
  
                                                                                                     

บทที่ 1 
บทน า 

---------------------------- 
 
 

การจัดท าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 
  แผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นท่ีกาํหนดยทุธศาสตร์ และแนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นซ่ึงแสดงถึงวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคตโดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอาํเภอ 
และนโยบายในการพฒันาทอ้งถิ่น การวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น จึงเป็นกระบวนการกาํหนด
ทิศทางในอนาคตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น โดยกาํหนดสภาพการณ์ท่ีตอ้งการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการ
รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบดา้นและเป็นระบบ ทั้งน้ีจะตอ้งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถิ่น และปัญหา/ความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถิ่นดว้ย 

  การวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันา มีความสาํคญัต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็นอยา่งยิง่ ทั้งน้ี เน่ืองจากแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันา เป็นแผนพฒันาท่ีมุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในอนาคต เป็นกรอบในการกาํหนดทิศทางการพฒันา
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นใหมุ่้งสู่สภาพการณ์อนัพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งเท่าทนักบัการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจดัสรรทรัพยากรที่
มีอยูอ่ยา่งจาํกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันา จึงเป็นการกาํหนดทิศทางการพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ท่ีตอ้งกาํหนดถึงสภาพการณ์ท่ีตอ้งการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะทาํใหบ้รรลุถึงสภาพการณ์นั้น   การ
จดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีดี ตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบดา้นและเป็นระบบ ทั้งน้ี 
เพื่อใหแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นสามารถนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาและสนองตอบความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถิ่นไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองพลบั จึงไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันา เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางและกาํหนด
ทิศทางการพฒันาของ อบต. ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2560 
 
ข้ันตอนการจัดท าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา 

(1) การรวบรวมขอ้มูลและปัญหาสาํคญั 
(2) การวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาของทอ้งถิ่นในปัจจุบนั และกาํหนดประเดน็ในการ

พฒันา 
(3) การกาํหนดวิสัยทศัน์และภารกจิหลกัการพฒันาทอ้งถิ่น 
(4) การกาํหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
(5) การกาํหนดวตัถุประสงคก์ารพฒันาทอ้งถิ่น 
(6) การกาํหนดยทุธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพฒันาทอ้งถิ่น 
(7) การกาํหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถิ่น 
(8) การอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา 

 
 
 



  
   บทที ่ 2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคญัขององค์การบริหารส่วนต าบล 

---------------------------- 
 

1.ประวตัิความเป็นมาของต าบล 
  เดิมไดเ้ล่าต่อกนัมาว่า มีลาํคลองนํ้ าธรรมชาติไหลผา่นหมู่บา้นตาํบลน้ีจะมีพ่อคา้แม่คา้นาํสินคา้มา
แลกเปล่ียนสินคา้ โดยใชเ้รือเป็นพาหนะในการเดินทาง     ชาวบา้นน้ีนาํเรือผา่นมาบริเวณแห่งน้ี        ส่วนใหญ่จะพกั
บริเวณแห่งน้ี เพราะในบริเวณน้ีจะมีหนองนํ้ าใหญ่อยู ่ต่อมารวมตวักนัจึงเรียกว่า “บา้นหนองพลบั” ตาํบลหนองพลบั 
ตั้งอยูใ่นเขตการปกครอง อาํเภอเมืองเพชรบุรี ประกอบไปดว้ย 7 หมู่บา้น ดงัน้ีคือ 
  -หมู่ท่ี 1  บา้นสมอดาน  
  -หมู่ท่ี 2  บา้นหนองสาํโหรง 
  -หมู่ท่ี 3   บา้นดอนทราย 
  -หมู่ท่ี 4  บา้นใหญ่  
  -หมู่ท่ี 5  บา้นเหนือ 
  -หมู่ท่ี 6  บา้นดอนยีก่รอก 
  -หมู่ท่ี 7  บา้นดอนขวาง 
 
2.สภาพทั่วไป  
          1.1   ที่ตั้ง      (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากจากอ าเภอ)    
  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองพลบั ตั้งอยูห่มู่ท่ี 3 บา้นดอนทราย ตาํบลหนองพลบั อาํเภอเมือง 
จงัหวดัเพชรบุรี อยูท่างทิศตะวนัออกของอาํเภอเมืองเพชรบุรี ระยะห่างจากอาํเภอเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร และอยู่
ทางทิศตะวนัออกของจงัหวดัเพชรบุรีมีระยะทางประมาณ  9 กิโลเมตร 
  ระยะทางจากหมู่บ้านถึงอ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบุรี 
  หมู่ท่ี  1   ห่างจากอาํเภอ   11       กิโลเมตร   
  หมู่ท่ี  2   ห่างจากอาํเภอ   12  .5  กิโลเมตร     
  หมู่ท่ี  3   ห่างจากอาํเภอ   12       กิโลเมตร 
  หมู่ท่ี  4   ห่างจากอาํเภอ    12      กิโลเมตร 
  หมู่ท่ี  5   ห่างจากอาํเภอ    12      กิโลเมตร 
  หมู่ท่ี  6   ห่างจากอาํเภอ    13      กิโลเมตร 
  หมู่ท่ี  7   ห่างจากอาํเภอ    12      กิโลเมตร 
 
 
 



  
อาณาเขตของต าบล 

  ทิศเหนือ ติดต่อ  ตาํบลนาวุง้ อาํเภอเมืองเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 
  ทิศใต ้  ติดต่อ  ตาํบลหนองขนาน และตาํบลหาดเจา้สาํราญ 
  ทิศตะวนัออก ติดต่อ  ตาํบลนาพนัสาม และตาํบลหาดเจา้สาํราญ 
  ทิศตะวนัตก ติดต่อ  ตาํบลโพไร่หวาน และตาํบลดอนยาง 
 

1.2 เนือ้ที ่
  ตาํบลหนองพลบั   มีเน้ือท่ีประมาณ 10.717  ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ 6,698.12  ไร่ 

