกรอบของการอนุร

รักษ์แม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 :  ฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก 
กลยุทธ์และแนวทาง 

1. การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์ :  ทรัพยากรน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา/ป่าสักมีคุณภาพความสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน 

แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระบุร ี
วิสัยทัศน์จงัหวัด (Vision)  

“อยุธยานครประวัติศาสตร์  น่าเที่ยว  น่าอยู่  ก้าวสู่สากล” 
พันธกิจ  

1.  น าภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
2.  ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมใน
สังคม 
3.  จัดให้มีการคุ้มครอง  ป้องกัน  ส่งเสริม  และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส  เพ่ือให้ได้รับ
ความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
4.  จัดให้มีบริการภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค  รวดเร็ว  และมีคุณภาพ 
5.  จัดให้มีการส่งเสริม  อุดหนุน  และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถด าเนินการตาม
อ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมายหรือที่มี
กฎหมายก าหนด 
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เป้าประสงค์รวม (Goals) 
1.  เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าท่องเที่ยวระดับสากล 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 3.  ภาคการผลิต  ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการบรกิาร สู่มาตรฐานสากล 

1. เป้าประสงค์ประเด็นที ่ 1 : เพิ่มมูลค่าด้านการทอ่งเที่ยวทางประวตัิศาสตร์ 
2. กลยุทธ์ 

  1  :  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่อ่งเที่ยวด้านประวัติศาสตร์  งานประเพณี  และการประชาสัมพันธ์ด้าน
การท่องเที่ยว 

 2  :  พัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
  3  :  ส่งเสริมการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 

 4  :  พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล 
3. ตัวชี้วัด 

1.  ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน (ร้อยละ 5) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2  :  พัฒนาให้เป็นเมืองและชุมชุนให้น่าอยู่ 

1. เป้าประสงค์ประเด็นที ่ 2 : ยกระดบัคุณภาพชวีีตของประชาชน 
2. กลยุทธ์ 

  1  :  สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ในพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบ 
 2  :  เพ่ิมขีดความสามารถของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการสถานการณ์วิกฤต 

  3  :  เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม 
3. ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน  เพ่ือการเป็นสังคมเมืองน่าอยู(ร้อย
ละ 10) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาภาคการผลิต  การค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. เป้าประสงค์ประเด็นที ่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของสถานประกอบการในจังหวดั 
2. กลยุทธ์ 

  1  :  ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว 
 2  :  ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย 

  3  :  ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของชุมชนและสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

3. ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของการลงทุนภาคอุตสาหกรรม  การค้าและบริการ(ร้อยละ 2.5) 
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2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสีเขียว(ร้อยละ 2) 
3. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของเกษตรกร/แปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของจังหวัด(ร้อยละ 5) 

 
 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              พ.ศ. 

2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด อบต. องค์การบริหารส่วนต าบล และการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้  

มาตรา 16 ให้อบต. เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
2. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
5. การสาธารณูปการ  
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
9. การจัดการศึกษา 
10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
11.การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
13.การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจการส่งเสริมกีฬา 
14.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
15.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น การรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
16.การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
17.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
18.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
19.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
20.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
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21.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย  โรงมหรสพ และ
สาธารณสถานอื่นๆ  

22.การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

23.การผังเมือง 
24.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
25.การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
26.การควบคุมอาหาร 
27.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
28.การรักษาความเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
29.กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

มาตรา 17 ภายใต้บังคับ มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้  

1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีก าหนด  

2. การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
4. การแบ่งสรรเงินซึ่งกฎหมายจะต้องแบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
5. การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. การจัดการศึกษา 
7. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
8. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
9. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
10.การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
11.การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
12.การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
13.การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
14.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
15.การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอ่ืน 

หรือจากสหการ 
16.การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
17.การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง  
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18.การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
19.การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกัน และควบคุม โรคติดต่อ 
20.การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ 
21.การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 
22.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
23.การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด 
24.การจัดท ากิจการใดอันเป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ ในเขตและ

กิจการนั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท า
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  

 

 การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองรวมเฉพาะในการก าหนดแนวทางการพัฒนา 
 

ข้อมูลจากการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมอ าเภอบางซ้าย ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อบต.
ต าบลบางซ้าย ซึ่งการจัดท าผังเมืองชุมชนอ าเภอบางซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลปลายกลัดมีพ้ืนที่บางส่วน  ซี่งเป็น
ส่วนน้อยที่อยู่ในแผนที่ผังเมืองชุมชนเป็นพ้ืนที่สีเขียว  จึงน าข้อมูลเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ปลายกลัดมาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ 

 
 
ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวม 
 การวิเคราะห์ผังเมืองรวมเป็นการน าข้อมูลด้านผังเมืองมาเพ่ือวิเคราะห์ก าหนดแนวทางการพัฒนาทาง

กายภาพในมิติพ้ืนที่ จากการตรวจสอบร่างผังเมืองรวมชุมชนอ าเภอบางซ้าย พอจะสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลปลายกลัดเป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมคลังสินค้า 
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอื่นให้ใช้ได้
ไม่เกินร้อยละ 10 ของที่ดินประเภทนี ้ 

  

เมื่อวิเคราะห์ขอบข่ายการประกอบกิจกรรมในพ้ืนที่ เห็นได้ว่าพ้ืนที่ถูกก าหนดในร่างข้อก าหนดผังเมืองรวม
อ าเภอบางซ้าย สามารถที่จะท าการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรทั้งด้านพืชและด้านสัตว์  การส่งเสริมสถาน
ประกอบการที่ไม่ขัดต่อข้อก าหนดเช่น ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ  การ
จัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัย  สามารถส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในต าบล การให้บริการประชาชนด้าน
สาธารณูปโภค การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงคุณภาพชีวิตต่างๆ ของประชาชน
ในต าบลได ้

 

แนวนโยบายการพฒันาของคณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารส่วนต าบลปลายกลดั 

 เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปลายกลัด    เป็นไปในทิศทางที่แน่นอน  ครอบคลุม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลปลายกลัดและสามารถด าเนินการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล
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ปลายกลัดได้อย่างเป็นระบบ คณะผู้บริหารจึงก าหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปลายกลัด  
ไว้ดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

1.1 การก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมบ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
1.2 การขยายท่อประปา หรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
1.3 การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง 
1.4  พัฒนาระบบการชลประทานเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึง 
1.5 ก่อสร้าง ปรับปรุง ศาลาประชาคม 
1.6 การจัดท าผังเมืองรวม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆโดยสนับทางด้านทุนหมุนเวียน และการฝึกอบรมให้ความรู้ การปฏิบัติ  
 2.2 การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 2.3 สนับสนุนด้านสวัสดิการชุมชน และสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนและไม่ถูกสังคมทอดทิ้ง 
 2.4 การป้องกันยาเสพติด 
 2.5.การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.1 ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.2 การมีสวนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น 
3.3 ส่งเสริมประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข /การมีส่วนร่วมของประชาชน  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 การก าจัดและจัดการขยะ 
4.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มอายุของประชากร

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม    
  5.1.1 สนับสนุน และร่วมมือกับเขตพ้ืนที่ การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัยของ  กศน. 
  5.1.2 สนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น  ให้เพ่ิมความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
  5.1.3 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความ
พร้อมและความสามารถเพ่ือที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป   

5.2 ส่งเสริมศิลปะประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นมรดกสืบทอดไปสู่ลูกหลาน 
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          5.3 ส่งเสริมสนับสนนุการจัดงานพิธีการส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 5.4 สนับสนุน  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  และกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
 6.1 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

6.2 การส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
6.3การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน 
6.4 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ภูมปัญญาท้องถิ่น 

7.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
7.1 การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ 

          7.2 การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติและการบริการประชาชยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและสภาพปัญหาท้องถิ่น  

3.2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 3.2.1 ผลการวิเคราะหป์ัญหาและความต้องการของประชาชนตามประเด็นการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าตูมสรุปได้ดังนี้ 
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่ / เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    1.1  ถนนไม่ได้มาตรฐาน ช ารุด 
    1.2  ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง 
    1.3  การขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง 
    1.4  ระบบน้ าประปายังไม่ทั่วถึง 
    1.5  ล าคลองสาธารณะตื้นเขิน  
 
 
 
 

 
 
ทุกหมู่บ้าน 
ทุกหมู่บ้าน 
ทุกหมู่บ้าน 
ทุกหมู่บ้าน 
ล าคลองทุกเส้น ทุกหมู่บ้าน 

-  ปัญหาดังกล่าวจะลดลงเนื่องจาก
อบต.จะมีศักยภาพในการพัฒนา
เพ่ิมข้ึน อาจมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป และรายได้ที่ได้รับการ
จัดสรรเพิ่มข้ึน  และโครงการที่เกิน
ศักยภาพของอบต. ก็อาจได้รับการ
สนับสนุนจาก อบจ. ต่อไป 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่ / เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
2.  ปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
    2.1  ขาดการจัดสวัสดิการและ
สงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
  2.2 ปัญหายาเสพติดเนื่องจาก
เยาวชนไม่ได้รับการส่งเสริมกิจกรรม
กีฬา นันทนาการ ครอบครัวขาดความ
อบอุ่น ปัญหาแรงงาน  
 2.3 ปัญหาด้านการศึกษา 
 2.4 ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด และ
การสาธารณสุขในชุมชน 
 

