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บทท่ี ๓ 
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  

พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5 
 
 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้น้อมน าแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติเพื่อใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตของสภาพแวดล้อมโลกและภายในประเทศ 
โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจน
ต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบดังนั้นการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็น
การใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน 
จ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความ
ร่วมมือต่างๆ เพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพ่ิมภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม พร้อม
ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้าน
กายภาพท้ังโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้การ
พัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย    
 การก าหนดยุทธศาสตร์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ความส าคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ 
เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการ
และเก้ือกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญได้แก่ การเสริมสร้างทุน
สังคม (ทุนมนุษย์ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพมุ่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มี
โอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรมส าหรับการเสริมสร้าง
ทุนเศรษฐกิจ (ทุนทางกายภาพ ทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา 
ความคิดสร้างสรรค์ ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
ต่างๆ บนพื้นฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม 
ควบคู่ไปกับการเพิ่มบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลกขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการประเทศเพ่ือสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ิม
ประสิทธิภาพการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกจิตส านึก ค่านิยม

ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 



๑๙ 

ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เจตนารมณ์พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เปูาหมาย และตัวชี้วัด ดังนี้  

วิสัยทัศน์  

 “ประเทศชาติมั่นคง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนประชาชนมีความมั่นค่ังอย่างยั่งยืน”  

เจตนารมณ์ 
1. เพ่ือยุติความขัดแย้งของคนในชาติ 
2.  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูความเชื่อม่ันภายใต้ระบบบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเป็นการใช้พระ

ราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการดังกล่าวซึ่งเดิมรัฐบาลปกติได้ใช้อ านาจนั้นโดยมีสถ าบัน
พระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง 

3. สร้างเสถียรภาพในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน 

4. ยกระดับการศึกษาสร้างมาตรฐานของการด ารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทยตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างยั่งยืน
ตลอดไป 

พันธกิจ 
1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

สร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรของชาติและการบริการข้ันพื้นฐานของรัฐอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้เป็นสังคมที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะ
และการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัว
รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

3. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยพัฒนาฐานการผลิตและบริการให้
เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างความ
เชื่อมโยงในทุกมิติกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ 

5. ปรับปรุงการบริหารจัดการของรัฐให้เกิดความโปร่งใส ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและยั่งยืน 

เป้าหมายหลัก   
1. คนและสังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลงดัชนีมวล

รวมความสุขของคนไทยเพ่ิมมากข้ึน และความพึงพอใจในบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาลเพิ่มมากข้ึน 
2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น และสถาบันทาง

ครอบครัวและทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 



๒๐ 

3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพิ่มการผลิต
ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศและ
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 

4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ปริมาณที่ลดลง รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

5. ความโปร่งใสของประเทศไทยให้มีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นอยู่ในล าดับที่ดีขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์  1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน 

- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 
1) การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา โดยวัดจากอัตราผู้เข้ารับการศึกษาต่อในทุกระดับไม่

น้อยกว่าร้อยละ 85 และการออกจากการศึกษากลางคันไม่เกินร้อยละ 5 
2) การเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของประชาชน โดยการประเมินจากความพึงพอใจ

ของผู้เข้ารับการรักษาจากหน่วยงานของรัฐ โดยในภาพรวม ประชาชนจะต้องมีระดับความพึงพอใจในการรับบริการ
อยู่ในระดับมาก ภายในปีงบประมาณ 2558 

3) มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยวัดจากร่าง
กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนร่างกฎหมายที่เข้าสู่
ระเบียบวาระของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายในปีงบประมาณ 2558 

4) มีการขยายเขตไฟฟูาให้บ้านเรือนราษฎรห่างไกล ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 
ภายในปีงบประมาณ 2558 

5) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนโดย
พิจารณาจากอัตราคดีความที่เก่ียวข้องลดลง ร้อยละ 20 ภายในปีงบประมาณ 2558 

- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
1) มีการขยายเขตไฟฟูาให้บ้านเรือนราษฎรห่างไกล ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 

ภายในปีงบประมาณ 2564 
2) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนโดย

พิจารณาจากอัตราคดีความที่เก่ียวข้องลดลงอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 20 ต่อปี จนถึงปีงบประมาณ 2564 

 กลยุทธ์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ าและการค ุ้มครองสิทธิทางสังคม 
- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

1) การปรับโครงสร้างอัตราภาษีบุคคลธรรมดา อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ลดความเหลื่อม
ล้ าให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2558 

2) การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ขอทาน และการช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ มี
จ านวนคดีความท่ีเกี่ยวข้องอัตราลดลง ร้อยละ 10 ภายในปีงบประมาร 

3) การจัดที่ดินให้ผู้ไรที่ท ากิน ช่วยเหลือเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยใช้พื้นที่ปุา
เสื่อมสภาพ หรือท่ีดินสาธารณะประโยชน์อื่น มาจัดสรรให้ใช้ประโยชน์ให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของเปูาหมายใน
แผนงาน 
 
 



๒๑ 

- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
1) การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ขอทาน และการช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ มี

จ านวนคดีความท่ีเกี่ยวข้องอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 10 ต่อปี จนถึงปีงบประมาณ 2564 
2) การจัดที่ดินให้ผู้ไร้ที่ท ากิน ช่วยเหลือเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยใช้ที่ดิน

สาธารณะประโยชน์ที่หมดสภาพแล้วมาจัดสรรให้ใช้ประโยชน์ ให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ของเปูาหมายใน
แผนงาน 

 กลยุทธ์ที่ 3 การจัดระเบียบการให้บริการการขนส่งสาธารณะรับจ้าง 
- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

1) มีการจัดท าบัญชียานพาหนะขนส่งสาธารณะรับจ้าง ด้วยการแยกประเภท รวมถึง
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

2) มีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติในการปูองกันปัญหาจาก ระบบการขนส่งสาธารณะ
รับจ้างทั้งด้านอุบัติเหตุและการท าร้ายผู้โดยสาร รวมถึงการบังคับใช้แนวทางท่ีก าหนดขึ้น 

3) มีการปรับแก้กฎหมาย และกฎระเบียบในการควบคุม การให้บริการการขนส่ง
สาธารณะรับจ้าง โดยผ่านความเห็นขอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีผลบังคับใช้ภายในปีงบประมาณ 2558  

4) มีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบการให้บริการการ
ขนส่งสาธารณะรับจ้าง และในภาพรวมแล้วประชาชนต้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ต่อกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ได้ปรับปรุงแก้ไข 

 กลยุทธ์ที่ 4 การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

1) มีการขยายผลโครงการทุ่งยางแดงโมเดล ไปยังพื้นท่ี 37 อ าเภอ 282 ต าบลและมี
ระบบการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ทั้งปริมาณ และ คุณภาพ โดยต้องลดจ านวนเหตุการณ์ร้ายและความรุนแรงลง
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 ทั้งนี้ให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วน
หน้าและศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโดยบูรณาการร่วมกัน 

2) มีแผนงานในการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานีเพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ และมีแผนงานในการประเมินความก้าวหน้าของโครงการโดยจะต้องคืบหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 

3) มีการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้,
โครงการอบรม สัมมนา พัฒนาและศึกษาดูงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ,
โครงการก่อสร้างและการจัดตั้งอุทยานเรียนรู้ โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดโดยจะต้องคืบหน้าไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 

4) มีแผนงานในการการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบด้วยการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา รวมทั้งสร้างและซ่อมแซมบ้าน จ านวน 60 หลัง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้จะต้องมีการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ โดยจะต้อง
คืบหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 

5) มีการเปิดเวทีพูดคุยให้ครบ 37 อ าเภอ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้ง
ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม และการก าหนดวิธีการในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน รวมทั้งมีการ
น าผลการเปิดเวทีการพูดคุยไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม 

6)  



๒๒ 

 กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

1) มีการจัดท า Website ประชาสัมพันธ์และติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียนของ
ประชาชน การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อให้สื่อมวลชน น าเสนอข้อมูล ข่าวสารที่
ถูกต้อง มีแหล่งข่าวที่ชัดเจน ทั้งนี้จะต้องมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ Website ที่ได้จัดท าขึ้นโดย
ต้องอยู่ในระดับสูง 

2) มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการปฏิรูปประเทศ
ทั้ง 11 ด้าน และมีการน าผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ รวมถึง มีการน าผลที่ได้รับ ส่งให้สภาปฏิรูป
แห่งชาติ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น าไปใช้ในการปฏิรูปประเทศต่อไป 

3) มีกิจกรรมเพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ได้แก่ โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
โครงการมหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ 4 ภาค โครงการฝึกอบรมทดสอบสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทั้งนี้จะต้อง
มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ โครงการที่ได้จัดท าขึ้นโดยผลต้องอยู่ในระดับสูง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การปฏิรูปการศึกษา 

- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 
1) มีการผลิตครู ตามความต้องการได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ตามสัดส่วนของจ านวน

นักเรียนต่อครูผู้สอน และมีการพัฒนาบุคลากรครูโดยมีการจัดงบประมาณส าหรับการวิจัยและการศึกษาต่อของครู 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนครูที่มีอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ ภายในปีงบประมาณ 2558 

2) มีแผนพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยประเมินผลจากการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
สถานศึกษาต่าง ๆ ของรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานศึกษาท้ังหมดของรัฐ รวมถึงสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง 
และมีระบบบ ารุงรักษาได้อย่างเป็นระบบภายในปีงบประมาณ 2558 

3) มีร้อยละของจ านวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยต้องมีไม่เกินร้อยละ 3 ใน
ทุกระดับชั้น ภายในปีงบประมาณ 2558 

- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
1) มีการผลิตครู ตามความต้องการได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 100 ตามสัดส่วนของจ านวน

นักเรียนต่อครูผู้สอน ภายในปีงบประมาณ 2564 และมีการพัฒนาบุคลากรครูโดยมีการจัดงบประมาณส าหรับการ
วิจัยและการศึกษาต่อของครู เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี จนถึงปีงบประมาณ 2564 

2) มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
โดยประเมินผลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่น าไปใช้ในสถานศึกษาต่างๆ ของรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
สถานศึกษาท้ังหมดของรัฐ ภายในปีงบประมาณ 2564 

3) มีร้อยละของจ านวนนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้เพ่ิมข้ึน โดยต้องมีร้อยละ 100 เมื่อ
ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 1 ภายในปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 



๒๓ 

 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความรู้ให้กับประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านสาธารณสุข 
- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

1) มีการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามด้านสาธารณสุข
เพ่ือศักยภาพด้านการระวังปูองกัน ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีประเด็นของภัยคุกคามด้าน
สาธารณสุข ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2558 

2) มีการจัดระบบการสื่อสารให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคาม
ด้านสาธารณสุข ด้วยการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และทั่วถึง และประเมินจากการรับรู้ของประชาชนทั่วไปโดย
ต้องมีผลการประเมินการรับรู้ต่อภัยคุกคามด้านสาธารณสุขของประชาชนทั่วไป อยู่ในระดับสูง ภายในปีงบประมาณ 
2558 

 กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

1) มีมาตรการควบคุมด้านอาหารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน เพ่ือคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 2558 

2) มีกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ส าหรับทารกและเด็กเล็ก
และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2558 

 กลยุทธ์ที่ 4 การเสริมสร้างค่านิยม จิตส านึก และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

1) ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทาง
ศาสนาในห้วงวันส าคัญภายในปี 2558 เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่าน
มาและประชาชนต้องเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมไทยและศาสนาต่อสังคมไทย ผ่านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ไทยและศาสนานั้น โดยต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง 

2) มีกระบวนการให้ความรู้เรื่องหลักธรรมค าสอนของทุกศาสนา ในเชิงบูรณาการโดย
น าไปสู่ระบบการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ได้อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
รูปธรรม ภายในปีงบประมาณ 2558 

- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางศาสนา

ในห้วงวันส าคัญ เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี จนถึงปี 2565 

 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดท านวัตกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาและความม่ันคงของประเทศ 
- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

มีมาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใน
ปีงบประมาณ 2558 

- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
มีการจัดสรรงบประมาณของประเทศอย่างน้อย ร้อยละ 2 ของ GDP ในการวิจัยและ

พัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตและควบคุมทางการเกษตร และยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อให้อยู่ในมาตรฐานสากล ภายในปีงบประมาณ 2565 
 



๒๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน มีกลยุทธ์
และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

1) พัฒนาระบบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน้ าธรรมชาติ ทั้งแหล่งน้ าผิวดิน น้ าบาดาล
และระบบชลประทาน เพื่อการเกษตร ให้ได้ร้อยละ 90 ของแผนงานประจ าปีงบประมาณ 2558 

2) พัฒนาระบบประปาชนบทหรือประปาหมู่บ้าน และระบบประปาเมือง ตลอดจนการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อสนับสนุนน้ าอุปโภคและบริโภคให้กับโรงเรียนและชุมชน ให้ได้ร้อยละ 90 ของแผนงานประจ าปี
งบประมาณ 2558 

3) ปรับปรุงระบบการอนุรักษ์ดินและระบบเตือนภัย เพื่อปูองกันการสูญเสียหน้าดินและ
พ้ืนดินถล่ม ให้ได้ร้อยละ 80 ของแผนงานประจ าปีงบประมาณ 2558 

4) มีการน าระบบดาวเทียม มาใช้ในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ โดย
ให้พร้อมภายในปีงบประมาณ 2558 

- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
1) พัฒนาระบบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน้ าธรรมชาติ ทั้งแหล่งน้ าผิวดิน น้ าบาดาล

และระบบชลประทาน เพื่อการเกษตร ให้ได้ร้อยละ 100 ของพ้ืนที่เปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน 
2) พัฒนาระบบประปาชนบทหรือประปาหมู่บ้าน และระบบประปาเมือง ตลอดจนการ

พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อสนับสนุนน้ าอุปโภคและบริโภคให้กับโรงเรียนและชุมชน ให้ได้ร้อยละ 100 ของพ้ืนที่เปูาหมาย
ทั้งหมดในแผนงาน 

3) ปรับปรุงระบบการอนุรักษ์ดินและระบบเตือนภัย เพื่อการปูองกันการสูญเสียหน้าดิน
และพ้ืนดินถล่มให้ได้ร้อยละ 100 ของพ้ืนที่เปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน 