1.3 ภูมปิระเทศ 
  พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลกูและเล้ียงสตัว ์ ไม่มีภูเขา – ป่าไม ้ ลกัษณะดินเป็น
ดินร่วนปนทราย มีนํ้ าจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติ และคลองชลประทานตลอดทั้งปี พ้ืนท่ีตาํบลหนองพลบัแบ่งพ้ืนท่ี
ออกเป็นสองส่วน  โดยมีแนวถนนสายเพชรบุรี – หาดเจา้สาํราญ  พาดผา่นตาํบล  ฝ่ังตะวนัออกประกอบดว้ย บา้นสมอ
ดาน บา้นหนองสาํโหรง บา้นดอนทราย บา้นใหญ่ บา้นเหนือ และบางส่วนของบา้นดอนยีก่รอก ฝ่ังตะวนัตก 
ประกอบดว้ยบา้นดอนยีก่รอก และบา้นดอนขวาง 
 1.4  ภูมอิากาศ 
  ตาํบลหนองพลบั อยูใ่กลก้บัตาํบลหาดเจา้ จึงไดรั้บอิทธิพลของมรสุมตะวนัตกเฉียงใตใ้นฤดูฝน และ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัวนัออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว จึงทาํใหมี้อากาศหนาเยน็ในช่วงเวลาดงักล่าว โดยทัว่ไป
ตาํบลหนองพลบัมีฤดูกาล 3 ฤดู ดงัน้ี 
  ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ ์– กลางเดือนพฤษภาคม 
  ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม   -  กลางเดือนกุมภาพนัธ ์
 1.5 การปกครอง 
       - ลกัษณะของประชากรและความเป็นอยู่ 
  ประชากรในตาํบลหนองพลบัส่วนใหญ่ เป็นลาวโซ่ง หรือไทยทรงดาํ ยกเวน้บา้นสมอดาน หมู่ท่ี 1 ท่ี
ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทย ลกัษณะความเป็นอยูข่องชาวหนองพลบั มีการสร้างบา้นเรือนอาศยักนัอยูเ่ป็นกลุ่มตาม
หมู่บา้นต่างๆ จะมีการสร้างบา้นเรือนท่ีเห็นกระจดักระจายอยูบ่า้งตามความจาํเป็นของการถือครองพ้ืนท่ี ลกัษณะการ
สร้างบา้นเรือน เป็นบา้นไทยยกพ้ืนสูง มีใตถุ้นบา้นสาํหรับนัง่เล่น และเก็บส่ิงของสมัภาระ เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในการ
ประกอบอาชีพ ลกัษณะความเป็นอยูใ่นครอบครัว ยงัเป็นครอบครัวใหญ่อยูส่่วนมาก นัน่ก็คือ มีพ่อ แม่ ลกู เขย สะใภ ้
และหลาน อาศยัอยูร่่วมกนัในครอบครัว 
  เมื่อถึงเทศกาลประเพณีไทยทรงดาํ ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีชาวลาวโซ่ง หรือไทยทรงดาํ จาก
หลายแห่ง ทั้งในและนอกตาํบล มาทาํกิจกรรมตามประเพณีของไทยทรงดาํ หรือลาวโซ่ง ท่ีหมู่บา้นดอนทราย หมู่ท่ี 3 
ตาํบลหนองพลบั จนเป็นงานประจาํปีท่ียิง่ใหญ่ของตาํบลหนองพลบั 



  
  ครัวเรือนทั้งส้ิน  614  ครัวเรือน  ประชากรทั้งส้ิน   2,357  คน  แยกเป็นชาย   1,113    
คน หญิง   1,244   คน   ความหนาแน่นเฉล่ีย 223.94 /ตารางกิโลเมตร แยกเป็นรายหมู่บา้น 

ช่ือหมู่บ้าน หมู่ที่ จ านวน 
หลงัคาเรือน 

(หลงั 

จ านวนประชากร
ชาย (คน) 

จ านวนประชากร
หญิง (คน) 

จ านวนประชากร 
(รวม) 

บา้นสมอดาน 1 54 93 131 213 
บา้นหนองสาํโหรง 2 35 90 100 181 
บา้นดอนทราย 3 100 183 211 380 
บา้นใหญ่ 4 33 56 67 124 
บา้นเหนือ 5 81 81 112 193 
บา้นดอนยีก่รอก 6 197 387 425 812 
บา้นดอนขวาง 7 114 224 233 457 

รวม 614 1,113 1,244 2,357 
  
ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

รายงานประชากรแยกตามกลุ่มอาย/ุเพศ รายหมู่บา้น (ตามทะเบียนราษฎร์) 
ตาํบลหนองพลบั อาํเภอเมือง จงัหวดัเพชรบุรี 

 
หมู่
ท่ี 

ช่ือหมู่บ้าน 
รวมทั้งหมด 

ตํ่ากว่า 1 
ปี 

1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+ 

รวม ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
1 บา้นสมอ

ดาน 
237 106 131 1 1 5 3 6 7 6 8 4 4 6 13 11 11 13 11 7 8 7 10 12 11 7 12 6 8 9 4 1 2 1 4 1 5 2 4 1 5 

2 บา้นหนอง
สําโหรง 

197 97 100 0 0 6 6 6 6 12 7 4 8 9 10 9 6 11 6 11 15 5 9 7 8 5 9 3 6 5 5 0 5 3 2 1 2 0 0 0 0 

3 บา้นดอน
ทราย 

401 190 211 3 1 3 7 9 3 13 10 14 6 16 20 18 19 12 13 15 11 16 22 17 21 16 23 14 12 6 5 4 13 3 10 3 11 6 1 2 3 

4 บา้นใหญ่ 133 66 67 1 0 7 0 2 4 2 2 4 2 3 3 4 7 4 7 7 4 6 4 2 4 6 4 6 5 1 2 1 7 5 6 3 4 2 2 0 0 
5 บา้นเหนือ 217 103 114 0 0 2 2 6 5 8 11 4 6 7 5 3 6 13 9 14 17 15 10 6 6 5 4 5 5 2 4 5 8 5 8 3 4 1 1 0 1 
6 บา้นดอนย่ี

กรอก 
910 448 462 3 3 18 13 35 30 43 32 31 30 30 30 29 41 37 42 48 25 43 36 26 43 22 22 10 31 25 19 16 22 19 16 9 10 3 9 6 11 

7 บา้นดอน
ขวาง 

563 283 280 5 2 19 16 13 12 25 20 20 11 18 14 16 23 24 25 23 25 20 21 30 23 23 18 12 16 14 14 5 5 4 8 3 11 6 7 3 9 

รวม 2,658 1,293 1,365 13 7 60 47 71 66 109 90 81 67 89 95 90 113 114 113 125 95 112 112 100 116 84 92 56 83 62 53 32 62 40 54 23 47 20 24 12 29 
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3. สภาพทางเศรษฐกจิ 
     2.1 อาชีพ การประกอบอาชีพที่ส าคญัของต าบลหนองพลบั ดังนี ้

1.อาชีพเกษตรกร ไดแ้ก่ ทาํไร่ ทาํนา ทาํสวน  ปลกูพืชแตงโม ฟักทอง แตงไทย                                                  
  เล้ียงสตัว ์ สตัวท่ี์เล้ียงมากไดแ้ก่ โคขุน 
2.อาชีพรับจา้งทัว่ไป เช่น ก่อสร้าง รับจา้งภาคเกษตร และรับจา้งลอกใบจาก 
3.อาชีพรับราชการ พนกังานบริษทั 
4.อาชีพคา้ขาย 
รายไดเ้ฉล่ียของประชากร จาํนวน 42,000  บาท/คน/ปี 

     2.2 หน่วยธุรกจิในเขต  องค์การบริหารส่วนต าบล 
 -โรงสี  4 โรง  ตั้งอยูห่มู่ 3 จาํนวน 3 โรงสี  และหมู่ 6 จาํนวน 1 โรงสี 
 -ป๊ัมนํ้ ามนัและก๊าช (ขนาดเลก็) 1 แห่ง ตั้งอยูห่มู่ท่ี 1 บา้นสมอดาน 
 - ร้านเสริมสวย  1  ร้าน (บรรจง  ทองใบ หมู่ 3)  
 - ร้านขายของชาํ  18 ร้าน 
 - ร้านซ่อมรถ  4  ร้าน 
 - ร้านขายสม้ตาํ  1  ร้าน 
 - ร้านขายของบริโภค(ก๋วยเต๋ียว+ขนมหวาน+ตามสัง่) 12 ร้าน 
 - ร้านขายนํ้ าด่ืม  1 ร้าน 
 - คลินิก   1  แห่ง 
 - ร้านซกัอบรีด  2  ร้าน 
 -ตูชุ้มสายโทรศพัท ์  4  แห่ง 
 - กิจการสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 1 แห่ง 
2.3 การเงินและการคลงั 
ข้อมูลการจดัเกบ็ภาษีจ าแนกตามประเภทของส่วนการคลงั (งานจดัเกบ็และพฒันารายได้) 