 
ทุกหมู่บ้าน 
 
ทุกหมู่บ้าน 
 
ทุกหมู่บ้าน 
ทุกหมู่บ้าน 
 
ทุกหมู่บ้าน 
 
 

-  ปัญหาเรื่องขาดการจัดสวัสดิการ
และสงเคราะห์ฯ ไม่มีหรือมีน้อยลง
เนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายเรื่อง
การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทุกราย  
-ปัญหาเรื่องยาเสพติด มีแนวโน้ม
ลดลงเนื่องจากอบต.ได้มีนโยบายใน
การแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการ
ส่งเสริมให้ครอบครัวเข้มแข็ง อบอุ่น 
-ปัญหาเรื่องโรคติดต่อ โรคระบาด 
การสาธารณสุขปัญหาเหล่านี้อาจ
ลดลงเนื่องจากอบต.มีการพัฒนา
ศักยภาพในเรื่องนี้ทั้งด้าน
งบประมาณ บุคลกร วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 

3.การจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
3.1 ประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.2 การมีส่วนร่วม  การส่งเสริม

 
ทุกหมู่บ้าน 

-ความสนใจของประชาชนกับ
การเมืองท้องถิ่นมีน้อย สมาชิกสภา 
อบต. ยังขาดความรู้ และความเข้าใจ
ในอ านาจหน้าที่ และระเบียบ
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ประชาธิปไตยต่างๆ 
 

ราชการที่เก่ียวข้อง 
- ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ต่าง ๆ การซื้อสิทธิ์ขาย
เสียง ปัญหาเหล่านี้อาจลดลง
เนื่องจากอบต.มีการพัฒนาศักยภาพ
ในเรื่องนี้ทั้งด้านงบประมาณ บุคลกร 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 

4.3 ปัญหาภัยธรรมชาติ  ภัยพิบัติต่าง ๆ ปัญหาเหล่านี้อาจ
ลดลงเนื่องจากอบต.มีการพัฒนา
ศักยภาพในเรื่องนี้ทั้งด้าน
งบประมาณ บุคลกร วัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 
 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่ / เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
5. ปัญหาด้านการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
5.1 ปัญหาด้านการศึกษา 
5.2 ปัญหาความร่วมมือในการ
สนับสนุนด้าน กิจกรรมทางประเพณี
และวัฒนธรรม 

โรงเรียนทุกโรง,วัด  ทุกวัด,ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ทุกศูนย์ 

-การส่งเสริมกลุ่มเด็กและเยาวชน   
ขาดผู้น าด้านการกีฬาในชุมชน 
กิจกรรมไม่ต่อเนื่องชุมชนมีสถานที่
ออกก าลังกายและที่พักผ่อนไม่
เพียงพอ 
- ประชาชนขาดความสนใจ และ
ไม่ให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมและประเพณี  เพราะ
เศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้ต้องดิ้นรน
เพ่ือครอบครัวมากขึ้น/ขาดการ
ส่งเสริมและสนับสนุนวัดปัญหา
เหล่านี้อาจลดลงเนื่องจากอบต.มีการ
พัฒนาศักยภาพส่งเสริมในเรื่องนี้ทั้ง
ด้านงบประมาณ บุคลกร วัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ 

6. ปัญหาด้านเศรษฐกิจการลงทุน การ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบอาชีพ 
    6.1  ปัญหาความยากจน 
    6.2  ขาดเงินทุนในการประกอบ

 
 
ทุกหมู่บ้าน 
ทุกหมู่บ้าน 
ทุกหมู่บ้าน 

-  ปัญหาดังกล่าวจะลดลงเนื่องจาก
อบต.จะมีการส่งเสริมให้ประชาชน
ศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
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อาชีพ 
  6.3  ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ า 
  6.4   ปัญหาขาดแคลนน้ า ท า
การเกษตรไม่ได้ 
6.5  น้ ามันแพง ต้องลงทุนสูงขึ้น 

 
 
 
 
ทุกหมู่บ้าน 
ทุกหมู่บ้าน 
 
ทุกหมู่บ้าน 

เสริมนอกจากอาชีพเกษตรกรรม 
-  ปัญหาน้ าท าการเกษตร กรณีนี้ 
สามารถบรรเทาให้ลดลงได้ แต่ต้อง
ใช้งบประมาณในการก่อสร้างแหล่ง
กักเก็บน้ าค่อนข้างสูง แต่ปัญหาเรื่อง
ราคาผลผลิตตกต่ าและภาวะน้ ามัน
แพง อบต. ยังไม่สามารถแก้ไขเองได้ 
เป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องเป็นผู้แก้ไข 

7.  ปัญหาด้านการบริหารจัดการภายใน
องค์กร 

อบต. -  ปัญหาดังกล่าวจะลดลงเนื่องจาก
คณะผู้บริหารได้มีนโยบายในการ
บริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล มีความโปร่งใส ให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมและตรวจสอบ. 

SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลปลายกลัด 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค  SWOT 

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยเป็นการ
ตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป  
ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน  (Weak-W)  
และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส  (Opportunity-O)  และอุปสรรค  (Threat-T)  เป็นเครื่องมือ 

 
จุดแข็ง(Stoengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. อบต. มีความพร้อมทางด้านบริการ ผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์กว้างไกล และยึดถือแนวทางบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ 
2. พ้ืนที่เชื่อมต่อกับถนนสายหลักท าให้การคมนาคม
สะดวก 
3. อบต. มีงบประมาณเป็นของตนเอง  
4. มีความสามารถในด้านผลผลิตทางการเกษตร       
การมีพ้ืนที่ในการผลิตและมผีลผลิตที่ได้ปีละสองครั้ง 
5.ประชากรส่ วนใหญ่ มีความสามัคคี ในการจัด
กิจกรรมด้านประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น 

1.งบประมาณของ อบต. มีจ ากัด 
2. ความสนใจของประชาชนกับการเมืองท้องถิ่นมี
น้อย 
3.ไม่สามารถก าหนดราคารับซื้อสินค้าเกษตรและ
ผลผลิตได้เพราะปุ๋ย ยาฆ่าแมลงราคาแพง 
4.เครื่องมือ และอุปกรณ์ ไม่พอกับเจ้าหน้าที่ท าให้
การปฏิบัติงานล่าช้า 
5.พ้ืนที่บางแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนา  ทางสัญจร  
ไฟฟ้า  แหล่งน้ า  ยังไม่ได้ด าเนินการให้เท่าเทียมกัน
ทุกพ้ืนที ่
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 6.พ้ืนที่เกิดอุทกภัยเป็นประจ าท าให้ถนน โครงสร้าง
พ้ืนฐานเสียหาย  ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง 
7.แหล่งน้ าธรรมชาติแห้งในฤดูแล้ง  ปริมาณน้ าไม่
เพียงพอต่อการเกษตร 
 

 
 
 

 

โอกาส(Opprtunities) อุปสรรค / ข้อจ ากัด(Threats) 
1. รัฐบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ส่ งผลให้ เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา  
ปลูกฝังค่านิยม  อยู่แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน 
สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 
2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการ
อ่ืน 
3. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนสอดคล้องกับ
แผนพัฒนา 
4. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
5.รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอ านาจการ
บริหารให้ท้องถิ่นด าเนินการเอง ตามที่กฎหมาย   
และระเบียบก าหนด  
 

1.การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่
เหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 
2.ภารหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 
3.กฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ  มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 
4.ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้
ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่  
และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึนเกิดหนี้สิน  
ประชาชนมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ 
5. สภาวการณ์ ทางการเมื องและเศรษฐกิ จใน
ระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปลายกลัด 

“คมนาคมมีมาตรฐาน  บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส  ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต” 
พันธกิจ 

1.  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ   
ต้องการของประชาชน 

2.  จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชน
พัฒนาการจัดการสาธารณสุข เสริมสร้างศักยภาพสาธารณสุขภายในต าบล 

3.  สร้างความเข้มแข็งชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในต าบล เพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิต   และทรัพย์สินของประชาชน   

4.  ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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5.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้พร้อมจัดให้
มีการบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีรวมถึงการท่องเที่ยว 

6.  ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร และเพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

7.  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีบริหารจัดการทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1. มีโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคมสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง  
           2. ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้การว่างงานในต าบล
ลดลงคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ลดการเจ็บป่วยได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง  

3. ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น  

4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึน้ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ า ประชาชนให้
ความส าคัญกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5. ประชาชนให้ความส าคัญกับการศึกษา ศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวมถึง สนับสนุน  พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม 

6. เพ่ิมจุดมุ่งหมายของเศรษฐกิจพอเพียง  มีสภาวะแวดล้อมที่ดี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
7. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการท างานให้มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการตามแนวธรรมาภิ

บาลเจ้าหน้าที่และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษา
อาเซียนได้พอสมควร 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม พ.ศ. (2558-2562) 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
สระบุรี 