 กลยุทธ์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาเกษตรกรและการประมงอย่างย่ังยืน 
- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

1) มีกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกร และพระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2558 
รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือให้บริการเกษตรกร และสนับสนุนการท าประมง โดยให้
สามารถออกกฎหมายได้ภายในปีงบประมาณ 2558 

2) มีกองทุนพัฒนาระบบสหกรณ์เพ่ือให้เกษตรกรสามารถรวมตัวกันในการจัดหาปัจจัย
การผลิตที่ไม่ถูกเอาเปรียบ มีระบบแปรรูปสินค้าเกษตรร่วมกัน และมีระบบตลาดของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่รวมกัน
เพ่ือไม่ให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง โดยให้พร้อมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแต่ละพ้ืนที่ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
2558 

3) จัดระเบียบในการท าประมง โดยการจดทะเบียน การออกใบอนุญาต การควบคุม
ติดตามต าแหน่งเรือและเฝูาระวังการท าประมง รวมทั้งพัฒนาระบบและปรับปรุงการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานด้านประมง ให้ได้ร้อยละ 100 ของแผนงานประจ าปีงบประมาณ 2558 

 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาพลังงานทางเลือก 
- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

1) มีแผนแม่บทในการใช้พลังงานทางเลือก ภายในปีงบประมาณ 2558 



๒๕ 

2) มีแผนแม่บทในการน าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาใช้เป็นพลังงานทางเลือก ภายใน
ปีงบประมาณ 2558 

3) มีมาตรการส่งเสริมให้ภารเอกชนไทยเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมพลังงาน
ทางเลือกเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ภายในปีงบประมาณ 2558 

- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 
1) สามารถเพ่ิมการใช้พลังงานทดแทนได้ร้อยละ 25 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในปี 

2564 
2) มีการด าเนินงานตามบรรลุผลแผนแม่บทในการใช้พลังงานทางเลือก และแผนแม่บท

ในการน าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาใช้เป็นนพลังงานทางเลือก ให้ได้ร้อยละ 100 ของเปูาหมายทั้งหมดตามแผน
แม่บท 

3) มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานทางเลือก ตามเปูาหมายทั้งหมด
ในแผนงาน อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน มีกลยุทธ์และ
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ 
- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

1) มีการน า Digital SMEs มาใช้ใน SMEs โดยก าหนดให้มีผู้เข้าร่วมโครงการ 1,500 
รายภายในปีงบประมาณ 2558 

2) มีการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ในการด าเนินงานเชิงพาณิชย์ ตามพ้ืนที่เปูาหมายบริเวณ
ชายแดน โดยประเมินจากข้อมูลค่าการค้าชายแดนให้สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายในปีงบประมาณ 2558 

3) มีการพัฒนาศักยภาพผู้น าสหกรณ์ในเชิงธุรกิจ ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพ้ืนที่
น าร่องเศรษฐกิจพิเศษภายใน ปีงบประมาณ 2558 

4) มีการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ Public 
Private Partnerships โดยมีกฎระเบียบและระบบบริหารจัดการรองรับให้พร้อมภายในปี งบประมาณ 2558 

- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
เพ่ิมการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรที่จ าเป็น ตลอดจนพัฒนาศักยภาพผู้น า

สหกรณ์ในเชิงธุรกิจ ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพ้ืนที่น าร่องเศรษฐกิจพิเศษภายใน ปี 2564 

 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม 
- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

1) มีการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง ด้วยระบบรถไฟทางคู่ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ 2558 

2) การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ด้วยเส้นทางรถไฟฟูา ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ 2558 

3) การพัฒนาการขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนใช้ยานพาหนะท่ีใช้เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( NGV) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามแผนงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2558 



๒๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน มีกลยุทธ์
และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 การปรับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

1) มีการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาค ทั้งโครงข่ายการขนส่งทางบก ทางน้ าและการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทาง
อากาศ โดยให้มีความพร้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนงานประจ าปีงบประมาณ 2558 

2) พัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน โดยในปี 2558 ให้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากฐานปี 2557 

- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
1) มีการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ

ร่วมมือในอนุภูมิภาค ทั้งโครงข่ายการขนส่งทางบก ทางน้ าและการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทาง
อากาศ โดยให้มีความพร้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามเปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน 

2) พัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน ให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุกปี จนถึงปี 2564 

 กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ของประเทศ 
- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

1) มีระบบในการคุ้มครองรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยไป
ท างานในต่างประเทศ โดยการตรวจคุ้มครองแรงงานในกิจการกลุ่มเสี่ยง เพ่ือแก้ไขปัญาหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด ภายในปีงบประมาณ 2558 

2) มีระบบการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคภัย โดยก าหนดมาตรการปูองกัน และ
แก้ไขปัญหาโรคติดต่อข้ามพรมแดนโดยให้พร้อมภายในปีงบประมาณ 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

1) ด าเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรปุาไม้ทั้งต้นน้ าล าธาร และปุาชุมชน ให้ได้ร้อยละ 
100 ของแผนงานประจ าปี 2558 

2) ด าเนินการปูองกัน ปราบปรามและควบคุมการตัดไม้ท าลายปุาและลักลอบการค้า
ทรัพยากรปุาไม้ที่ควบคุม รวมทั้งสัตว์ปุาวสงวน ให้ได้ร้อยละ 100 ของแผนงานประจ าปีงบประมาณ 2558 

3) มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ การปูองกันการบุกรุกและครอบครอง
พ้ืนที่ปุาไม้และลักลอบตัดไม้ ในพ้ืนที่วิกฤตรุนแรง 12 จังหวัด โดยให้พร้อมภายใน ปีงบประมาณ 2558 

4) ด าเนินการพัฒนาให้มีระบบฐานข้อมูลดิจิตอล เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดท า
แนวเขตทรัพยากรปุาไม้ทุกประเภทให้เป็นแนวเดียวกัน ด้วยแผนที่แนวเขต มาตราส่วน 1  : 4,000 ให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ 2558 



๒๗ 

5) หน่วยราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย ตลอดจนออกข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายให้ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 100 ของแผนงานประจ าปีงบประมาณ 2558 

6) มีการด าเนินการจัดท าพระราชบัญญัติบริหารจัดการขยะมูลฝอยแห่งชาติและ
พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน โดยให้เข้าสู่สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ และผ่านการพิจารณาได้ภายในปีภายงบประมาณ 2558 

- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
1) มีการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ใน 2 ระยะ คือ 

พ.ศ. 2558 ถึง 2559 และ พ.ศ. 2560 ถึง 2564 
2) มีประกาศ ข้อบังคับ เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมทั้ง

มีการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตลอดจนการน าผลจากการก าจัดขยะมูล
ฝอยมาใช้ประโยชน์ ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน ภายในปี 2560 

3) มีการฟื้นฟูพ้ืนที่ปุาต้นน้ าที่เสื่อมโทรม การเพิ่มพ้ืนที่ปุาชุมชน ปุาเศรษฐกิจชุมชนให้
ได้ร้อยละ 100 ของพ้ืนที่เปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน 

4) พ้ืนที่ปุาไม้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 20 จากที่มีอยู่ หรือประมาณ 10 ล้านไร่ 