 

ประเภทภาษ ี
ประสิทธิภาพการจดัเกบ็ภาษ ี

2550 2551 2552 
1.ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี 32,273.50 31,038.75 27,947.37 
2.ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 19,323 23,739.75 28,026.16 
3.ภาษีป้าย 2,535 2,935 2,572.50 
4.ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพ 

13,600 14,900 15,900 
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ตารางแสดงงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลบั ย้อนหลงัสามปี 

ที่ แหล่งที่มางบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2550 2551 2552 
1 อบต.จดัเก็บเอง 120,635.18 124,464.54 316,185.53 
2 ส่วนราชการต่างๆ จดัเกบ็ให ้ 5,839,727.43 5,538,400.63 5,687,951.21 
3 เงินอุดหนุนทัว่ไป 3,114,751.00 4,708,338.86 4,359,485.14 
4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,621,087 101,000 1,011,548.58 

รวม 10,696,200.61 10,472,204.03 11,375,170.46 
 

4. สภาพทางสังคม ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณี 
 4.1 การศาสนา 
    ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  วดั 2 แห่ง 
1.วดัสมอดาน  ตั้งอยู่หมู่ท่ี 1 ต.หนองพลบั อ.เมือง จ.เพชรบุรี  จาํนวนพระภิกษุ  4  รูป (นิกายธรรมยุทธ) 
2.วดัใหม่ธรรมรังสี ตั้งอยู่หมู่ท่ี 6 ต.หนองพลบั อ.เมือง จ.เพชรบุรี  จาํนวนพระภิกษ ุ17 รูป (นิกายมหายาน) 
 4.2 ด้านวัฒนธรรมและประเพณี 
  ตาํบลหนองพลบั มีขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม และการละเล่นพ้ืนบา้นท่ีนิยมปฏิบติัสืบทอดกนั
มาแต่โบราณจนถึงปัจจุบนั รวมทั้งเอกลกัษณ์ทอ้งถิ่น ท่ีสําคญั คือ 
  ไทยทรงดาํ หรือไทยดาํ หรือไทยโซ่ง หรือลาวโซ่ง เป็นช่ือกลุ่มชนเผา่ไทยกลุ่มหน่ึงในทอ้งถิ่นจงัหวดั
เพชรบุรี อาชีพหลกัของชาวไทยทรงดาํ คือทาํนาทาํไร  ส่วนอาชีพรอง คือจกัสาน ภาษาของชาวไทยทรงดาํ มีลกัษณะคลา้ย
กบัภาษาไทยอืน่ๆ ทัว่ไป แต่มีลกัษณะเฉพาะในการออกเสียงและศพัทเ์ฉพาะบางคาํและมีอกัษรเขียนของตนเองซ่ึงปัจจุบนั
มีผูอ้่านไดน้อ้ยลง ทรงผมเป็นเอกลกัษณ์อีกอย่างหน่ึงท่ีน่าสนใจโดยเฉพาะทรงผมของผูห้ญงิมีถึง 8 แบบ แต่ละแบบจะบ่ง
บอกถึงสถานภาพของสตรีผูน้ ั้น 
  มีการละเล่นท่ีน่าสนใจและเป็นส่ิงท่ีสืบทอดกนัมาชา้นาน คือการเล่นสะบา้  และลูกช่วง 
  ประเพณี วนัข้ึนใหม่ วนัสงกรานต ์ วนัเขา้พรรษา – ออกพรรษา การเทศน์มหาชาติ การแข่งขนักีฬาววั
ลาน เป็นตน้ นอกจากน้ีชาวตาํบลหนองพลบั ท่ีเป็นลาวโซ่ง หรือไทยทรงดาํ เม่ือถึงเทศกาลการละเล่นของชาวไทยทรงดาํ 
ก็จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมประเพณีไทยทรงดาํท่ีบา้นดอนทราย หมู่ 3 
  วฒันธรรม การเคารพกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิ การเคารพผูอ้าวโุส 
  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
-นายประวทิย ์ อุ่นอิน มีภูมิปัญญาดา้นการปัดเป่าไสยศาสตร์ ช่วยรักษาการเจบ็ป่วย 
-นายเนียม  สันติภกัด ี มีภูมิปัญญาดา้นบอกกล่าวตามคาํฝีเฮือน  เพ่ืออนุรักษป์ระเพณี เช่นผเีฮือน ท่ีสืบกนัมา 
-นายบุญส่ง  ชุนฬหวานิช   มีความรู้ความชาํนาญ เร่ืองการทาํการเกษตรแบบดั้งเดิมผสมผสานกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
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  เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
  แตงโม 
  เป็นผลไมท่ี้เป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ่น ซ่ึงชาวตาํบลหนองพลบัมีความภาคภูมิใจ โดยเฉพาะรสชาติของ
แตงโมมีรสชาติท่ีหวาน กรอบไม่เหมือนใคร แตกต่างไปจากแตงโมของทอ้งถิ่นอืน่ จนมีคนเรียกติดปากวา่ “แตงโมหนอง
พลบั” โดยจะมีการปลกูปีละหนช่วงเดือน มกราคม ถึงเดือนมีนาคม 

  4.3    การศึกษา 
-โรงเรียนประถมศึกษา     2 แห่ง 
 1.โรงเรียนบา้นดอนยีก่รอก 
 

ช้ัน จ านวนนักเรียนชาย (คน) จ านวนนักเรียนหญิง
(คน) 

รวม (คน) 

อนุบาล 1 5 5 10 
อนุบาล 2 6 5 11 

ประถมปีท่ี 1 5 1 6 
ประถมปีท่ี 2 3 4 7 
ประถมปีท่ี 3 14 3 17 
ประถมปีท่ี 4 3 1 4 
ประถมปีท่ี 5 9 6 15 
ประถมปีท่ี 6 14 4 18 

รวม 59 29 88 
*ขอ้มลู ณ วนัท่ี 24 เดือน กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2553 

จาํนวนอาจารยท์ั้งโรงเรียน  จาํนวน 5  คน 
อ่ืนๆ 4 คน 
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2.โรงเรียนบา้นหนองพลบั 
ช้ัน จ านวนนักเรียนชาย (คน) จ านวนนักเรียนหญิง(คน) รวม (คน) 

อนุบาล 1 5 5 10 
อนุบาล 2 3 - 3 

ประถมปีท่ี 1 1 2 3 
ประถมปีท่ี 2 2 1 3 
ประถมปีท่ี 3 3 - 3 
ประถมปีท่ี 4 3 1 4 
ประถมปีท่ี 5 4 2 6 
ประถมปีท่ี 6 2 4 6 

รวม 23 15 38 
*ขอ้มลู ณ วนัท่ี 23  กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2553 

จาํนวนอาจารยท์ั้งโรงเรียน  จาํนวน 6 คน 
อ่ืนๆ........3.............คน 
-ครูอตัราจา้งของโรงเรียน 1 คน 
-ครูอตัราจา้งของ อบต. 1 คน 
-พนกังานบริการ 1 คน 
 
-ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจาํหมู่บา้น จาํนวน 7 แห่ง  อยูป่ระจาํศาลาประจาํหมู่บา้นทุกหมู่บา้น 
-หอ้งสมุดประชาชน    จาํนวน 1 แห่ง อยูห่นา้โรงเรียนบา้นหนองพลบั หมู่ท่ี 3 
 
-ศนูยพ์ฒันาเด็กเลก็  จาํนวน 1 แห่ง 

สังกดั ช่ือศูนย์ฯ จ านวนครูพีเ่ลีย้ง จ านวนเดก็เลก็ 
กรมศาสนา ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็วดั

ธรรมรังษี 
2  คน 40 คน 

  1.นางนยันา         นาคพนู  
  2.นางสาวนฤมล  จงศรี  
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           4.4 สาธารณสุข 

-สถานีอนามยัประจาํตาํบล 1 แห่ง  (ตั้งอยูพ้ื่นท่ี หมู่ท่ี 7)  มีแพทยป์ระจาํสถานีอนามยั  จาํนวน 4  คน 
-อตัราการมีและใชส้ว้มราดนํ้ า   100 เปอร์เซ็นต ์

 
5. การบริการพืน้ฐาน   
   5.1 การคมนาคม   
 1.การคมนาคม มีถนนทางเขา้หมู่บา้นหมู่ท่ี 1 (บา้นสมอดาน) ถนนคอนกรีตเช่ือมระหว่างถนนสายหาดเจา้-
เพชรบุรี หมายเลข 3177 
 2.มีถนนทางหลวงแผน่ดินตดัผา่นเขต อบต.หนองพลบั หมายเลข 3177 ไปสู่เทศบาลตาํบลหาดเจา้สาํราญ 
 3.ถนนเสน้ท่ี 1 ทางเขา้หมู่บา้น หมู่ท่ี 1 บา้นสมอดาน ถนนคอนกรีตเช่ือมระหว่างถนนสายหาดเจา้ฯ จนถึง
หมู่ท่ี 4 บา้นใหญ่ ระยะทาง 2+200 กม. 
 4.ถนนเสน้ท่ี 2 ทางเขา้หมู่บา้น หมู่ท่ี 5 บา้นเหนือ ถนนคอนกรีต เช่ือมระหว่างถนนสายหาดเจา้เขา้หมู่บา้น  
ผา่นหมู่ 4 บา้นใหญ่ เช่ือมถึงหมู่ 2 บา้นหนองสาํโหรง ถึงถนนลาดยางสายตาํบลนาพนัสาม 
 5.ถนนเสน้ท่ี 3 เช่ือมต่อระหว่าง หมู่ท่ี 5 (เสน้ท่ี 2 ) ถึงหมู่ท่ี 3 (เสน้ท่ี 4) บา้นดอนทราย ถนนคอนกรีต 
 6.ถนนเสน้ท่ี 4 ทางเขา้โรงเรียนบา้นหนองพลบั ถนนลาดยางเช่ือมระหว่างถนนสายหาดเจา้เขา้หมู่บา้นผา่น
ท่ีทาํการ อบต. ถึงหมู่ 4 บา้นใหญ่ 
 7.ถนนเสน้ท่ี 5 ถนนคอนกรีตภายในหมู่บา้น จากหนา้โรงเรียนบา้นหนองพลบั (เสน้ท่ี 4) ถึงถนนลาดยาง
สายตาํบลนาพนัสาม 
 8.ถนนลาดยางจากสะพานเขา้หมู่บา้น (หมู่ท่ี 3) เสน้ท่ี 4 เลียบคลองชลประทานไปยงัตาํบลนาพนัสาม 
 9.ถนนคอนกรีตจากทางเขา้วดัธรรมรังสีต่อลาดยางเช่ือมกบัตาํบลดอนยาง 
 10.ถนนคอนกรีตภายในหมู่บา้น หมู่ท่ี 7 ต่อจากถนนลาดยาง (สายท่ี 7) เขา้หมู่บา้นหนองไมน้าค 
 11.ถนนลาดยางจากถนนสายหาดเจา้สาํราญเช่ือมต่อไปยงัตาํบลดอนยาง 
 12.ถนนคอนกรีตจากถนนหาดเจา้ฯเขา้ไปจนถึงโรงเรียนบา้นดอนยีก่รอกเช่ือมทางเขา้วดัธรรมรังสี 
 13.ถนนภายในหมู่บา้นเช่ือมจากถนนไปโรงเรียนบา้นดอนยีก่รอก (เสน้ท่ี 10) ถนนลาดยางไปเช่ือมกบั
ถนนไปตาํบลหนองขนาน (เสน้ท่ี 12) 
 14.ถนนลาดยางจากถนนสายหาดเจา้ฯเขา้เขตตาํบลหนองขนาน  
 15.ถนนลาดยางเช่ือมจากถนนไปเขตตาํบลหนองขนาน (เสน้ท่ี 12) เช่ือมถนนลาดยางเสน้ท่ี 11 
 16.ถนนคอนกรีตจากถนนหาดเจา้ฯเขา้เขตบา้นสมอลกตาํบลหาดเจา้ 
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  5.2 การไฟฟ้า 
 -จาํนวนหมู่บา้นทีมีไฟฟ้าเขา้ถึง    7 หมู่บา้น 
 -จาํนวนประชาชนท่ีใชไ้ฟฟ้าโดยประมาณ    100 เปอร์เซ็นต ์

5.3 ช่ือและที่ตั้งของแหล่งน า้ที่ส าคญัในต าบล 

ที่ ช่ือแหล่งน า้ ที่ตั้ง 
ขนาดแหล่งน า้ หมายเหตุ 

กว้าง ยาว  
1 แม่นํ้ าคลองลาํโพ D 18  หมู่ 1,4 30 ม 3.500กม.  
2 คลองชลประทาน หมู่ 

1,5,3,2 
3 ม. 3.00 กม.  

3 คลองท้ิงนํ้ า หมู่ 6,7 10 ม. 4.00 กม.  
4 คลองเลียบถนนเพชรบุรี-หาดเจา้ หมู่ 5,7,6 5 ม. 4.00 กม.  
5 สระนํ้ าดอนยีก่รอก หมู่ 6 16 20  
6 สระนํ้ าวดัธรรมรังษี หมู่ 7 30 ม. 20 ม  

      
 

6.ข้อมลูอื่น ๆ    
 6.1 ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมในพืน้ที่ 
  แหล่งนํ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
  ตาํบลหนองพลบัมีแม่นํ้ าคลองลาํโพหรือคลอง D 18 ไหลผา่นในหมู่ 2 หมู่บา้นไดแ้ก่ หมู่ท่ี 1 และ
ผา่นหมู่ท่ี 4 ไปยงัตาํบลนาพนัสาม ทั้งยงัมีคลองชลประทานตดัผา่นกลางตาํบลหนองพลบั ตั้งแต่ หมู่ท่ี 1 ผา่นหมู่ท่ี 
5 ผา่นหมู่ 3 และยงัมีคลองซอยแยกเขา้มาสู่ หมู่ 2 และหมู่ 4 ส่วนหมู่ท่ี 6 และหมู่ 7 ใชแ้หล่งนํ้ าจากคลองท้ิงนํ้ าของ
ชลประทานเช่ือมต่อมาจากตาํบลดอนยาง 

 ตารางแสดงแหล่งนํ้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคของประชาชนในเขต อบต.หนองพลบั 