1. พัฒนา
คุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
การบริการ สู่
มาตรฐานสากล 

2.พัฒนาให้เป็น
เมืองและชุมชุน
ให้น่าอยู ่

3.พัฒนาภาคการ
ผลิต  ภาคการค้า
และบริการเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. 1ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการทอ่่ง
เที่ยวด้าน
ประวัติศาสตร์  งาน
ประเพณี  และการ
ประชาสัมพนัธด์้าน
การท่องเที่ยว 
1.2 พัฒนาคุณภาพ

2.1 สนับสนุนการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการ
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  ใน
พื้นที่เสี่ยงและ
ได้รับผลกระทบ

3.1 ส่งเสริม
อุตสาหกรรมสี
เขียว3.2 ส่งเสริม
การเกษตร
ปลอดภัย 
3.3 ยกระดับ

แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

เป้าประสงคป์ระเด็น
ที่  1:เพิ่มมลูคา่ดา้น
การท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร ์

เป้าประสงคป์ระเด็น
ที่  2 : ยกระดับ
คุณภาพชีวตีของ
ประชาชน 

เป้าประสงคป์ระเด็นที่  
3 : เพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของสถาน
ประกอบการใน
จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท.ในเขต
จังหวัด
พระนครศรี
อยุธยา 
 

1.พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

6.พัฒนาด้าน
ส่งเสริม
คุณธรรม 
ศิลปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 

5.พัฒนา
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
สิ่งแวดลอ้ม 

4. พัฒนาด้าน
การวางแผน 
การส่งเสรมิ
การลงทุนและ
พาณิชกรรม 
 

3.พัฒนาด้าน
จัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

2.พัฒนาด้าน
การส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

แนวทางการพัฒนา 

.1 การก่อสร้าง  
ปรับปรุง  
ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 
ถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อ
ระบายน้ า 
1.2 การขยาย
ท่อประปา หรือ
ก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน 
1.3 การขยาย
เขตบริการ
ไฟฟ้าให้ทั่วถึง 
1.4  พัฒนา
ระบบการ
ชลประทานเพื่อ
การเกษตร
อย่างทั่วถึง 
1.5 ก่อสร้าง 
ปรับปรุง ศาลา

ประชาคม 
1.6 การจัดท า
ผังเมืองรวม 
 

แนวทางการพัฒนา 

2.1 ส่งเสริม
กลุ่มอาชีพตา่งๆ
โดยสนับ
ทางด้านทุน
หมุนเวียน และ
การฝึกอบรม 
2 . 2  ก า ร
ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
พั ฒ น า ด้ า น
สาธารณสุข 
2.3 สนับสนุน
ด้านสวัสดิการ
ชุมชน และ
สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ปว่ย
โรค 
2.4 การป้องกัน
ยาเสพติด 
2.5.การ
สงเคราะห์และ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
พิบัติ 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

3.1 ความ
สงบ
เรียบร้อย
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 3.2 การมี
สวนร่วม
ทางด้าน
การเมือง
ท้องถิ่น 
 3.3 
ส่งเสริม
ประชาธิปไต
ยโดยมี
พระมหากษั
ตริย์เป็น
ประมุข /
การมีส่วน
ร่วม  
 

แนวทางการ
พัฒนา 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

4.1 การ
สร้าง
จิตส านึก
และความ
ตระหนักใน
การจัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 
4.2 การ
ก าจัดและ
จัดการขยะ 
4.3 การ
ป้องกันและ
แก้ไข
ปัญหาจาก
ภัย
ธรรมชาติ 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

5.1 ส่ ง เส ริ ม
แ ล ะ พั ฒ น า
ด้านการศึกษา 
โ ด ย เน้ น ค น
เป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา  
5.2 ส่งเสริม
ศิลปะประเพณี 
และวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น          
5.3 ส่งเสริม
สนับสนุนการ
จัดงานพิธีการ
ส าคัญของชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริ
ย์ 
 

สอดคล้อง 
ย. 1 จังหวัด 

สอดคล้อง 
ย. 2,3  
จังหวัด 

สอดคล้อง ย. 
1,2,3 
จังหวัด 

7.พัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว 
 

8.พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่
ความย่ังยืน 
 

9.พัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการที่ด ี
 

แนวทางการ
พัฒนา 

5.4 สนับสนุน  
ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว  
และกิจกรรม
ทาง
ประวัติศาสตร์ 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

 6.1 พัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
ขับเคลื่อน
แนวคิด
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
6.2 การ
ส่งเสริม
การเกษตร
ทฤษฎีใหม ่
6.3การ
ส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน 
 
  
 

แนวทางการ
พัฒนา 

7.1 การ
สร้าง
จิตส านึก
และพัฒนา
ขีด
ความสามา
รถบุคลากร
ภาครัฐ 
7.2 การ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภา
พการ
ปฏิบัติและ
การบริการ
ประชาชย
โดยยึดหลกั
ธรรมาภิ
บาล 
7.3 ส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วมของทุก
ภาคส่วนใน
การบริหาร
จัดการและ
การ
ตรวจสอบ
ควบคุม 
 

สอดคล้อง ย. 
1,2,3 
จังหวัด 

สอดคล้อง ย. 
1,2,3 
จังหวัด 

สอดคล้อง ย. 
1,2,3 
จังหวัด 

สอดคล้อง ย. 
1,2,3 
จังหวัด 

สอดคล้อง ย. 
1,2,3 
จังหวัด 

สอดคล้อง ย. 
1,2,3 
จังหวัด 
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2.พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

 

3.พัฒนาด้านจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

 

4.พัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดลอ้ม 
 

5.พัฒนาด้าน
การศึกษา
ส่งเสริม
คุณธรรม 
ศิลปะวัฒนธรร
ม จารีต
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

 

6.พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่
ความย่ังยืน 
 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภคให้
ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความ   
ต้องการของ
ประชาชน 
 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
ให้มีการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมอาชีพ ให้
ความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพแก่
ประชาชน
พัฒนาการจัดการ
สาธารณสุข 
เสริมสร้าง
ศักยภาพ
สาธารณสุข
ภายในต าบล 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร ์

สร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 
รักษาความ
สงบเรียบร้อย
ภายในต าบล 
พัฒนา
การเมืองการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย  
สร้างการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชนใน
การบริหาร
จัดการท้องถิ่น  

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร ์

เพื่อส่งเสริม
การบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร ์

เพื่อสนับสนุน
การศึกษา
บ ารุงรักษา
ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรม
อันดี 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร ์

เพื่อจัดให้มกีาร
พัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร ์

เพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ที่ดีบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรใน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน  
 

สอดคล้อง ย. 1
อปท.ในเขต
จังหวัด 

แนวทางการ
พัฒนา 
1.1 การก่อสร้าง  
ปรับปรุง  บ ารุง 
รักษา ถนน 
สะพาน ทางเท้า 
ท่อระบายน้ า 
1.2 การขยายท่อ
ประปา  
1.3 การขยายเขต
บริการไฟฟ้าให้
ทั่วถงึ 
1.4  พัฒนาระบบ
การชลประทาน
เพื่อการเกษตร
อย่างทั่วถึง 
1.5 ติดต้ังหอ
กระจายข่าว และ
ล าโพงขยายเสียง
ให้พอเพียง 
1.6 ก่อสร้าง 
ปรับปรุง ศาลา
ประชาคม 
1.7 การจัดท าผัง
เมืองรวม 
 
 

แนวทางการ
พัฒนา 
2.1 ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆโดย
สนับทางด้านทุน
หมุนเวียน และ
การฝึกอบรมให้
ความรู้ การปฏิบัติ  
2.2 การส่งเสริม
และพัฒ นาด้ าน
สาธารณสุข 
2.3 สนับสนุนด้าน
สวัสดิการชุมชน 
และสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยโรคเอดส์
เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนและไม่
ถูกสังคมทอดทิ้ง 
2.4 การป้องกัน
ยาเสพติด 
2.5.การ
สงเคราะห์และ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 

 

แนวทางการ
พัฒนา 
3.1 ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
3.2 การมีสวนร่วม
ทางด้านการเมือง
ท้องถ่ิน 
3.3 ส่งเสริม
ประชาธิปไตยโดย
มีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข /การ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

 

แนวทางการ
พัฒนา 
4.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักใน
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 การก าจัดและ
จัดการขยะ 
4.3 การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
จากภัยธรรมชาติ 

 

แนวทางการ
พัฒนา 
5.1 ส่งเสริมและ
พั ฒ น า ด้ า น
ก ารศึ ก ษ า โด ย
เ น้ น ค น เ ป็ น
ศูนย์กลางของการ
พัฒนาในทุกกลุ่ม
อายุของประชากร  
5.2 ส่งเสริมศิลปะ
ประเพณี และ
วัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินให้เป็น
มรดกสืบทอดไปสู่
ลูกหลาน 
 5.3 ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูฯจัด
งานพิธีการส าคัญ
ของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
5.4 สนับสนุน  
ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว  
และกิจกรรมทาง
ประวัติศาสตร์ 

 