 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

1) มีการด าเนินงานในการลงทะเบียนอาสาสมัครประชาชนรักษาปุาในชุมชนโดย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 50 ของประชากรในชุมชนรอบพ้ืนที่เขตปุาสงวน
แห่งชาติ 

2) มีการด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ของประชากรในชุมชน ภายในปี 2558 

3) มีจ านวนคดีความท่ีเกี่ยวข้องกับการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดลง
กว่าเมื่อเทียบกันกับห้วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 กลยุทธ์ : การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 
- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

1) มีการจัดท าแผนแม่บทในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจของประเทศ เพ่ือปรับบทบาท
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการพัฒนาระบบก ากับดูแลและระบบบริษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ ภายในปีงบประมาณ 2558 

2) มีแผนติดตามและแก้ไขปัญหาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง ดังนี้ บริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) , บริษัท กสท. จ ากัด (มหาชน) , ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย , การรถไฟแห่งประเทศไทย , องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และบริษัท การบิน
ไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ภายในปีงบประมาณ 2558 

- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการของรัฐวิสาหกิจของประเทศ อยู่ในระดับที่

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี 2564 



๒๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  8  การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืนใน
อนาคต ให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1 : การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

   การเปลี่ยนผ่านการออกอากาศโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิตอล ระยะที่ 2 
ด าเนินการเสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ 2558 

 กลยุทธ์ที่ 2 : การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืนในอนาคต 
- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 

1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของข้าวด าเนินการให้เสร็จสิ้น ใน
ปีงบประมาณ 2558 

2) มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพ่ือข้อมูลการผังเมือง และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด าเนินการให้เสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ 2558 

3) การพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุนการท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการให้เสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  9  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยืน มีกลยุทธ์และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 กลยุทธ์ : จัดระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 
1) มีกลไก ตรวจสอบถ่วงดุล โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และพัฒนาระบบรับ

เรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมให้ถึงระดับหมู่บ้าน ผ่านโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และอ าเภอเคลื่อนที่ 
ให้พร้อมภายในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2558 

2) แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และเกณฑ์จริยธรรมเพื่อควบคุมการปฏิบัติ ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตให้พร้อมภายใน
ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2558 

3) ความโปร่งใสของประเทศไทยมีอันดังที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่
ต่ ากว่า 4.0 คะแนน ภายในปีงบประมาณ 2559 

- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
ความโปร่งใสของประเทศไทยมีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า 

4.5 คะแนน ติดต่อกันจนถึงปี 2564 
 

ค่านิยมหลักของคนไทยขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข็มแข็ง ดังนี้  
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
2. ซื้อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนร่วม 
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  



๒๙ 

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10.  รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยาย
กิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว
ต่อบาป ตามหลักของศาสนา 

12.  ค านึกถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 
 
 
 
 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 
(สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์) 

วิสัยทัศน์ 

 “ฐานเพ่ือการลงทุนด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” 

พันธกิจ 
 1. สร้างและฟ้ืนฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรสัตว์น้ า เพื่อเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว 
 2. เพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร และส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 3. สร้างระบบเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดนสู่  AEC 
 4. ลดความรุนแรงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  

เป้าประสงค์ 
 1. ทรัพยากรสัตว์น้ าเพิ่มขึ้น  
 2. สินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
 3. รายได้จากการท่องเที่ยว สินค้า และบริการเพิ่มขึ้น  
 4. แหล่งท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงเป็นระบบสู่ AEC 
 5. การกัดเซาะชายฝั่งทะเลได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างต้นทุนทางทรัพยากรเพ่ือการลงทุน 
  กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างปะการังเทียม เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า 
  กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนา ขีดความสามารถในการก าจัดแมลงศัตรูพืชและถ่ายทอด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเชื่อมโยงของการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ AEC 
  กลยุทธ์ที่ 2.1 ก่อสร้างถนนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างความสัมพันธ์ทาง การท่องเที่ยวและการค้า ณ จุดผ่านแดน ถาวรไทย-เมียน
มาร ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 
  กลยุทธ์ที่ 3.1 ปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 
  กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างเข่ือนกันทรายและคลื่น 
  กลยุทธ์ที่ 3.3 เรียงหินใหญ่กันคลื่น  
 
 

วิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 



๓๑ 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี 
วิสัยทัศน์ 
  “แหล่งผลิตอาหารคุณภาพและเมืองท่องเที่ยวชั้นน าของ ASEAN” 

พันธกิจ 
 1. ผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย ต่อยอด/แปรรูปเชิงสร้างสรรค์ได้ 
 2. พัฒนาเชิงบูรณาการให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 3. ยกระดับเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน า  ของ ASEAN 
เป้าประสงค์ 
 1. สินค้าเกษตร-อาหารมีคุณภาพความปลอดภัย เกิดการต่อยอด/แปรรูปเชิงสร้างสรรค์ สามารถเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตภาคการเกษตรของจังหวัด 
 2. เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อาศัยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 3. เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นน า  ของ ASEAN โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเป็นแหล่งศึกษา 
    ดูงาน – การประชุมสัมมนาส าคัญระดับประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สินค้าเกษตร-อาหารมีคุณภาพและปลอดภัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เมืองน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เมืองท่องเที่ยวชั้นน าของ ASEAN และแหล่งศึกษาดูงานประชุมสัมมนาส าคัญ 

  ระดับประเทศ 

 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
- งานด้านคมนาคมและการขนส่ง ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบาย

น้ า พัฒนาระบบจราจร 
- งานด้านสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟูา-ประปา พัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง และระบบ

ชลประทาน 
- งานด้านการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และปูองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
- ฯลฯ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
- งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและอาชีพให้กับประชาชน 
- งานด้านสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ปุวยเอดส์) 
- งานด้านการศึกษา 
- งานด้านการสาธารสุข 
- งานด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
- ฯลฯ 

 



๓๒ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนา 
- งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
- งานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- งานด้านแก้ไขปูองกันปัญหายาเสพติด 
- ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจ
พอเพียง และการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา 
- งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 
- งานด้านการพาณิชยกรรม 
- งานด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
- งานด้านการท่องเที่ยว 
- ฯลฯ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
- งานด้านการปูองกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
- งานด้านการจัดการขยะในชุมชน 
- งานด้านการส่งเสริมให้เกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ฯลฯ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
- งานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
- ฯลฯ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 
- งานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
- งานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และการปูองกันการทุจริต 
- งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
- งานด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน  
- งานด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
- งานด้านการปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
- งานด้านการส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
- ฯลฯ 

 



๓๓ 

การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางพัฒนา  
1. การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของชุมชน  

1. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามบทบาท  และหน้าที่ของชุมชนตามลาดับชั้นความส าคัญ  
ของชุมชน และลาดับความส าคัญของการพัฒนาเมืองและชนบท  

2. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามศักยภาพตามที่มีอยู่ในชุมชน  และสอดคล้องกับการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน และการพัฒนาตามผังเมือง ที่ก าหนดไว้ในผังเมืองทุกระดับ 

2. การนาผังเมืองรวมไปสู่การใช้บังคับและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  
การนาผังเมืองรวมไปสู่การใช้บังคับกฎหมายและเพ่ือการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็น