หมู่ที่ 
ช่ือส่วนตวัหรือบ่อ

สาธารณะ 
บ่อบาดาล ห้วย แม่น า้ คลอง 

1 - - - 1 1 
2 3 - - - 1 
3 - - - - 1 
4 1 - - 1 - 
5 - - - - 2 
6 1 - - - 1 
7. - - - - 2 
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  6.2 มวลชนจัดตั้ง 

  -กลุ่มสตรีแม่บา้น  3     รุ่น จาํนวน 180   คน 
  -อปพร    1  รุ่น จาํนวน   41 คน 
7.  ศักยภาพในต าบล 
 7.1   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

( 1 ) จ านวนบุคลากร   จ านวน                14 คน  
  ต าแหน่งในส านักปลดั อบต. จาํนวน            4 คน  แยกเป็น 
   -พนกังานส่วนตาํบล จาํนวน   5 คน 
    1.นางสาวเฉลิมขวญั  ทบัลอ้ม                    ตาํแหน่งปลดั อบต. นกับริหารงาน อบต.6 
    2.นางสาวกมนทรรศน์  กล่ินโพธ์ิกลบั       ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 
    3.นางสาวสุภาวิตา  ทบัทิมทอง                  ตาํแหน่งนกัพฒันาชุมชน 4 
    4.นางธญัรัต  เกิดทรัพย ์                        ตาํแหน่งเจา้พนกังานธุรการ 3 

พนกังานจา้งทัว่ไป    จาํนวน  2  คน 
1.นางสาวเปรมวดี    จีนธู  ตาํแหน่งคนงานทัว่ไป 
2.นายชาตรี  ทองใบ  ตาํแหน่งพนกัขบัรถยนต ์
ต าแหน่งในส่วนการคลงั  จาํนวน   5 คน  แยกเป็น 
 -พนกังานส่วนตาํบล จาํนวน   5 คน 
1.นางสาวกฤตภคั  ผวิเหลือง ตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนการคลงั(นกับริหารงานคลงั 6) 
2.นางภทัรวลัล์ิ  อ่วมพราหมณ์ ตาํแหน่งเจา้พนกังานพสัดุ 4 
3.นางภนิตา  ชวนช่ืน  ตาํแหน่งเจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้3 
4.นางสาวณัฐธิดา  จนัธญัญะ ตาํแหน่งเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 2 
5.นางสาวมนภทัร  นิลสุข  ตาํแหน่งเจา้พนกังานธุรการ 3 
ต าแหน่งในส่วนโยธา     1 คน 

   -พนกังานส่วนตาํบล จาํนวน   1 คน 
  1.สมศกัด์ิ   สงัขป์ระเสริฐ  ตาํแหน่งหวัหนา้ส่วนโยธา 5 
  ต าแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   3 คน 

-พนกังานส่วนตาํบล จาํนวน   1 คน 
   1.นายจาํเริญ  กิติยายาม  ตาํแหน่งนกัวิชาการศึกษา 4 

 -พนกังานจา้งตามภารกิจ จาํนวน   2 คน 
2.นางสาวนยันา  นาคพลู ตาํแหน่งผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและปฐมวยั (หวัหนา้ศนูยฯ์) 
3.นายสาวนฤมล  จงศรี              ตาํแหน่งผูช่้วยครูผูดู้แลเด็กอนุบาลและปฐมวยั         
 



 

 

 

13 

    ( 2 )  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  มธัยมศึกษา / อาชีวศึกษา          3 คน 
  ปริญญาตรี      11 คน 
  กาํลงัศึกษาต่อระดบัปริญญาโท    3 คน 
 ( 3 )รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล (ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2552) จ านวน  11,441,217.81    บาท 
 3.1 รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจดัเกบ็เอง รวมทั้งส้ิน 58,546.03  บาท 
  หมวดภาษีอากร            บาท  แยกเป็น 
   -ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน    28,026.16  บาท  
   - ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี     27,947.37  บาท 
   - ภาษีป้าย       2,572.50  บาท  

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต   19,290.47   บาท  แยกเป็น 
  -ค่าปรับผดิสญัญาโครงการ          710.00  บาท 
   - ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร       319.50  บาท 
   - ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรับกิจการท่ี 
    เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ    16,900.00  บาท 
   - ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร       160.00  บาท 
   - ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการขายสุรา          0.97  บาท 
   - ค่าปรับผูก้ระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก    1,200.00  บาท  
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    66,047.36  บาท  แยกเป็น 
   - รายไดจ้ากทรัพยสิ์นอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายจ่ายอ่ืน  

(ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร)   66,047.36  บาท 
  หมวดรายได้เบด็เตลด็     239,550.00  บาท 
   - ค่าขายแบบแปลน    218,900.00  บาท    
   - เบ็ดเตลด็อื่นๆ (ค่าสมคัรนายก-สมาชิก)    20,650.00  บาท    
  รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ  จดัเกบ็แล้วจดัสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ภาษีจดัสรร        บาท แยกเป็น   
  - ภาษีมลูค่าเพ่ิม 1ใน 9       582,422.66  บาท 
   - ภาษีมลูค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กาํหนดแผนฯ   3,823,786.42 บาท 
   - ภาษีธุรกิจเฉพาะ         15,151.81  บาท 
   - ภาษีสุรา         300,865.77  บาท 
   - ภาษีสรรพสามิต        590,047.32  บาท 
   - ค่าภาคหลวงแร่           11,814.05  บาท 
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   - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน     342,531.00  บาท 
   - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม          20,109.20  บาท 
   - รายไดจ้ากกฎหมายอุทยานแห่งชาติ               22.00   บาท 

รายได้ที่รัฐบาลอดุหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - เงินอุดหนุนทัว่ไป      4,359,485.14  บาท 
          (3.2) รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล (ข้อมูล ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2552)  รวม             
       10,431,380.00     บาท แยกเป็น 
  -หมวดรายจ่ายงบกลาง    1,032,469.00 บาท 
  -หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจาํ             1,786,326.00 บาท 
  -หมวดค่าจา้งชัว่คราว    39,480.00 บาท 
  -หมวดค่าตอบแทน             1,352,651.50   บาท 

-ค่าใชส้อย                 988,159.08   บาท 
-ค่าวสัดุ                           542,494.10 บาท 
-หมวดค่าสาธารณูปโภค                  80,603.11 บาท 

  -หมวดเงินอุดหนุน                579,400.00 บาท 
  -หมวดค่าครุภณัฑ ์                369,150.00         บาท 

-ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                2,641,099.00         บาท 
  รายจ่ายอ่ืน                   15,000.00           บาท 

6.2 เคร่ืองมอื  อุปกรณ์  
รถมอเตอร์ไซด ์    จาํนวน  1  คนั  
รถยนต ์   จาํนวน  1 คนั 
คอมพิวเตอร์   จาํนวน  7  เคร่ือง 
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ท าเนียบการปกครอง 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลบั 

1.นายนที เพง็พิณ  ตาํแหน่ง นายก อบต. 
2.นายอเนก จีนธู  ตาํแหน่งรองนายก อบต. 
3.นายนิมิตร น่ิมบรรเลง ตาํแหน่งรองนายก อบต. 
4.นายนงค ์ เทียนแยม้ ตาํแหน่งเลขานุการนายก อบต. 