แนวทางการ
พัฒนา 
6.1 พัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
6.2 การส่งเสริม
การเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 
6.3การส่งเสริม
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
6.4 การส่งเสริม 
สนับสนุนการ
สร้างองค์ความรู้ 
ภูมปัญญาท้องถ่ิน 

แนวทางการ
พัฒนา 
7.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ 
7.2 การ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติและการ
บริการประชาชย
โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล 
7.3 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการ
บริหารจัดการและ
การตรวจสอบ
ควบคุม 

ปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรม 

 

  

แนวทาง
ทางการ
พัฒนา 

สอดคล้อง ย. 2 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

สอดคล้อง         
ย.3  อปท.ใน
เขตจังหวดั 

สอดคล้อง ย.5
อปท.ในเขต
จังหวัด 

สอดคล้อง       
ย.6 อปท.ใน
เขตจังหวดั 

สอดคล้อง ย. 
4,8  อปท.ใน
เขตจังหวดั 

สอดคล้อง ย.9 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

1.พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

7.พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
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ผลผลิต/
โครงการ 

1.โครงการ
ก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้าง 
2.กิจกรรม
ซ่อมแซม
สาธารณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้างตาม
อ านาจที่ก าหนดไว้
ในระเบียบ
กฎหมาย 
3.โครงการพัฒนา 
ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา แหล่ง
น้ า 
4.พัฒนาการขยาย
เขตบริการไฟฟ้า 
5.การก่อสร้าง 
ปรับปรุงศาลา
ประชาคมและ
ศาลาที่พักโดยสาร 
และอื่นๆ 
6.การจัดท าผัง
เมืองรวม อ าเภอ
บางซ้าย. 
 

1.โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม 
ให้ความรู้ด้าน
อาชีพ 
2.โครงการแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุข 
3.โครงการส่งเสริม
สุขภาพ4.โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
สาธารณสุข 
5.สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพแก่ผู้ชรา ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
สร้างขวัญก าลังใจ
แก่ประชาชนฯลฯ  
ประชาชน 
6.โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
7.โครงการป้องกัน
และบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิด
จากสาธารณะภัย
ต่างๆ 
 

1.โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
2.โครงการให้
ความรู้เกี่ยวกับ
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
3.โครงการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน และ
โครงการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย ป้องกัน
ภัยพิบัติ ภัย
สาธารณะ 
5.โครงการอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) 
6.โครงการ
เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตยการ
เลือกต้ัง/การ
เลือกต้ังซ่อม 
 
 

1.โครงการ/
กิจกรรมด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
2.โครงการก าจัด
ผักตบชวา ก าจัด
ขยะ จัดการน้ าเสีย 
3.โครงการก าจัด
ผักตบชวาเพื่อ
เตรียมความพร้อม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม 

1.โครงการ/
กิจกรรมจัดการ
ศึกษา  
2.การสนับสนุน
ทรัพยากรด้าน
การศึกษา 

3.โครงการ
ส่งเสริมด้าน
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

3.โครงการ/
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

 

1.โครงการ/
กิจกรรม 

 ส่งเสริม
เกษตรกร 

2.โครงการ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

1.กิจกรรม
บริหารจัดการ
ทรัพยากร
ภายในต าบล  
2.การสนับสนุน
งบประมาณ 
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งใน
การบูรณาการ
การพัฒนา 

3..โครงการ
ส่งเสริมการ
ปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรม 

สอดคล้อง
กับแนว
ทางการ
พัฒนา ย.1 

สอดคล้อง
กับแนว
ทางการ
พัฒนา ย.1 

สอดคล้อง
กับแนว
ทางการ
พัฒนา ย.1 

สอดคล้อง
กับแนว
ทางการ
พัฒนา ย.1 

สอดคล้อง
กับแนว
ทางการ
พัฒนา ย.1 

สอดคล้อง
กับแนว
ทางการ
พัฒนา ย.3 

สอดคล้อง
กับแนว
ทางการ
พัฒนา ย.2 
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แผนที่ยุทธศาสตร์  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปลายกลัด 
Strategy Map 

“คมนาคมมีมาตรฐาน  บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส  
ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

 

1. ป รับ ป รุ งและ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐ าน  ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคให้
ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความ   
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชน 

2.จัดให้มีการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ส่ งเสริมอาชีพ 
ให้ ค วาม รู้ เกี่ ย วกั บ
อาชีพแก่ประชาชน
พัฒ น าก ารจั ดก าร
ส า ธ า ร ณ สุ ข 
เสริมสร้างศักยภาพ
สาธารณ สุขภายใน
ต าบล 

3. ส ร้ า ง ค ว า ม
เข้ ม แ ข็ ง ชุ ม ช น 
รั ก ษ าค วาม ส งบ
เรียบร้อยภายใน
ต า บ ล พั ฒ น า
ก า ร เ มื อ ง ก า ร
ปกครองในรบอบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  
สร้างการมีส่วนร่ว
ของประชาชนใน
การบริหารจัดการ
ท้ อ งถิ่ น  ปลู ก ฝั ง
คุณธรรมจริยธรรม 
แก่ประชาชน 

4.  ส่ งเสริมการ
บ ริห ารจั ด ก าร
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา
ตามอ านาจหน้าที่ 
ใ ห้ ส า ม า ร ถ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาได้พร้อม
จั ด ใ ห้ มี ก า ร
บ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิ
ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น 
และวัฒนธรรมอนัดี
ร ว ม ถึ ง ก า ร
ท่องเที่ยว 

6.จั ด ใ ห้ มี ก า ร
พัฒนาเศรษฐกิจ
ต า ม แ น ว ท า ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พ อ เพี ย ง ไ ป สู่
ความยั่งยืน 

7. พั ฒ น า ก า ร
บริหารจัดการที่ดี
บ ริ ห ารจั ด ก า ร
ท รั พ ย า ก ร ใ น
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
ป ร ะ ช า ค ม
อาเซียน 

1.มีโครงสร้าง
พื้นฐาน  การ
คมนาคมสะดวก  
รวดเร็วและ
ปลอดภัยระบบ
สาธารณูปโภค
ทั่วถึง 

2.  ประชาชนมี
ความรู้ด้านอาชพี
สามารถประกอบ
อาชีพเล้ียงตนเอง
และครอบครัวได้
การว่างงานในต าบล
ลดลงคุณภาพชีวิตที่
ดี มีสุขภาพ
พลานามัยที่ด ีลด
การเจ็บป่วยได้รับ
บริการสาธารณะ
อย่างทั่วถึง 

3.ป ร ะ ช า ช น มี
ความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิต
แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น
ป ร ะ ช า ช น มี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เข้ า ใ จ ใ น ก า ร
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  มี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนในการ
บ ริ ห า รจั ด ก า ร
ท้องถิ่นมากขึ้น  

4. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 
อุดมสมบูรณ์ไป
ด้วยแหล่งน้ า 
ประชาชนให้
ความส าคัญกับ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

5. ประชาชนให้
ความส าคัญกับ
การศึกษา 
ศาสนา สืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นรวมถึง 
สนับสนุน  
พัฒนากิจกรรม
การท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์
อย่างเป็นรูปธรรม 

6.เพิ่มจุดมุ่งหมาย
ข อ ง เศ รษ ฐ กิ จ
พอเพียง มีสภาวะ
แ ว ด ล้ อ ม ที่ ดี  
ป ร ะ ช า ช น มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

 

7. บุคลากรได้รับ
ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพในการ
ท า ง า น ใ ห้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการตามแนว
ธ ร ร ม า ภิ บ า ล
เจ้ าห น้ า ที่ แ ล ะ
ป ร ะ ช า ช น มี
ค ว า ม รู้ ค ว า ม
เข้าใจต่อการเข้าสู่
ป ร ะ ช า ค ม

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
Strategy Map (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.ปลาย
กลัด 

1.พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

2.พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

 

3.พัฒนาด้านจัด
ระเบียบชุมชน/
สังคมและรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

 

4.พัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดลอ้ม 
 

5.พัฒนาด้าน
การศึกษาส่งเสริม
คุณธรรม 
ศิลปะวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 
 

6.พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 
 

7.พัฒนาด้าน
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

1พัฒนา
สาธารณูปโภค
และสิ่งก่อสร้าง
ภายในต าบล 
2.ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม
สาธารณูปโภค
และสิ่งก่อสร้าง 
3.พัฒนา 
บ ารุงรักษา 
ก่อสร้างและ
จัดหาแหล่งน้ า
ในต าบล 
 

1.ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 
2.ให้ความรู้
ประชาชนในการ
ประกอบอาชีพ 
3..ส่งเสรมิการ
ลดรายจ่าย.
ส่งเสริม
ศักยภาพ
สาธารณสขุ 
4.ด าเนนิการ
ส่งเสริมแก้ไข
ปัญหา
สาธารณสขุ 
5.ส่งเสริม
สุขภาพ 
6.จัดสวัสดกิาร
และสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่
ประชาชน  
 

1.สร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 
และรกัษาความ
สงบเรียบร้อย
ภายในต าบล 
2.ปลูกฝังการ
ด าเนนิชีวิตตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

 

1.จัดการ
บ ารุงรักษา
แหล่งน้ า 
2.ส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
การเกษตรทั้ง
พืชและสัตว ์
3.การจดัการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