การบูรณาการทั้งด้านกฎหมายและภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ผังเมืองรวม  เพ่ือให้สามารถเป็นกลไกผลักดัน
ไปสู่ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่เกิดท้ังผลส าเร็จ  (Output) และผลสัมฤทธิ์  (Outcome) ตามเปูาหมายที่ได้
ก าหนดไว้ โดย 

1. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่  โดยดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ที่ก าหนดให้ใช้

พ้ืนที่และการประกอบกิจกรรมตามที่กฎหมายก าหนดอนุญาตให้ดาเนินการได้  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน
พ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่บนบก แม่น้า ลาคลอง ทั้งส่วนที่เป็นทรัพย์แผ่นดินและทรัพย์เอกชนซึ่งประกอบด้วย  กฎหมาย
ด้านผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายขุดดินถมดิน และกฎหมายอื่น  ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องสามารถควบคุมและส่งเสริมกิจกรรมต่าง  ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด  เช่น การอนุญาตก่อสร้างอาคาร  
การอนุญาตขุดดินถมดิน  และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมตามที่อนุญาตและท่ีห้ามดาเนินกิจกรรม
ประเภทต่าง ๆ  

2. การประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงบประมาณการพัฒนาตามผัง  
จากการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ก่อให้เกิดองค์กรที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทหน้าที่ดูแลกากับ

และบังคับใช้กฎหมายเหล่านั้น  ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนภูมิภาคและรวมถึงส่วนกลาง  ดังนั้น องค์กรที่
เกี่ยวข้อง จึงเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันด้านงบประมาณไปสู่การปฏิบัติตามแผนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามผังเมือง  
การนาผังไปสู่การปฏิบัติที่มีความมุ่งหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงนั้น  จาเป็นต้องให้  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินโครงการตามที่ผังเมืองรวมก าหนด  เช่น โครงข่ายคมนาคมและขนส่งการปรับปรุงพ้ืนที่
นันทนาการสาหรับชุมชน  จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง  ๆ เช่น ถนน ไฟฟู ประปา ระบบสื่อสาร  เอ้ือต่อการพัฒนา
พ้ืนที่ในบริเวณท่ีภาครัฐมีความต้องการให้เป็นไปตามแผนพัฒนา  ซึ่งสามารถนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์  โดย
บูรณาการจากทุกภาคส่วนของพ้ืนที่ เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติให้เป็นไปตามตามผัง  
และการจัดทาโครงการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นไปตามผังเมืองจะส่งผลให้สามารถจัดทาแผนพัฒนาเพื่อจัดของบประมาณ  
จากส่วนภูมิภาค และภาครัฐส่วนกลางได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกส่วนหนึ่ง  

การนาผังเมืองรวมไปสู่การปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่  ในบางกรณีมีความจาเป็นที่จะต้องได้มาซึ่ง
ที่ดินเพ่ือประโยชน์แก่สาธารณะ  ก็สามารถดาเนินการได้ตามความต้องการของภาครัฐโดยอาศัยการพัฒนาตามผัง
เมืองที่วางไว 

 
 
 
 



๓๔ 

  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหาร นายนที    เพ็งพิณ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม 2553 ซึ่งมีนโยบายที่จะด าเนินการ  
6 นโยบาย คือ 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 ถนนภายในต าบลจะได้รับการก่อสร้าง การพัฒนา การปรับปรุงให้ประชาชน สามารถใช้

สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย โดยจัดล าดับความส าคัญของการแก้ปัญหาไว้ในแผนปฏิบัติการ ตามความ
ต้องการของการประชาคม และภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ พร้อมกันนั้นจะ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการจากหน่วยอื่น เพื่อขอรับการสนับสนุนในโครงการ ที่เกิดขีดความสามารถของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

1.2 ขอขยายเขตไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมเติมให้ได้อย่างทั่วถึงตามถนนสาธารณะ โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรเวลากลางคืน 

1.3 จัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตรและเพ่ือการบริโภค บริหารจัดการให้อย่างท่ัวถึงและ
มีคุณภาพ ทั้งท่ีด าเนินการเองและประสานขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.1 ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและระดับปฐมวัย ทั้งในด้านอาหารกลางวัน

อาหารเสริม (นม) รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน พร้อมบุคลากรผู้สอนแก่เด็กก่อนปฐมวัยเพื่อเป็น
พ้ืนฐานน าไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษาในระดับสูงต่อไป 

2.2 สนับสนุนการเรียนการสอนนอกสถานที่ นอกหลักสูตรทุกรูปแบบ เพื่อสร้างศักยภาพของ
นักเรียน 

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และท านุบ ารุงศาสนา
ให้ด ารงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนจัดกิจกรรมทางศาสนา และวันส าคัญอย่างต่อเนื่อง 

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน 
2.5 สนับสนุนและส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
3.1 เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม ทั้งในระดับท้องที่ ระดับท้องถิ่น ระดับประชาชนโดยทั่วไป 

โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้าน 
3.2 เพ่ิมทักษะความสามารถของพนักงานและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพใน

การบริการประชาชนให้รวดเร็วทั่วถึง เป็นธรรม เป็นไปตามมาตรฐาน 
3.3 พัฒนาสถานที่ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ

ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในการรองรับภารกิจ และการบริการประชาชน 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมโครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล นโยบาย

จังหวัด นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และจังหวัด  
3.5 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3.6 จัดให้มีการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ

และท่ัวถึง 
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3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส รวดเร็ว 
และถูกต้องตามกฎหมาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
4.1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
4.2 ส่งเสริมจัดการศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมความรู้แก่กลุ่มอาชีพเสริมทักษะในการท างานให้

เข้มแข็ง 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตามความต้องการของชุมชนให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้

และแก้ไขปัญหาการว่างงาน โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
4.4 ส่งเสริมจัดโครงการ กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริม

สนับสนุน ขยายเครือข่าย เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
4.5 ส่งเสริมให้ประชาชนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ

ประชาชนในท้องถิ่น 

5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้มีประสิทธิภาพ

และมีความเข้มแข็ง 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเป็นมาตรฐาน 
5.3 ส่งเสริมเฝูาระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมปูองกันโรคต่างๆ ตามประกาศของทางราชการอย่าง

สม่ าเสมอและรวดเร็ว 
5.4 ส่งเสริมรณรงค์ก าจัดขยะและการบริหารจัดการจัดเก็บ การทิ้งขยะ โดยร่วมกับประชาชน

หมู่บ้าน สาธารณะสุขประจ าต าบล  
5.5 ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดินภายในหมู่บ้านให้มีความสะอาดเป็น

ระเบียบเรียบร้อย 
5.6 ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ และบ ารุงรักษาปรับปรุงแหล่งน้ าและคูคลองธรรมชาติให้มี

ความสะอาดปราศจากสิ่งกีดขวางและน้ าสามารถไหลได้สะดวก 

6. นโยบายพัฒนาสังคม 
6.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยออกตรวจตราและเฝูาระวังการแพร่

ระบาดของยาเสพติด รวมทั้งเป็นการปูองปรามการกระท าผิดกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ยากไร้ 