 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลบั 

หมู่ 1 นายวีระยทุธ ทองใบ 
  นายธีรพงศ ์ ทองใบ 

หมู่ 2 นางวิไลวรรณ ฤกษร์อด 
  นายสน  ตาลอ่อน 

หมู่ 3 นางหวานใจ เหลก็คม 
  นายประยงค ์ ทองใบ 

หมู่ 4 นายมาโนช มัน่หมาย 
  นายสญัญา แกว้สะอาด 

หมู่ 5 นายสมพงษ ์ เอ่ียมอาษา 
  นางสาวประเนืองทองคาํ 

หมู่ 6 นายสง่า  สระสาํราญ 
  นายสุเทพ ควรยิม้ 

หมู่ 7 นายช้ืน  ใหนุ้ช 
  นายฉลวย อุ่นอิน 
 

ก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 นายไพโรจน ์ พวงเดช 
หมู่ท่ี 2 นายสงัวาล พลายศิลป์ 
หมู่ท่ี 3 นายสงดั  คาํหอม 
หมู่ท่ี 4 นายสมชยั แกว้สะอาด 
หมู่ท่ี 5  นายพิน  คาํหอม 
หมู่ท่ี 6  นายเสวก แกว้คลัณา  
หมู่ท่ี 7 นายแสวง จีนธู 

 



 

 

 

16 

ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ผ่านมา 
  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองพลบั  ไดจ้ดัตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 7 หมู่บา้น  ความตอ้งการ
ของประชาชนในพื้นท่ีมีหลายรูปแบบ ทั้งความตอ้งการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นสาธารณูปโภค ดา้นการศึกษา  ดา้นการ
สาธารณสุข  โดยเฉพาะดา้นโครงสร้างพื้นฐาน (พฒันาแหล่งนํ้า) จะเป็นความตอ้งการอนัดบัตน้ๆ 
  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองพลบั กไ็ดด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาและจดัทาํโครงการพฒันาต่างๆ ตามความ
ตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี  ซ่ึงในปัจจุบนัในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองพลบั ไดรั้บการพฒันาไปมากโดยเฉพาะดา้น
โครงสร้างพื้นฐานปัจจุบนัถนนแทบทุกสาย ไดก้่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตและลาดยางแอสฟัลติก ทุกหมู่บา้น มีระบบประปา
หมู่บา้นทุกหมู่บา้น มีระบบไฟฟ้าทุกครัวเรือน ตลอดจนสนบัสนุน ส่งเสริมกิจกรรมดา้นการศึกษา การกีฬาแก่เยาวชน ดา้นการ
สาธารณสุข และประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิ่น ซ่ึงถือไดว้่าการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองพลบัท่ีผ่านมาประสบ
ความสาํเร็จเป็นท่ียอมรับและสามารถแกไ้ขปัญหาตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
  แนวทางการพฒันาในอนาคต คาดว่าจะมีการปรับปรุง และพฒันาในดา้นโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าท่ีจะ
สร้างใหม่ เพราะใชง้บประมาณในการก่อสร้างสูง และสถานการณ์ทางการคลงัของ อบต.กจ็ะถูกจาํกดัดว้ยจาํนวนเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลที่ลดนอ้ยลง อบต.ตอ้งใชง้บประมาณที่มีอยูอ่ยา่งจาํกดัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อประชาชนใหม้ากที่สุด พร้อมๆ กนันอ้ยก็
ตอ้งช่วยเหลือตนเองในการพฒันารายไดข้อง อบต.ให้มากข้ึน โดยการจดัเกบ็ภาษีประเภทต่างๆในทอ้งท่ี   

---------------------------- 
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บทที่  3  

การวิเคราะห์ศักยภาพ  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

---------------------------- 
 

1. หลักและแนวคดิในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  การวางแผน เป็นการพิจารณาและกาํหนดแนวทางปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายที่ปราถนา เปรียบ เสมือนเป็น
สะพานเช่ือมโยงระหว่างปัจจุบนัและอนาคต เป็นการคาดการณ์ส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึน การวางแผนจึงมีความเกี่ยวขอ้งกบัการคาดการณ์
ต่างๆ ในอนาคตและตดัสินใจเลือกแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด โดยผ่านกระบวนการคิด   ก่อนทาํ ดงันั้นจึงกล่าวไดว้า่ การวางแผน คือ 
ความพยายามที่เป็นระบบ เพื่อตดัสินใจเลือกแนวทางปฏิบติัที่ดีที่สุดสาํหรับอนาคต เพื่อใหบ้รรลุผลที่ปราถนา 

  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จึงจาํเป็นที่ตอ้งมีการวางแผนเพื่อใชเ้ป็นกรอบทิศทางในการพฒันาโดยกาํหนดให้
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม 
และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซ่ึงเป็นแผนระดบัชาติ ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันาจงัหวดัในระดบัจงัหวดั ตลอดจน
ยทุธศาสตร์การพฒันาอาํเภอ และแผนพฒันาอาํเภอ 
  1.1 แนวคดิปรัชญาหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ.2550-2554) 
  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 เป็นแผนท่ีมีปัญหาดา้นเศรษฐกิจเป็นปัญหาช้ีนาํ โดยยดึ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัของการทาํแผนไปสู่ระดบัท่ีมีความสมดุล และการสร้างภูมิคุม้กนัผลกระทบจากโลกาภิวฒัน์  
โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ การสร้างโอกาสในการาเขา้สู่ความรู้ และการส่งเสริมจริยธรรม ความสามคัคี ความซ่ือสัตยสุ์จริตและ
ความเพียร เป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อน 

1.การพยายามวางใหเ้ป็นแนวยทุธศาสตร์มากกว่าแผนงาน วางเป้าหมายในเชิงคุณภาพมากกว่า 
ปริมาณใชห้ลกัของการพฒันาเขา้สู่สังคมท่ีมีความสุขท่ีย ัง่ยนื โดยไม่พยายามไปกาํหนดเป้าหมายของการพฒันา เพราะหาก
ตั้งเป้าหมาย นํ้าหนกั จะมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีเป็นตวัเลขหมด ท่ีแผนฯ 8 และแผนฯ9 ไม่บรรลุเป้าหมายทางสังคม เพราะความสาํคญัถูก
เนน้ไปที่เป้าหมายที่ชดัเจนกว่า 

2.ไม่ใหน้ํ้าหนกัว่ารัฐบาลจะตอ้งมีบทบาทอะไรแต่ผูเ้ดียว หรือใหน้ํ้าหนกัไปอยูท่ี่ภาครัฐอยา่ง 
เดียว แต่เนน้ภาคีของการพฒันา ซ่ึงไม่ไดเ้กี่ยวว่าแผนฯ 10 เป็นช่วงสูญญากาศทางการเมือง แต่จะเขียนบทบาทของทุกภาค ทั้งรัฐ 
เอกชน องคก์ร รัฐวิสาหกิจ ในการร่วมกนัพฒันาประเทศ 

3.เนน้เร่ืองการสร้างโอกาสในการสร้างความรู้ และการสร้างปัญญาเป็นหลกัเนน้เร่ืองโอกาส 
การเขา้สู่บริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐมากข้ึน ทั้งการศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และสร้างแนวทาง
เพื่อใหเ้กิดการวิเคราะห์และแนวทางพฒันา เร่ิมตั้งแต่คน ครอบครัว ชุมชน รัฐ ประเทศ และชูธงการวางแผนระดบัชุมชนท่ีเช่ือมโยง
กบัแผนชาติมากข้ึน  