 

1 ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
พั ฒ น า ด้ า น
ก ารศึ ก ษ า โด ย
เ น้ น ค น เ ป็ น
ศูนย์กลางของการ
พัฒนาในทุกกลุ่ม
อายุของประชากร  
2 ส่งเสริมศิลปะ
ประเพณี และ
วัฒนธรรมของ
ท้องถ่ินให้เป็น
มรดกสืบทอดไปสู่
ลูกหลาน 
.3 ส่งเสริม
สนับสนุนการจัด
งานพธิีการส าคัญ
ของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
.4 สนับสนุน  
ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว  
และกิจกรรมทาง
ประวัติศาสตร์ 

 

1 พัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
.2 การส่งเสริม
การเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 
.3.การส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
 4. การส่งเสริม 
สนับสนุนการ
สร้างองค์ความรู้ 
ภูมปัญญาท้องถ่ิน 
 

1.ส่งเสริมการมี
ส่วนรว่มของ
ประชาชนในการ
ปกครองทอ้งถิ่น 
2.ด าเนนิการ
เพิ่มศักยภาพ
และจัดการ
บริหารองคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลรวมถงึ
การบูรณาการ
พัฒนารว่มกัน
ทั้งภาครฐั 
เอกชน และ
ประชาชน 
3.ส่งเสริมการ
เตรียมความ
พร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 
4.ปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรม 
  
 

แนวทาง
ทางการ
พัฒนา 

เป้าประสงค์
ที่ 1,7 

เป้าประสงค์
ที่ 2,3 

เป้าประสงค์
ที่ 4 

เป้าประสงค์
ที่ 4,7 

เป้าประสงค์
ที่ 4 

เป้าประสงค์
ที่ 5 

เป้าประสงค์
ที่ 6 
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บทที่ 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม พ.ศ.2558-2562 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ  - ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและ 

  เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
เป้าประสงค์ -ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคม ไฟฟ้า ระบบประปาที่ได้มาตรฐานและ 

   ครบถ้วน 
- แหล่งน้ าต่าง ๆ ได้รับการดูแล บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้ประโยชน์ได้ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
- ร้อยละของระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 
- ร้อยละของแหล่งน้ าที่ได้รับการบ ารุงรักษาให้ใช้ประโยชน์ได้ 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.ก่อสร้าง บ ารุงรักษาถนน สะพาน และระบบ
สาธารณูปโภค 

-จ านวนถนน สะพาน ทางระบายน้ า ที่ได้รับการ
ก่อสร้างและบ ารุงรักษาให้ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

2. พัฒนาการขยายท่อประปา หรือก่อสร้าง
ประปาหมู่บ้าน 

-จ านวนประปาหมู่บ้านที่ได้รับการบ ารุงรักษา 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าประปาใช้เพียงพอเพ่ิมข้ึน 

3. พัฒนาการขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง -จ านวนไฟทางสาธารณะเพ่ิมขึ้น 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เพียงพอเพ่ิมขึ้น 

4. พัฒนาด้านการขุดลอกคลองและล ารางต่างๆ -จ านวนคลอง /ล ารางที่ได้รับการบ ารุงรักษา 
5.พัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุงศาลา
ประชาคมและศาลาที่พักโดยสาร และอ่ืนๆ 

-จ านวนสถานที่ท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพิ่มข้ึน 

6. แนวทางการพัฒนาด้านการจัดท าผังเมืองรวม - 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  -ส่วนโยธา 
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ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี  :ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาให้เป็นเมืองและชุมชุนให้น่าอยู่ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด :ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าตูม :ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 
 

 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ  - ส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้การว่างงานในต าบล
ลดลงคุณภาพชีวิตที่ดี  
   - ส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุข   
เป้าประสงค์ - ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้การว่างงานใน
ต าบลลดลงคุณภาพชีวิตที่ดี  
  -  จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ 

- ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุข ประชาชนสุขภาพพลานามัยที่ดี ลดการ
เจ็บป่วย 

 - เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  - จ านวนประชาชนว่างงานลดลง  

- ร้อยละของจ านวนครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. ลดลง 
- ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการสงเคราะห์การจัดสวัสดิการ 
- อัตราการป่วยและตายจากโรคที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขลดลง 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.พัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆโดยสนับทางด้าน
ทุนหมุนเวียน และการฝึกอบรม 

- จ านวนประชาชนว่างงานลดลง  

2. ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุข -อัตราการเจ็บป่วยและตายของประชาชนลดลง 
-จ านวนลานกีฬา/กิจกรรมนันทนาการเพ่ิมข้ึน 

3 . ส่งเสริม สังคมสงเคราะห์/สวัสดิการชุมชน -ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การสงเคราะห์จัดสวัสดิการ 
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4. พัฒนาด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด -จ านวนผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง 
5. การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
 

-ร้อยละของผู้ประสบภัยจากสาธารณภัยได้รับ
ความช่วยเหลือ 100% 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  -ส านักปลัด/ส่วนโยธา 
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี  :ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาให้เป็นเมืองและชุมชุนให้น่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด :ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ปลายกลัด :ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบรียบร้อย 
พันธกิจ  -  สร้างความเข้มแข็งชุมชน รักษาความสงบเรียบร้อยภายในต าบล เพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิต   และทรัพย์สินของประชาชน   
เป้าประสงค์ -ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -ประชาชนมีส่วนร่วมในทางด้านการเมือง ท้องถิ่นมากข้ึน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

- ร้อยละของจ านวนอุบัติเหตุ จ านวนผู้กระท าผิดลดลง 
- ร้อยละความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้น 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. จัดระเบียบชุมชนและสังคม -จ านวน อปพร.ที่ผ่านการฝึกอบรมทบทวนและมี

ความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
2 .รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 -จ านวนอุบัติเหตุทางถนนลดลง 
-จ านวนคดีลักขโมยลดลง 

3. 3.แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางด้าน
การเมืองท้องถิ่น การส่งเสริมประชาธิปไตย/การมี

-ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมทางด้านการเมือง
ท้องถิ่น การส่งเสริมประชาธิปไตย 
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ส่วนร่วม 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  -ส านักปลัด 
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี  :ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาให้เป็นเมืองและชุมชุนให้น่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด :ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ปลายกลัด :ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ   -  ส่งเสริมการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์  -ประชาชนมีจิตส านึกและตระหนักในการจัดการบ าบัดฟ้ืนฟูดูแล 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ชุมชนมีความสะอาดเรียบร้อย ระบบการจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

- ร้อยละของพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
- การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
 
 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-จ านวนพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ึน 
-ร้อยละของเยาวชนที่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-จ านวนล าคลองที่มีการก าจัดวัชพืช 

2 .การก าจัดและจัดการขยะ -จ านวนภาชนะรองรับขยะเพียงพอกับปริมาณขยะ 
-จ านวนวัดที่มีเตาขยะครบทุกวัด 

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ -จ านวนคลอง/ล ารางที่ได้รับการลอกวัชพืช  ก าจัดขยะ
เพ่ิมข้ึน 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  -ส านักปลัด 
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี :ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาให้เป็นเมืองและชุมชุนให้น่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด :ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ปลายกลัด :ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พันธกิจ  -   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ 
    -  สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบ
ทอดสู่อนุชนรุ่นต่อ ๆ ไปรวมถึงการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ - สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปลายกลัดมีคุณภาพ 
   - ชุมชนได้รับการส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
   -. สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปลายกลัดผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
   - สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลปลายกลัดได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน
เพียงพอทุกปี 
   - ร้อยละของเด็กปฐมวัยสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนและสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนได้พอสมควร 
   - ร้อยละของประชาชนในต าบลเข้าร่วมกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีเพ่ิมขึ้น 
 
 
 
 
 
 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา -สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายนอกของ สมศ. 
-จ านวนกิจกรรมที่จัดการศึกษา 
-สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนเพียงพอทุกปี 
-ร้อยละของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัด



82 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียน 
 

2 . ส่งเสริมศิลปประเพณี และวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เป็นมรดกสืบทอดไปสู่ลูกหลาน 

-ร้อยละของประชาชนในต าบลเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีเพ่ิมขึ้น 

3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ฟ้ืนฟูบูรณะ
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และสนับสนุนการจัด
งานพิธีการส าคัญของชาติ 

-จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมแสดงความ
จงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์
เพ่ิมข้ึน 
-ลานอเนกประสงค์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
นันทนาการเพ่ิมข้ึน 

4. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  และ
สนับสนุนกิจกรรมทางประวัติศาสตร์ 

-จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม บ ารุงรักษา
ประเพณีอันดีงาม  กิจกรรมทางประวัติศาสตร์
เพ่ิมข้ึน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  -ส านักปลัด 
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี  :ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการบริการสู่
มาตรฐานสากล  และ  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาให้เป็นเมืองและชุมชุนให้น่าอยู่ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด :ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต  และ :ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ปลายกลัด :ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 