6.3 จัดให้มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโดยมีรถเคลื่อนที่เร็วเพ่ือช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัย
ต่างๆ 

6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้าน ต าบล และระดับ
อ่ืนๆ 
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 3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์ในอนาคต 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) เส้นทางคมนาคม 
- การคมนาคมไม่สะดวก 

ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง 
เป็นหลุม เป็นบ่อ 

2) ระบบประปา 
- การขาดแคลนน้ าอุปโภค

บริโภคโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง 
3) ไฟฟูา 

- ถนนไม่มีแสงสว่างท าให้ไม่
มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 
หมู่ที่ 1-7 

 
พ้ืนที่ในเขต ต าบล

หนองพลับ 

 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานจะมีการ
พัฒนาที่ดีขึ้น เช่น 
- ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทาง 
การคมนาคมให้สะดวกทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
- ขยายเขตประปาเพ่ือให้
ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
- ติดตั้งไฟสาธารณะรายทางใน
จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
1) การประกอบอาชีพ 

- ขาดเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ 

- ขาดความรู้ในการประกอบ
อาชีพ 

2) ปัจจัยการผลิต 
- ต้นทุนการผลิตสูง 
- ราคาผลผลิตตกต่ า 

 
หมู่ที่ 1-7 

 
กลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป 

 
ปัญหาจะเพ่ิมข้ึน แม้ว่าจะมี
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้วก็
ตาม แต่ก็ยังขาดการจัดหาตลาด
รองรับผลผลิตทั้งผลิตภัณฑ์
ชุมชนและผลผลิตทางการเกษตร
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังขาดตลาด
กลางรับซื้อผลผลิต ยิ่งท าให้
รายได้เกษตรกรลดลงเนื่องจากมี
รายจ่ายค่าขนส่งเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย การคาดการณ์ในอนาคต 
3. ด้านสังคม 

1) สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

2) ความร่วมมือ การรวมตัว
ภายในชุมชน 

3) การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด 
 

 
หมู่ที่ 1-7 

 
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

 
- ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับ
สวัสดิการอย่างท่ัวถึงในการด ารง
ชีพ 
- ปัญหาการแพร่ระบาดของยา
เสพติด เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีคน
ต่างถ่ินย้ายเข้ามาอยู่มากขึ้น ท า
ให้ชุมชนขยายตัวส่งผลให้เกิด
ความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินอันเนื่องมาจากความ
จ าเป็นทางเศรษฐกิจ อีกทั้งบาง
พ้ืนที่ยังมีจุดเสี่ยง ท าให้เยาวชนมี
โอกาสในการมั่วสุมยาเสพติดมาก
ขึ้นด้วย 

4. ด้านสาธารณสุข 
1) โรคระบาดและโรคติดต่อ

ต่างๆ 
2) สุขภาพอนามัย 
3) การบริการด้านสาธารณสุข

มูลฐาน 

หมู่ที่ 1-7 ประชาชนทั่วไป
และสัตว์เลี้ยง 

โรคติดต่อบางชนิดอาจจะลดลง
เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชนให้ตื่นตัวต่อ
การปูองกันโรคและในปัจจุบัน
ประชาชนได้ให้ความส าคัญและ
สนใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง
มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็
อาจจะมีโรคใหม่เกิดขึ้น เนื่อง 
การเปิดประตูสู่ AEC ปี 2558 
แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาขาย
แรงงานในพ้ืนที่มากขึ้น 

5. ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 
1) คุณภาพการศึกษา 
2) อุปกรณ์การศึกษา 
3) สถานศึกษาและแหล่ง

เรียนรู้ 
4) วัดและศูนย์วัฒนธรรมใน

หมู่บ้าน 
5) งานประเพณีต่างๆ 

 
หมู่ที่ 1-7 

 
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

 
ด้านการศึกษา   ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไม่ได้มาตรฐานของ สมศ. 
ขาดสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย โดยเฉพาะทักษาด้าน
ภาษารองรับประชาคมอาเซียน 
ด้านศาสนา   ประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้านยังสืบสานศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรม อยู่เห็นได้
จากงานบุญประเพณีในวันส าคัญ
ทางศาสนาทุกปีและยังสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น (ไทยทรงด า) 



๓๘ 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย การคาดการณ์ในอนาคต 
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
1) ภัยธรรมชาติ เกิดน้ าท่วม

ทุกปีในฤดูฝน และขาดแคลนน้ าใน
ฤดูแล้ง 

2) ปัญหาขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล 

3) ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อม
โทรม 

3) ขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ 

 
หมู่ที่ 1-7 

 
ประชาชนทุก
หลังคาเรือน 

 
ภัยธรรมชาติ   เกิดปัญหาน้ าท่วม
ทุกปี แต่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณและบุคลากรจาก
หน่วยงานอื่นในการให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 
ปัญหาขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล  
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากอัตราการ
ขยายตัวของเมืองเพ่ิมข้ึนแต่
ระบบการบริหารจัดการขยะยัง
ขาดแคลนสถานที่ก าจัดขยะที่ถูก
สุขลักษณะรวมทั้งการน าขยะมา
สร้างมูลค่าเพ่ิมขาด 

 
 3.2.2 ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพใน
มิติพื้นที ่

การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางพัฒนา 
1. การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของชุมชน  

1. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามบทบาท และหน้าที่ของชุมชนตามลาดับชั้นความส าคัญ ของชุมชน 
และลาดับความส าคัญของการพัฒนาเมืองและชนบท  

2. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามศักยภาพตามที่มีอยู่ในชุมชน และสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และการพัฒนาตามผังเมือง ที่ก าหนดไว้ในผังเมืองทุกระดับ  
2. การนาผังเมืองรวมไปสู่การใช้บังคับและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  

การนาผังเมืองรวมไปสู่การใช้บังคับกฎหมายและเพ่ือการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นการบูรณาการ
ทั้งด้านกฎหมายและภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ผังเมืองรวม  เพ่ือให้สามารถเป็นกลไกผลักดันไปสู่
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมที่เกิดท้ังผลส าเร็จ (Output) และผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ตามเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้  
โดย 

1. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่  โดยดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ที่ก าหนดให้ใช้พ้ืนที่และ

การประกอบกิจกรรมตามที่กฎหมายก าหนดอนุญาตให้ดาเนินการได้  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่
ครอบคลุมพ้ืนที่บนบก  แม่น้า ลาคลอง ทั้งส่วนที่เป็นทรัพย์แผ่นดินและทรัพย์เอกชนซึ่งประกอบด้วย  กฎหมายด้าน
ผังเมือง กฎหมายควบคุมอาคาร  กฎหมายขุดดินถมดิน  และกฎหมายอื่น  ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องสามารถควบคุมและส่งเสริมกิจกรรมต่าง  ๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด  เช่น การอนุญาตก่อสร้างอาคาร  
การอนุญาตขุดดินถมดิน  และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมตามที่อนุญาตและท่ีห้ามดาเนินกิจกรรม
ประเภทต่าง ๆ  

 



๓๙ 

2. การประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้องในงบประมาณการพัฒนาตามผัง  
จากการบูรณาการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ก่อให้เกิดองค์กรที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทหน้าที่ดูแลกากับและบังคับ