 1.2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10   
  1.ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
  2.ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ชองชุมชนและสังคมเป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศ 
  3.ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจใหส้มดุลและย ัง่ยนื 
  4.ยทุธศาสตร์การพฒันาบนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมัน่คงของฐาน
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
  5.ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศสู่ความย ัง่ยนื 
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1.3 นโยบายรัฐบาล อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ   

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการในปีแรก 
1.1 การสร้างความเช่ือม่ันและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อให้เกิดความเช่ือม่ันแก่ภาคประชาชนและเอกชนในการ

ลงทุนและการบริโภค 
1.1.1  เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคขีองคนในชาติใหเ้กิดข้ึนโดยเร็ว โดยใชแ้นวทางสันติ รับฟัง 

ความเห็นจากทุกฝ่าย และหลีกเลี่ยงการใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในชาติในทุกกรณี  รวมทั้งฟ้ืนฟูระเบียบ
สังคมและบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ตลอดจนสนบัสนุนองคก์รตามรัฐธรรมนูญให้มีส่วนร่วมในการ
สร้างความสมานฉันท ์ภายใตก้รอบของบทบาทอาํนาจและหนา้ที่ขององคก์ร 

1.1.2 จัดให้มีส านักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร เพื่อทาํหนา้ที่แกไ้ขปัญหาและ 
พฒันาพื้นท่ีชายแดนภาคใตโ้ดยยดึมัน่หลกัการสร้างความสมานฉันทแ์ละแนวทาง “เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” ใชก้ระบวนการยติุธรรม
กบัผูก้ระทาํผิดอยา่งเคร่งครัดและเป็นธรรม กาํหนดจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นเขต 
พฒันาพิเศษท่ีมีการสนบัสนุนแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียตํ่า สิทธิพิเศษดา้นภาษ ีและอุตสาหกรรมฮาลาล รวมทั้งสนบัสนุนใหเ้ป็นเขต
พฒันาพิเศษที่มีความยดืหยุน่และหลากหลายทางศาสนาและวฒันธรรม 

1.1.3 ปฏิรูปการเมือง โดยจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการดาํเนินการปฏิรูป โดยการมีส่วนร่วมของ 
ภาคประชาชน เพื่อวางระบบการบริหารประเทศใหมี้เสถียรภาพและประสิทธิภาพ ในแนวทางการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมไทย รวมทั้งสามารถสนองตอบ
ต่อการพฒันาประเทศอยา่งย ัง่ยนื และเป็นไปตามความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง 

1.1.4  เร่งสร้างความเช่ือม่ันของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก โดยใหค้วามสาํคญัต่อกรอบความร่วมมือ 
อาเซียนเป็นลาํดบัแรก และร่วมมือกบัรัฐสภาในการพิจารณาอนุมติัเอกสารที่เกี่ยวขอ้งท่ีประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคม
อาเซียนจะตอ้งลงนามในช่วงของการประชุมสุดยอดผูน้าํอาเซียนใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
เดือนมกราคม ๒๕๕๒ และเตรียมความพร้อมเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมสุดยอดผูน้าํอาเซียนคร้ังท่ี ๑๔ ในเดือนกุมภาพนัธ์ ๒๕๕๒ 
ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน 

1.1.5  ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่ก า ลังประสบปัญหาเป็นการเร่งด่วน โดยจดัทาํเป็นแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกจิระยะสั้นท่ี 
ครอบคลุมภาคเกษตรและเกษตรกรภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการท่องเที่ยว ภาคการส่งออก ภาคอสังหาริมทรัพยก์ารสร้าง
งานและสร้างรายไดใ้นชนบท การพฒันาแหล่งนํ้าธรรมชาติและฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๒ พร้อมทั้งจดัทาํงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อนาํเมด็เงินของรัฐเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจและเพื่อใหส้ามารถบรรเทาภาวะความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจ
ได ้

1.1.6  เร่งสร้างความเช่ือม่ันให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและเร่งรัดมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยการ 
ดาํเนินการร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพนัธ์ดึงดูดนกัท่องเที่ยวต่างชาติ  ส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนไทยใน
ประเทศ และปรับแผนงบประมาณของส่วนราชการที่ไดรั้บงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ อยูแ่ลว้ เพื่อใชใ้น
การจดัการฝึกอบรมและสัมมนาใหก้ระจายทัว่ประเทศ รวมทั้งลดหยอ่นค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
เพื่อดึงดูดให้มีการเดินทางท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 

1.1.7 เร่งลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใหค้วามสาํคญัแก่โครงการลงทุนที่มีความคุม้ค่ามากที่สุด เพื่อ 
เสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยเฉพาะ
การลงทุนเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ การลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างระบบบริการสุขภาพที่มุ่งสู่การป้องกนัและส่งเสริม
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สุขภาพ การลงทุนพฒันาระบบขนส่งมวลชน และการพฒันาระบบบริหารจดัการนํ้าและการชลประทาน ใหส้ามารถเร่ิมดาํเนิน
โครงการไดใ้นปี ๒๕๕๒ โดยใหค้วามสาํคญัแก่การมีส่วนร่วมของประชาชน การรักษาส่ิงแวดลอ้มการดาํเนินงานอยา่งโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และการรักษาวินยัการคลงัของประเทศ รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

1.2  การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน 
1.2.1 ร่วมมือกับภาคเอกชนในการด าเนินมาตรการชะลอการเลิกจ้างและป้องกันการขยายตัวของการเลิกจ้างใน 

ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดยอ่ม โดยใชม้าตรการจูงใจ 
เพื่อลดภาระของภาคเอกชนในการชะลอการเลิกจา้งงาน 

1.2.2  ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้า เพื่อรองรับปัญหาแรงงานว่างงานจากภาคอุตสาหกรรมและนกัศึกษา 
จบใหม่ โดยจดัโครงการฝึกอบรมแรงงานที่ว่างงานประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน ในระยะเวลา ๑ ปี ตามกลุ่มความถนดัและศกัยภาพและ
รองรับแรงงานกลบัสู่ภูมิลาํเนา เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใหแ้ก่วิสาหกิจและธุรกิจชุมชน 

1.2.3 เร่งรัดด าเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ว่างงานอันเน่ืองมาจากวิกฤต 
เศรษฐกิจ โดยการดูแลใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ที่พึงจะไดต้ามกฎหมายโดยเร็ว การหางานใหม่ การส่งเสริมอาชีพอิสระการสร้างงาน 
และการเพิ่มพูนทกัษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ รวมทั้งการจดัสวสัดิการท่ีจาํเป็นเช่น การเพิ่มวงเงินใหก้องทุนสงเคราะห์ลูกจา้งเพื่อ
ช่วยเหลือลูกจา้งที่ถูกเลิกจา้ง และการดาํเนินโครงการสานฝันแรงงานคืนถิ่น ซ่ึงรวมถึงการสร้างงานและจดัที่ทาํกิน ตลอดจนการ
เขา้ถึงแหล่งทุนสาํหรับแรงงานนอกภาคเกษตรที่ถูกเลิกจา้งใหค้ืนสู่ภาคเกษตร 