พันธกิจ - ส่งเสริมการวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตร แลเพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตร 
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-ส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับ
ตนเองและครอบครัวได้   
เป้าประสงค์ เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตรเพ่ิมขึ้น สามารถพัฒนาผลิตผลสินค้าด้านการเกษตรได้อย่างมี
คุณภาพพร้อมต่อการส่งออกสู่ตลาดทุกระดับ 
   -ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการลงทุน การประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เพ่ิมและสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

- จ านวนประชาชนได้รับความรู้เพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ 
-จ านวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
-จ านวนหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น 
 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

-จ านวนหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละเกษตรกรที่มีความรู้ด้านการพัฒนาอาชีพ
ทางเกษตรเพิ่มข้ึน 
- จ านวนประชาชนได้รับความรู้เพิ่มเติมในการ
ประกอบอาชีพ 

2 . การส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ -จ านวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  -ส านักปลัด 
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดสระบุรี  :ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต  ภาคการค้าและการบริการเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม   
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด :ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ท่าตูม:ยุทธศาสตร์ที่ 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการที่ดี 
พันธกิจ   -  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีบริหารจัดการทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 เป้าประสงค์ -มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและประชาชนมีส่วนร่วมใน 

  การพัฒนาท้องถิ่น 
-  บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

                -  เจ้าหน้าที่และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถพูด
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนได้พอสมควร 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
- ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของอบต.เพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการท างานเพิ่มขึ้น 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.สร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ 

-ร้อยละของจ านวนบุคลากรของอบต.ที่มี
ศักยภาพการท างานเพิ่มข้ึน 

2. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติและการ
บริการประชาชยโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

-ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานของอบต. 
-จ านวนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานมีจ านวนเพียงพอกับบุคลากร 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
บริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม 

-อบต.มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

   
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  -ส านักปลัด  /กองคลัง/ส่วนโยธา 
ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  :ยุทธศาสตร์ที่ 2   พัฒนาให้เป็นเมืองและชุมชุนให้น่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด :ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ปลายกลัด :ยุทธศาสตร์ที่ 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2560) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัดพระ นคร
ศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดระนครศรี
อยุธยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ปลายกลัด 

เป้าประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

พัฒนาให้เป็น
เมืองและชุมชุน
ให้น่าอยู่ 
 

การพัฒนาด้าน
โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระบบ  -โครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคม ไฟฟ้า ระบบ
ประปาที่ได้มาตรฐานและ
สาธารณูปโภค ครบถ้วน 

 ร้อยละของระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่
ได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
.จ านวนประปา
หมู่บ้านที่ได้รับการ
บ ารุงรักษา 
 
 
 
 
 
 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช้
เพียงพอเพิ่มข้ึน 
 
จ าน วน การขยาย
เขตไฟฟ้าสาธารณะ
ที่มีคุณภาพเพิ่มข้ึน 
 

2 
 
 
 
 
 
 

95% 
 
 
 
 
 
 
 

95% 
 
 
 
 
1 
 

2 
 
 
 
 
 
 

96% 
 
 
 
 
 
 
 

965% 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
 

97% 
 
 
 
 
 
 
 

97% 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
 

98% 
 
 
 
 
 
 
 

98% 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
1 

ก่อสร้าง บ ารุงรักษา
ถนน สะพาน และ
ระบบสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
พัฒนา บ ารุงรักษา 
ก่อสร้างและจัดหา
แหล่งน้ าในต าบล 
 
 
 
 
 
พัฒนา บ ารุงรักษา 
ก่อสร้างและ
ซ่อมแซมระบบ
ประปา 
 
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม
สาธารณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้าง 
 
 
 

จ านวนถนน สะพาน ทาง
ระบายน้ า ที่ได้รับการ
ก่อสร้างและบ ารุงรักษาให้
ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
 
 
 
จ านวนระบบประปาที่
ได้รับการขยายเขตและ
ประปาหมู่บ้านที่ได้รับการ
บ ารุงรักษา 
 
 
 
 
จ านวนระบบประปาที่
ได้รับการซ่อมแซม 
 
 
 
จ านวนไฟฟ้าสาธารณะที่
ได้รับการติดต้ังซ่อมแซม 

ปีละ 2 เส้น 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มข้ึนปี 
1% 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มข้ึนปี 
1% 
 
 
 
ปีละ 1 สาย 
 
 
 

ก่อสร้างถนนค
สล. ,ขยายถนนค
สล.,เสริมดิน,
ซ่อมแซมปรับปรุง
ถนน สะพาน 10 
สาย 
 
ขยายเขต, การ
บ ารุงรักษา 
ประปาครบถ้วน
ทุกหมู่ที่อบต.
รับผิดชอบ 
จ านวน 100% 
 
 
ซ่อมแซมประปา
หมู่บ้าน ฯลฯ 
จ านวน 100% 
 
 
ซ่อมแซมไฟฟ้า
จ านวน 5 สาย 

ส่วนโยธา 
 
 
 
 
 
 
ส่วนโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนโยธา 
 
 
 
 
ส่วนโยธา 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
พระนครศรีอยุธย

า 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
พระนครศรีอยุธย

า 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ปลายกลัด 

เป้าประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
ความก้าวห

น้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

พัฒนาให้เป็น
เมืองและชุมชุน
ให้น่าอยู่ 
 

การพัฒนาด้าน
โ ค ร ง ส ร้ า ง
พื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ระบบ  -โครงสร้างพื้นฐานการ
คมนาคม ไฟฟ้า ระบบ
ประปาที่ได้มาตรฐานและ
สาธารณูปโภค ครบถ้วน 

-จ านวนคลอง /ล า
ร า ง ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
บ ารุงรักษา 
 
 
 
-จ านวนสถานที่ท า
กิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์เพิ่มข้ึน 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดการขุดลอก
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
แหล่งน้ า 
 
 
 
สนับสนุนการ
ปรับปรุง ก่อสร้าง
ศาลาประชาคมหรือ
สถานที่ท ากิจกรรม
สาธารณะประโยชน์
เพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนคูคลองที่ได้รับการ
ขุดลอกซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 
 
 
 
จ านวนศาลาประชาคม
หรือสถานที่ท ากิจกรรม
ส า ธ า ร ณ ะ ป ร ะ โย ช น์
เพิ่มข้ึนตามความต้องการ
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 2 สาย 
รวม 10  
สาย 
 
 
 
ปี2560 
จ านวน 1 
แห่ง ปี 
2561 
จ านวน 1 
แห่ง 
ปี 2562 
จ านวน 1 
แห่ง 
 
 
 

ขุดลอกซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 
 
 
 
 
ก่อสร้างศาลา
ประชาคมหรือ
สถานที่ท า
กิจกรรม
สาธารณะ
ประโยชน์เ 3 
แห่ง 
 
 
  

ส่วนโยธา 
 
 
 
 
 
ส่วนโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัดพระ นคร
ศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดพระ นคร
ศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ปลาย

กลัด 

เป้าประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

พั ฒ น า ใ ห้ เป็ น
เมืองและชุมชุน
ให้น่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

- ส่ ง เส ริ ม ค ว าม รู้ ด้ าน
อาชีพสามารถประกอบ
อาชีพ เลี้ ย งตนเองและ
ครอบครัวได้การว่างงาน
ในต าบลลดลงคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 
 
 
 
 
- ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข   

- ประชาชนมีความรู้
ด้านอาชีพสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยง
ต น เ อ ง แ ล ะ
ครอบ ค รั ว ได้ ก าร
ว่ า ง งาน ใน ต าบ ล
ลดลงคุณภาพชีวิตที่
ดี 
 
 
 
-- ประชาชนได้รับ
ก ารส่ ง เส ริ ม แล ะ
พั ฒ น า ด้ า น ก า ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข 
ประชาชนสุขภาพ
พลานามัยที่ ดี  ลด
การเจ็บป่วย 
-ร้อยละของ
ประชาชนเจ็บป่วย
น้อยลง 
 
 
 
-จ านวนประชาชนที่
ได้รับตรวจโรคเรื้อรัง 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

100 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

100 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 

พัฒนาส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพต่างๆโดยสนับ
ทางด้านทุน
หมุนเวียน และการ
ฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
ด าเนินการส่งเสริม
แก้ไขปัญหา
สาธารณสุข 
 
 
 
 
ด าเนินการส่งเสริม
แก้ไขปัญหา
สาธารณสุข 
 
 
 
ด าเนินการส่งเสริม
แก้ไขปัญหา
สาธารณสุข 
 
 

- จ า น ว น ป ร ะ ช า ช น
ว่างงานลดลง 
 
 
 
-จ านวนประชาชนเข้ารับ
การฝึกอบรมอาชีพ 
 
 
 
 
จ านวนพื้นที่ที่ได้รับการ
แก้ไขปัญหาไข้เลือดออก 
หรือโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ า 
 
 
 
 
-อัตราการเจ็บป่วยและ
ตายของประชาชนลดลง 
 
 
 
 
จ านวนประชาชนที่ได้รับ
การตรวจโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิต 

 
 
-  
  

ปีละ 30คน 
 
 
 
 
ปีละ 30คน 
 
 
 
 
 
ปีละ 22 
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
ลดลงร้อย
ละ 5 ต่อปี 
 
 
 
 
ปีละ 100 
คน 
 

-โครงการส่งเสริม
อาชีพ 
 
 
 
-โครงการส่งเสริม
ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ 
ฯลฯ 
 
 
โครงการป้องกัน
ไข้เลือดออก 
โครงการป้องกัน
โรคอุบัติใหม่ 
อุบัติซ้ า ฯลฯ 
 
 
โครงการป้องกัน
โรค 
โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 
ฯลฯ 
 
โครงการตรวจ
รักษาผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง 
ฯลฯ 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด
ร่วมกับ รพ.
สต. 
 