ใช้กฎหมายเหล่านั้น  ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนภูมิภาคและรวมถึงส่วนกลาง  ดังนั้น องค์กรที่เกี่ยวข้อง  จึง
เป็นส่วนส าคัญในการผลักดันด้านงบประมาณไปสู่การปฏิบัติตามแผนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามผังเมือง  
การนาผังไปสู่การปฏิบัติที่มีความมุ่งหมายให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริงนั้น  จาเป็นต้องให้  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดาเนินโครงการตามที่ผังเมืองรวมก าหนด  เช่น โครงข่ายคมนาคมและขนส่งการปรับปรุงพ้ืนที่นันทนาการสา
หรับชุมชน จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ถนน ไฟฟูา ประปา ระบบสื่อสาร เอ้ือต่อการพัฒนาพื้นที่ในบริเวณ
ที่ภาครัฐมีความต้องการให้เป็นไปตามแผนพัฒนา  ซึ่งสามารถนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์  โดยบูรณาการจาก
ทุกภาคส่วนของพ้ืนที่ เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติให้เป็นไปตามตามผัง  และการจัดทา
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นไปตามผังเมืองจะส่งผลให้สามารถจัดทาแผนพัฒนาเพื่อจัดของบประมาณ  จากส่วน
ภูมิภาค และภาครัฐส่วนกลางได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกส่วนหนึ่ง  

การนาผังเมืองรวมไปสู่การปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่  ในบางกรณีมีความจาเป็นที่จะต้องได้มาซึ่ง
ที่ดินเพ่ือประโยชน์แก่สาธารณะ  ก็สามารถดาเนินการได้ตามความต้องการของภาครัฐโดยอาศัยการพัฒนาตามผัง
เมืองที่วางไว้ 

ปัจจุบันประเทศไทยใช้พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 ในการด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมโดย
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
ก าหนดให้การใช้บังคับผังเมืองรวมกระท าโดย กฎกระทรวง (มาตรา 26) อายุการใช้บังคับไม่เกิด 5 ปี (มาตรา 26 
วรรค 2) และอาจขยายระยะเวลาการใช้บังคับโดยกฎกระทรวงได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ปี และกระท า โดย
กฎกระทรวง (มาตรา 26 วรรค 5 และวรรค 6) โดยองค์ประกอบของผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 (มาตรา 17) 

การวางผังเมือง คือ การวาง จัดท า และด าเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวม และบริเวณท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ชนบท (สา นักมาตรฐานผังเมือง, 2545) วัตถุประสงค์การวางผัง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมือง ในด้านการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การบริการด้านสาธารณะและ
สภาพแวดล้อม เพื่อพัฒนาเมืองให้ดีขึ้นทางสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม และ
ความปลอดภัยของประชาชน เพ่ือส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ดีขึ้น เพื่อดา รงรักษา หรือบูรณะสถานที่
และวัตถุที่มีประโยชน์ หรือคุณค่าทางศิลปกรรมสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ดา รงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงามหรือคุณค่าในทางธรรมชาติเมือง (สา นักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ, 
2549)  

จังหวัดเพชรบุรีตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศไทยค่อนข้างมาทางใต้ จัดอยู่ในกลุ่มภาคกลางตะวันตก 
จังหวัดเพชรบุรีได้มีการด าเนินการและจัดท า ผังเมืองและประกาศใช้เป็นกฎหมายมาแล้ว 2 ผัง คือ ผังเมืองรวม
เพชรบุรี และผังเมืองรวมชะอ า ผังเมืองรวมเมืองชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ครอบคลุมเทศบาลเมืองชะอ า 
(ยกเว้น บริเวณปุาที่จะด าเนินการหมายเลข 87 ซึ่งเป็นปุาตามมติคณะรัฐมนตรี) รวมพ้ืนที่เขตผังเมืองรวมทั้งหมด
ประมาณ 118 ตารางกิโลเมตร หรือ 73,746 ไร่ ผังเมืองรวมเมืองชะอ า ได้ด าเนินการวางผังครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 
2529 และได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงฉบับที่ 138 (พ.ศ. 2536) ใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2536 มี
ผลบังคับใช้ 5 ปี โดยมีการปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2540 และได้ประกาศเป็นกฎกระทรวงฉบับที่ 466 (พ.ศ. 
2543) ใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 มีผลบังคับใช้ 5 ปี ถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 



๔๐ 

มีการต่ออายุผังออกไปอีก 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2549 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 (เทศบาลเมือง
ชะอ า , 2551) ในช่วงที่ประกาศใช้บังคับ ได้มีการแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อก าหนดรายแปลง
เปลี่ยนเป็นรายบริเวณ โดยประกาศเป็นกฎกระทรวงฉบับที่ 476 (พ.ศ. 2549) ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ต่อมากรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ถ่ายโอนภารกิจด้านการวางผังเมืองชะอ า ให้
เทศบาลเมืองชะอ า เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ทั้งนี้แม้ว่าผังเมืองรวมชะอ า ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
ฉบับที่ 138 (พ.ศ.2536) เป็นฉบับแรกจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 12 ปีแล้วก็ตาม แต่พบว่าส่วนใหญ่ประชาชนใน
เขตผังเมืองชะอ า มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินอยู่มาก เนื่องจากข้อก าหนดโซนสี รวมทั้งข้อก าหนดต่างๆ 
ในผังเมืองรวมชะอ านั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนผู้อยู่อาศัย การลงทุนของ
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากการใช้ประโยชน์บนพื้นที่
นั้นๆ และจะมีผลกระทบในแง่มุมต่างๆ ตามมา ตัวอย่างผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน เช่น ผลกระทบต่อความสามารถใน
กิจกรรมการใช้ประโยชน์เหนือพ้ืนที่ดินต้องลดน้อยลง หรือประกอบกิจกรรมบางประเภทไม่ได้ กรณีเช่น บริเวณ
ชายหาดชะอ า ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง หรือโซนสีส้ม ให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยฯ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจกรรมอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของที่ดิน
บริเวณดังกล่าว ปรากฏว่าพ้ืนที่ประกอบกิจการอื่นร้อยละสิบห้าได้ถูกใช้หมดไปก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งหากจะก่อสร้าง
อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงแรมซึ่งถือว่าเป็นประเภทพาณิชยกรรม จึงไม่สามารถด าเนินการได้ถูกต้องตาม
กฎหมายโรงแรม หรือกรณีพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมหรือโซนสีเขียวซึ่งห้ามก่อสร้างอาคารประเภทประกอบ
กิจการอาคารพาณิชย์ ตึกแถว ห้องแถว ซึ่งเจ้าของพ้ืนที่อาจไม่ทราบมาก่อนว่าตามกฎหมายผังเมืองแล้วที่ดินของ
ตนเองประกอบกิจการดังกล่าวได้หรือไม่ มาทราบก็ตอนมายื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งก็
ไม่สามารถท่ีจะอนุญาตให้ก่อสร้างได้ ทั้งนี้เจ้าของเข้าใจว่าที่ดินของตนเองนั้นไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
อีกท้ังก็เป็นชุมชนไปแล้ว โดยเจ้าของที่ดินมองว่าเป็นการลิดรอนสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของตนเอง และเห็นว่า
การใช้ประโยชน์ในพื้นนั้นไม่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาของประชาชนและนักธุรกิจ
เจ้าของที่ดินที่ไม่มีความรู้และไม่เข้าใจข้อบังคับใช้การใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองชะอ า แต่เดิมมาหรือ
บางส่วนพอมีความรู้อยู่บ้างแต่ด้วยความจ าเป็นด้านการประกอบอาชีพ และธุรกิจในย่านนั้นซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับ
ข้อก าหนดผังเมืองรวมเมืองชะอ า ท าให้การบังคับใช้กฎหมายผังเมืองรวมและการยอมรับของประชาชนอาจไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค ์
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3.2.3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

ปัจจัยภายในองค์กร 
จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 

1. ระบบการบริหาร 
1.1  เป็นหน่วยงานที่สามารถก าหนด

แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น นโยบาย การ
บริหารจัดการ การบริหารงานบุคคล และ
การเงินการคลังอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกับ
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

1.2  เป็นหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
โดยจัดประชุมประจ าหมู่บ้าน/ต าบล เพ่ือรับฟัง
ข้อเสนอปัญหาและความต้องการ เพ่ือรับข้อมูล
มาประกอบการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองพลับ 

1.3  การก ากับดูแลการปฏิบัติงานจะมี
หน่วยงานตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี เช่น หน่วยตรวจสอบ
และการก ากับดูแลในระดับ อ าเภอ จังหวัด 
ส านักงานตรวจงานแผ่นดิน เป็นต้น 
2. ด้านบุคลากร 

2.1  มีโครงสร้างอัตราก าลังประกอบไปด้วย
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ซึ่งได้
ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้แต่ละ
ต าแหน่งชัดเจนและพนักงานจ้างยังเป็นบุคลากร
ที่อยู่ในพื้นท่ีท าให้การติดต่อประสานงานระหว่าง
หมู่บ้านได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2.2  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ไปอยู่ในระเบียบวินัย และ
ข้อตกลงขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
3. ด้านงบประมาณ 

3.1 เป็นหน่วยงานที่เป็นนิติบุคคล มีความ
คล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 

1. ระบบการบริหาร 
1.1 กฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไข

ตลอดเวลา ท าให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความชัดเจนเรื่องแนวทางใน
การด าเนินงาน 

1.2  ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วม และยังขาด
แกนน าที่มีความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ด้านบุคลากร 

2.1  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละคน
รับผิดชอบงานหลายด้าน ท าให้ขาดความรู้ ความช านาญใน
ต าแหน่งงานหรือภารกิจหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย ประกอบกับ
ได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมข้ึนจึงต้องมีการส่งเสริมให้ฝึกอบรม 
และก าหนดต าแหน่งงานเพ่ิมข้ึนในภารกิจด้านสาธารณสุข งาน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานพัฒนาสังคม 
 
 
 
3. ด้านงบประมาณ 

3.1 งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมีค่อนข้างน้อยท าให้
การพัฒนาไม่ท่ัวถึง 
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4. ศักยภาพของชุมชน 
4.1  พื้นที่ต าบลหนองพลับเป็นพื้นที่ท่ีมี

แม่น้ าล าคลองไหลผ่านหลายสาย ท าให้พื้นที่
เหมาะแก่การท าการเกษตร 

4.2  มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ทรงด าอันให้คงอยู่สืบไป 

4.3  มีกลุ่มอาชีพท าขนมหวาน โดยกลุ่มสตรี
แม่บ้าน ส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน 

4. ศักยภาพของชุมชน 
4.1 พ้ืนที่ต าบลหนองพลับประสบปัญหาวาตภัยทุกปี 
4.2 มีล าคลองหนองบึงสาธารณะประโยชน์มากมายแต่ไม่

สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ เนื่องจาก ตื้นเขินยังไม่ได้รับ
การพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 

4.3 ไม่มีศูนย์รวมการจ าหน่ายและกระจายสินค้าของท้องถิ่น 

 

 

 

ปัจจัยภายนอกองค์กร 

โอกาส Opportunity อุปสรรค  Threat 
1.พ้ืนที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
2.พ้ืนที่มีความเหมาะสมง่ายต่อการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค   
3.กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง 
4.มีการสนับสนุนให้บันทึกระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 
5.มีกฎหมายให้ท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารงาน 
6.มีการถ่ายโอนการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น 
7.หน่วยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณ 
8.มีประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
9.มีการสอนภาษาต่างประเทศ 
 

1.ต้นทุนการผลิตมีราคาสูง 
2.ไม่มีตลาดกลางจ าหน่ายสินค้า 
3.เกษตรกรขาดความรู้การใช้เทคโนโลยีการเกษตร 
4.ประชาชนขาดความรู้ด้านกฎหมาย 
5.องค์กรชุมชนไม่เข้มแข็ง และเข้าใจบทบาทของตนเอง
ในเรื่องการมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่ม 
6.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าช้าและลด
น้อยลง 
7.มีการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
8.ไม่มีการสืบสานวัฒนธรรม 
9.มีการเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก 
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 วิสัยทัศน์ (vision) 
 “ภายในปี พ.ศ.2565 ต าบลหนองพลับ จะเป็นต าบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงตน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ด้วยผู้บริหารที่มี
วิสัยทัศน์และบุคลากรท่ีมีคุณภาพ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” 

พันธกิจ (mission) 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 

ปัจจุบันได้ก าหนดอ านาจหน้าที่หลักในมาตรา  66 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่  “พัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ  ได้ก าหนดพันธกิจหลักที่จะด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

พันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
พันธกิจที่ 1 จัดให้มี ปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาจัดให้มีระบบการศึกษา สาธารณสุขให้ทั่วถึงรวมถึงพัฒนา

สิ่งแวดล้อมคนในชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและปลอดภัย 
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมที่ปลอดภัยจากสารพิษและเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น 
พันธกิจที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (เป้าประสงค์) 
1. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ า และ

สภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ประชาชน มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
4. มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
5. อบต.มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้สามารถด าเนินก้าวไปสู่
วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
2. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

  3.  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.  การรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี                               

5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
 ประกอบด้วย  5  ด้าน   แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งน้ า สภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา 

1. ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า รางระบายน้ าฯ 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจราจร 
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะและขยายเขตไฟฟูา  
4. การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค  
5. การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการจัดการผังเมือง 
6. การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   2   ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกช่วงวัยพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

2. การพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพ่ือสร้างนิสัยการรักกีฬา 
3. การส่งเสริมการปูองกัน การรักษา การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงตาม

หลักสาธารณสุข 
4. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วน

ร่วม 
5. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ

ปลอดจากอบายมุข 
6. การจัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่ประชาชน 
7. การเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดีเกิดความอบอุ่น รวมทั้งการพัฒนาสตรี เยาวชน

ผู้สูงอายุ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   3   ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   4   ด้านการรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี 
แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ จารีต
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ ท านุ บ ารุง ศาสนา 
 
 
 
 



๔๕ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่   5   ด้านบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 

1. เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคลากรและกลไกในการประสานงานระหว่าง

อปท. 
3. การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ ในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ ให้มี

ประสิทธิภาพฯ 
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารต่างๆ และการจัดการระบบ 

ICT 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนและจัดกิจกรรมการส่งเสริมความสามัคคี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