 
 
 
ส านักปลัด
ร่วมกับ รพ.
สต. 
 
 
 
ส านักปลัด
ร่วมกับ รพ.
สต. 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
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ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัดพระ นคร
ศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดพระ นคร
ศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ปลาย

กลัด 

เป้าประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

พั ฒ น า ใ ห้ เป็ น
เมืองและชุมชุน
ให้น่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

- ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข   

- เ ย า ว ช น แ ล ะ
ป ร ะ ช าช น ทั่ ว ไป
ได้รับ การส่ งเสริม
ด้ า น กี ฬ า แ ล ะ
นั น ท น าก าร แ ล ะ
จ านวนสิ่งก่อสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สุขภาพประชาชน
เพิ่มข้ึน 
 
 
 
- จัดสวัสดิการให้แก่
ผู้ สู งอ ายุ  ผู้ พิ ก า ร
และผู้ยากไร้ 

 
 
 

 
 
 
พัฒนาด้านป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 
การสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 
 

- 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

100% 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

100% 

- 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

100% 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

100% 

- 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

100% 

ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนและ
สนับสนุนการออก
ก าลังกาย 
 
 
ส่งเสริม สังคม
สงเคราะห์/
สวัสดิการชุมชน 
 
 
 
 
 
 
พัฒนาด้านป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 
การสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ 
 
 

-จ านวนสนามกีฬา รวมถึง
ศู น ย์ อ อ ก ก า ลั งก า ย ที่
เพิ่มข้ึนในต าบล 
 
 
 
 
-จ านวนประชาชนร่วม
แข่งขันกีฬาหมู่บ้าน.ต าบล 
 
 
 
 
-จ านวนของผู้ สูงอายุ  ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
ก า ร ส ง เ ค ร า ะ ห์ จั ด
สวัสดิการ 
 
 
 
 
 
-จ านวนผู้ติดยาเสพติดใน
พื้นที่ลดลง 
 
 
-ร้อยละของผู้ประสบภัย
จากสาธารณ ภัย ได้ รับ
ความช่วยเหลือ 100% 
 
  

ปี 2559 
จ านวน 1 
แห่ง 
ปี 2561 
จ านวน 1 
แห่ง 
 
จ านวน 13 
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
เพิ่มข้ึน
จ านวน 10 
ต่อปีหรือ
ตามจริง 
 
 
 
 
 
ลดลงอย่าง
น้อยจ านวน 
1ต่อปี 
 
ผู้เดือดร้อน  
100%ได้รับ
ช่วยเหลือ
เยียวยา 
ครบทุกป ี

ก่อสร้างสนาม
กีฬา ลานกีฬา 2 
แห่ง 
สนับสนุนเครื่อง
ออกก าลังกาย 
ฯลฯ 
 
การแข่งขันกีฬา
หมู่บ้าน.ต าบล 
 
 
 
 
-สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ  ผู้ด้อย 
โอกาส 
-เยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ด้อย โอกาส
ฯลฯ 
 
โครงการ Re-x 
ray,โครงการ
ฝึกอบรม บ าบัด
ฯลฯ 
จัดหาไม้ไผ่ .ไม้ล า
,ทราย,กรสอบ 
ช่วยเหลืออื่นๆ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
ส านักปลัด/
ส่วนการคลัง/
ส่วนโยธา 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
ส านักปลัด 
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ความเชือ่มโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดพระ 

นครศรอียุธยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัดพระ 

นครศรอียุธยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ปลาย

กลัด 

เป้าประสงค์ตาม 
พันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

พั ฒ น า ใ ห้ เป็ น
เมืองและชุมชุน
ให้น่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

-  ส ร้ า งค วาม เข้ม แ ข็ ง
ชุมชน รักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในต าบล 
เพิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ใน ก า ร
ป้องกันและบรรเทาสา
ธ า ร ณ ภั ย แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิต   และ
ทรัพย์สินของประชาชน   

-ร้อยละของชุมชนมี
ความสงบเรียบร้อย
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ประชาชน มี ส่ วน
ร่ ว ม ใน ท า ง ด้ า น
การเมื อง ท้ อง ถ่ิน
มากข้ึน 

50% 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

50% 
 
 
 
 
 

70% 
 

60% 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

40% 
 
 
 
 
 

75% 
 

70% 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

30% 
 
 
 
 
 

80% 
 

80% 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

20% 
 
 
 
 
 

85% 
 

90% 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

10% 
 
 
 
 
 

90% 
 

-ส่งเสริมจัดระเบียบ
ชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
-รักษาความสงบ
เรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 
-รักษาความสงบ
เรียบร้อย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
 
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางด้าน
การเมืองท้องถ่ิน 
การส่งเสริม
ประชาธิปไตย/การมี
ส่วนร่วม 
 
 
 

อปพร.ที่ผ่านการฝึกอบรม
ทบทวนและมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 
 
 
 
-จ านวนอัคคัภัย/อุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง 
 
 
 
 
-จ านวนคดีลักขโมยลดลง 
 
 
 
 
 
จ านวนประชาชนมาใช้
สิทธิทางการเมืองท้องถ่ิน
และก ารมี ส่ วน ร่ วม ใน
กิจกรรมของ อบต.เพิ่มข้ึน 
 
 
 
 

เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 10 
 
 
 
 
ลดลงร้อย
ละ 10 
 
 
 
 
ลดลงร้อย
ละ 10 
 
 
 
 
เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 5 
 
 
 

โครงการอบรม 
อปพร.  
โครงการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับสา
ธารณภัย.ฯลฯ 
 
จัดซื้ออุปกรณ์
เพื่อใช้ในงาน
ป้องกันภัยฯลฯ 
 
 
 
การจัดเวรยาม
และการต้ังด่าน
ตรวจฯลฯ 
 
 
 
การเลือกต้ัง,
ปกป้องสถาน
บันฯ,จังหวัด
เคลื่อนที่ฯลฯ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 

 
 



89 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัดพระ 

นครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัดพระ 

นครศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ปลาย

กลัด 

เป้าประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

พั ฒ น า ใ ห้ เป็ น
เมืองและชุมชุน
ให้น่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

-ส่งเสริมการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-ประชาชนมีจิตส านึกและ
ตระหนักในการจัดการ
บ าบัดฟ้ืนฟูดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-ชุมชนมีความสะอาด
เรียบร้อย ระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
   

จ านวนประชาชนให้
ความส าคัญเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
ก า จัดและ จัดการ
ขยะเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
ก า ร ป้ อ งกั น แ ล ะ
แก้ไขปัญหาจากภัย
ธรรมชาติเพิ่มข้ึน 

 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

80% 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

85% 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

90% 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

95% 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

100% 
 

ส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
การก าจัดและ
จัดการขยะ 
 
 
 
 
ก า ร ป้ อ งกั น แ ล ะ
แก้ไขปัญหาจากภัย
ธรรมชาติเพิ่มข้ึน 
  

จ านวนประชาชน/
เยาวชนเข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
-จ านวนวัดที่มีเตาขยะ
ครบทุกวัด 
 
 
 
 
-จ านวนคลอง/ล ารางที่
ได้รับการลอกวัชพืช  
ก าจัดขยะเพิ่มข้ึน 

ปีละ 60 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปี 2560 , 
2561, 
2562 
จ านวนปีละ 
1 แห่ง 
 
เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 5 
 

โครงการส่งเสริม
เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
,การปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ
ฯลฯ 
 
ก่อสร้างเตาเผา
ขยะ โดยใช้
สถานที่วัด 
 
 
 
จ้างเหมาฉีด
วัชพืช ผักตบชวา
รักษาสิ่งแวดล้อม
ฯลฯ 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนโยธา 
 
 
 
 
 
ส่วนโยธา/
ส านักปลัด 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัดพระ นคร
ศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดพระ นคร
ศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ปลาย

กลัด 

เป้าประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

-พัฒนาคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ ยว
และการบริการสู่

-ยุทธศาสตร์ด้าน
การการส่งเสริม
แ ล ะ พั ฒ น า

ยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริม
การศึษา

-จัดการศึกษาตามอ านาจ
ห น้ า ที่  ใ ห้ ส า ม า ร ถ
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ

-จ านวนสถานศึกษา
ใน สั งกั ด อ งค์ ก าร
บริหารส่ วนต าบล

5 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
 

จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า

ปีละ 5  
ศูนย์ 
 

การตรวจคุณภาพ
การศึกษา 1 ครั้ง  
ต่อปี 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
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มาตรฐานสากล   
 
-พัฒนาให้เป็น
เมืองและชุมชุน
ให้น่าอยู่ 

คุณภาพชีวิต   
 

-ยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริม
คุณธรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี 
 

ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี 

การศึกษาได้ 
-ประชาชนร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินให้สืบทอดสู่อนุชน
รุ่น ต่อ ๆ ไปรวมถึงการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป ล า ย ก ลั ด ผ่ า น
เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภ า ย น อ ก ข อ ง
ส านั ก งาน รับ รอ ง
ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ
ป ระ เมิ น คุณ ภาพ
การศึกษา (สมศ.) 
 
 
 
-จ านวนสื่อการเรียน
การสอนเพียงพอทุก
ปี 
 
-ร้ อ ย ล ะ ข อ ง เ ด็ ก
ป ฐ ม วั ย ใ น
สถานศึกษาสั งกั ด
องค์การบริหารส่วน
ต า บ ล ไ ด้ รั บ ก า ร
ถ่ า ย ท อ ด ค ว าม รู้
เกี่ยวกับประชาคม
อ า เ ซี ย น 
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียน 
 
 
 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

95% 
 
 
 
 

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
 
 
ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา 

ภายนอกของ สมศ. 
 
 
 
-จ านวนกิจกรรมที่จัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 
-จ านวนสื่อการเรียนการ
สอนเพียงพอทุกปี 
 
 
-จ านวน เด็กป ฐมวั ย ใน
สถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้รับ
ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้
เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ ช า ค ม
อาเซี ยน  ภาษาอั งกฤษ
และภาษาอาเซียนเพิ่มข้ึน 
 

 
 
 
 
ปีละ 5  
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
ปีละ100% 
ตามจ านวน
ที่จัดสรร 
 
เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 5 
ทุกปี 

 
 
 
 
โครงการศูนย์สาม
วัยฯ,พัฒนา
สมรรถนะครู
ผู้ดูแลเด็กฯ 
กีฬาสีศูนย์ฯ 
และอื่นๆ 
 
จัดซื้อวัสดุ
การศึกษาฯลฯ 
 
 
โครงการให้
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคม
อาเซียน 
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียน 
 
 

 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
ส านักปลัด 
 

 
 
 
 

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัดพระ นคร
ศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดพระ นคร
ศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ปลาย

กลัด 

เป้าประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

-พัฒนาคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ ยว

-ยุทธศาสตร์ด้าน
การการส่งเสริม

ยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริม

-จัดการศึกษาตามอ านาจ
ห น้ า ที่  ใ ห้ ส า ม า ร ถ

- ชุมชนได้รับการ
ส่งเสริมท านุบ ารุง

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

ส่งเสริมศิลป
ประเพณี และ

ร้อยละของประชาชนใน
ต าบล เข้าร่วมกิจกรรม

เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 10 

-โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทาง

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
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และการบริการสู่
มาตรฐานสากล   
 
-พัฒนาให้เป็น
เมืองและชุมชุน
ให้น่าอยู่ 

แ ล ะ พั ฒ น า
คุณภาพชีวิต   

 
-ยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริม
คุณธรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี 
 

การศึษา
ศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี 

ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
การศึกษาได้ 
-ประชาชนร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินให้สืบทอดสู่อนุชน
รุ่น ต่อ ๆ ไปรวมถึงการ
ท่องเที่ยว 

ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และ
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
- ร้อยละของ
ประชาชนในต าบล
เข้าร่วมกิจกรรม
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

100 
 
 
 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

100 
 
 
 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

100 
 
 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 

100 
 

วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้
เป็นมรดกสืบทอด
ไปสู่ลูกหลาน 
 
ส่งเสริมศิลป
ประเพณี และ
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้
เป็นมรดกสืบทอด
ไปสู่ลูกหลาน 
 
ส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ฟื้นฟูบูรณะโบราณ 
สถาน  โบราณวัตถุ  
  
สนับสนุนการจัดงาน
พิธีการส าคัญของ
ชาติ 
 
 
ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยว  และ
สนับสนุนกิจกรรม
ทางประวัติศาสตร์ 
 

ด้านศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีเพิ่มข้ึน 
 
 
 
-จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมแสดง
ความจงรักภักดีต่อชาติ  
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
 
 
 -ล า น อ เน ก ป ร ะ ส งค์
ประกอบพิ ธี กรรมทาง
ศ าส น า  นั น ท น าก า ร
เพิ่มข้ึน 
 
-จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริม 
บ ารุงรักษาประเพณีพิธี
การส าคัญของชาติ 
 
ประชาชนร่วมกิจกรรม
ท่ อ ง เที่ ย ว ท างป ระ วั ติ 
ศาสตร์เพิ่มข้ึน 

 
 
 
 
 
อย่างน้อย 3  
โครงการ 
 
 
 
- 
 
เ พิ่ ม ข้ึ น
อย่างน้อย 2 
แห่ง 
 
 
ปีละ 2 
โครงการ 
 
 
 
ปีละ 100 
คน 
 

ศาสนา 
โครงการสืบสาน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี 
 
โครงการวันพ่ อ
,วัน แม่ ,วั นปิ ยะ
ฯลฯ 
 
 
 
 
ลานอเนก 
ประสงค์ประกอบ
พิธีกรรมทาง
ศาสนาที่วัดฯลฯ 
 
จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่
ส่งเสริมพิธีการ
ส าคัญของชาติ 
 
กิจกรรมท่อง 
เที่ยวทางประวัติ
ตามนโยบายฯลฯ 

 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส่วนโยธา 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 

 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 

ความเชือ่มโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด
พระนครศรอียุธ

ยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
พระนครศรอียุธ

ยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ปลาย

กลัด 

เป้าประสงค์ตาม 
พันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

-พัฒนาให้เป็น ยุทธศาสตร์การ ยุทธศาสตร์การ - ส่งเสริมการผลิตสินค้า -จ านวนเกษตรกรมี 50 55 60 65 70 ส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละของเกษตรกรที่มี เพิ่มข้ึนร้อย -โครงการอบรม ส านักปลัด ส านักปลัด 
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เมืองและชุมชุน
ให้น่าอยู่ 

พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่
ความย่ังยืน 

พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่
ความย่ังยืน 

ด้านการเกษตร และเพิ่ม
คุณภาพผลผลิตทางด้าน
การเกษตร 

-
-ส่งเสริมอาชีพ ให้ความรู้
เ กี่ ย ว กั บ อ า ชี พ แ ก่
ประชาชนให้สามามารถ
ป ร ะ ก อ บ อ าชี พ ส ร้ า ง
รายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัวได้   
 

ค ว า ม รู้ ด้ า น
การเกษตรเพิ่ ม ข้ึน 
ส า ม า ร ถ พั ฒ น า
ผลิตผลสินค้าด้าน
การเกษตรได้อย่างมี
คุณภาพพร้อม ต่อ
การส่งออกสู่ตลาด 
-จ านวนประชาชน
ได้รับการส่งเสริม
ด้านการลงทุน การ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มี
รายได้เพิ่มและ
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ด้านการเกษตร 
 
 

รายได้เพิ่มข้ึน 
 
 

ละ 5 ต่อปี 
 
 
 
 
 
 

การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืช 
-สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ทางการเกษตร 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เกษตร
อ าเภอบาง
ซ้าย 
 
 

 
ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัดพระ นคร
ศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัดพระ นคร
ศรีอยุธยา 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.ปลาย

กลัด 

เป้าประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

-พัฒนาให้เป็น
เมืองและชุมชุน
ให้น่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่

-การสร้างจิตส านึกและ
พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ 

ร้อยละของบุคลากร
ที่ท างานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

80 
 
 

85 
 
 

90 
 
 

95 
 
 

100 
 
 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
 

ร้ อ ย ล ะ บุ ค ล า ก ร ที่ มี
ศักยภาพเพิ่มข้ึน 
 

เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 5 
 

โครงการจัดอบรม 
ส่งบุคลากรเข้า
อบรม 

ส านักปลัด 
 
 

ส านักปลัด 
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ดี -ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
และการบริการประชาชน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
ร้ อ ย ล ะ ค ว าม พึ ง
พอใจของประชาชน
ที่ มี ต่ อ ก า ร
บริหารงานของอบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวนการบูรณา
การการพัฒนากับ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 

80 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 

85 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 

90 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

10 
 
 

 
 
 

95 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 

10 
 
 

 
 
 

100 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

10 
 
 

 
 
 
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
 
 
 
 
ก่อสร้างปรับ  ปรุง
สถานที่ป ฏิบั ติงาน
และการบ ารุงรักษา
วัสดุอุปกรณ์ 
 
 
ด าเนินการเพิ่ม
ศักยภาพและจัดการ
บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล
รวมถึงการบูรณา
การพัฒนาร่วมกัน
ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน 
 

 
 
 
ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่ออบต.เพิมข้ึน 
 
 
 
 
จ า น ว น วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
เพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
จ านวนการบูรณาการการ
พัฒ นากั บหน่ วยงาน ที่
เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 5 
 
 
 
 
เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 5 
 
 
 
 
ปีละ 10 
ครั้ง 

การจัดการศึกษา
ดูงาน 
 
-โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินฯลฯ 
-จัดซื้อครุภัณฑ์
ต่างๆ 
-ก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน 
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