1.2.4  สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายทุี่มีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การยงัชีพ หรือไม่สามารถประกอบอาชีพ 
เลี้ยงตวัเองได ้โดยจดัสรรเบ้ียยงัชีพแก่ผูสู้งอายท่ีุมีอาย ุ๖๐ ปีข้ึนไปท่ีแสดงความจาํนงโดยการขอข้ึนทะเบียนเพื่อขอรับการ
สงเคราะห์ รวมทั้งขยายเพดานใหกู้ย้มืจากกองทุนผูสู้งอายเุป็น ๓๐,๐๐๐ บาทต่อราย 

1.2.5  เพิ่มมาตรการด้านการคลัง เพื่อช่วยเพิ่มรายไดข้องประชาชนและกระตุน้ธุรกิจในสาขาท่ีไดรั้บผลกระทบ 
1.2.6  สร้างรายได้และศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยการจดัตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง และ 

จดัสรรเงินเพิ่มเติมใหจ้ากวงเงินท่ีเคยจดัสรรใหเ้ดิม เพื่อพฒันาแหล่งนํ้าและพฒันาทรัพยากรธรรมชาติระดบัชุมชน ลดตน้ทุนปัจจยั
การผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเร่งรัดและลดขั้นตอนของภาครัฐเพื่อใหท้อ้งถิ่นสามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

1.2.7  ด า เนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรผ่านกลไกและเคร่ืองมือของรัฐให้มีประสิทธิภาพ และ 
เร่งสร้างระบบประกันความเส่ียงทางการเกษตร ทั้งระบบประกนัความเส่ียงราคาพืชผลผ่านกลไกตลาดซ้ือขายล่วงหนา้สินคา้เกษตร
และระบบประกนัภยัพืชผลอนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาติ 

1.2.8  เร่งรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินค้าของสินคา้เกษตรและสินคา้ชุมชน เพื่อกระตุน้การ 
บริโภคภายในประเทศ และการส่งออก 

1.2.9 จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อใหเ้กษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและวางแผนพฒันาการ 
เกษตรอยา่งเป็นระบบ และมีระบบการคุม้ครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร รวมทั้งพฒันาความเขม้แขง็ของเกษตรกรได้
อยา่งย ัง่ยนื 

1.2.10 ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศให้ปฏิบัติงานเชิงรุก ในการ 
ส่งเสริมสุขภาพในทอ้งถิ่นและชุมชน การดูแลเดก็ ผูสู้งอาย ุคนพิการ การดูแลผูป่้วยในโรงพยาบาล และการเฝ้าระวงัโรค 
ในชุมชน โดยจดัใหมี้สวสัดิการค่าตอบแทนใหแ้ก่ อสม. เพื่อสร้างแรงจูงใจหนุนเสริมใหป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวัและมี
ประสิทธิภาพ 

1.3  การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
1.3.1 ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี โดยสนบัสนุนตาํราในวิชาหลกัใหแ้ก่ทุกโรงเรียน จดัใหมี้ชุด 



 

 

 

20 

นกัเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรีใหท้นัปีการศึกษา ๒๕๕๒ และสนบัสนุนค่าใชจ่้ายอื่น ๆ เพื่อชดเชยรายการต่าง ๆที่โรงเรียนเรียก
เกบ็จากผูป้กครอง 

1.3.2 ก ากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการที่มีความจ าเป็นต่อการครองชีพ ใหมี้ราคาที่เป็นธรรม  
สะทอ้นตน้ทุนอยา่งเหมาะสม และไม่เป็นการเอาเปรียบผูบ้ริโภค 

1.3.3 ด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในส่วนของการเดินทาง ก๊าซหุงตม้ และบริการดา้น 
สาธารณูปโภค โดยปรับปรุงมาตรการที่มีอยูเ่ดิมใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะทางเศรษฐกิจ และอยูบ่นหลกัการของการใชแ้ละบริโภค
อยา่งประหยดั 

1.3.4 ใช้กองทุนน ้ามันในการรักษาเสถียรภาพของราคาน ้ามันอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการ 
ส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนและการใชน้ํ้ามนัอยา่งประหยดั 

1.4  จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
(กรอ.) เพื่อเร่งรัดติดตามแกไ้ขปัญหา ลดขั้นตอนในการปฏิบติั และกาํหนดมาตรการและโครงการเพื่อฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในภาวะ
เร่งด่วน 
2. นโยบายความม่ันคงของรัฐ 

2.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริยใ์หมี้ความมัน่คงในการเป็นศูนยร์วมจิตใจและความรักสามคัคีของคนใน
ชาติ โดยการเสริมสร้างจิตสาํนึกใหมี้ความจงรักภกัดี เทิดทูน ปกป้องสถาบนัพระมหากษตัริย ์รวมทั้งป้องกนัอยา่งจริงจงัมิใหมี้การ
ล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ 

2.2 เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพการป้องกนัประเทศใหมี้ความพร้อมในการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง
ดินแดน รวมทั้งการคุม้ครองผลประโยชน์ของชาติ โดยการเตรียมความพร้อมของกองทพั การฝึกกาํลงัพลใหเ้กิดความชาํนาญใน
การปฏิบติัภารกิจ และการจดังบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจของแต่ละเหล่าทพั ตลอดจนจดัใหมี้แผนการสาํรองอาวุธและ
พลงังานเพื่อความมัน่คง สนบัสนุนและส่งเสริมการวิจยัและการพฒันาอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อใหส้ามารถผลิตอาวุธยทุโธปกรณ์ไดเ้อง ปรับสิทธิประโยชน์กาํลงัพล เบ้ียเลี้ยง และค่าเสบียงสนามของทหารหลกัและทหาร
พราน รวมทั้งสวสัดิการของกาํลงัพลใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจ พฒันาความร่วมมือทางการทหารกบัประเทศเพื่อนบา้นและ
มิตรประเทศอื่น ๆ และส่งเสริมบทบาทในการรักษาสันติภาพของโลกภายใตก้รอบสหประชาชาติ 

2.3  เสริมสร้างสันติภาพของการอยูร่่วมกนักบัประเทศเพื่อนบา้นมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดว้ยการเจรจาโดย
สันติวิธี ใหค้วามสาํคญักบัการสาํรวจและการปักปันเขตแดนกบัประเทศเพื่อนบา้นอยา่งถูกตอ้งตามขอ้ตกลงและสนธิสัญญา
ประสานงานและร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาที่กระทบต่อ 
ความมัน่คงในพื้นท่ีชายแดน รวมทั้งเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของ 
ประชาชนในบริเวณชายแดน 

2.4  แกไ้ขปัญหาผูห้ลบหนีเขา้เมืองทั้งระบบไม่ใหมี้ผลกระทบต่อความมัน่คง โดยการปรับปรุงระบบการเขา้เมือง การจดั
ระเบียบชายแดน และการจดัระเบียบแรงงานต่างดา้ว รวมทั้งการแกไ้ขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลท่ีชดัเจน บนความสมดุล
ระหว่างการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลกบัการรักษาความมัน่คงของชาติ 

2.5 เสริมสร้างศกัยภาพในการจดัการกบัปัญหาภยัคุกคามขา้มชาติ โดยใหค้วามสาํคญัแก่การพฒันาระบบและกลไกต่าง ๆ 
ใหพ้ร้อมที่จะป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมขา้มชาติทุกรูปแบบ  รวมทั้งพฒันากฎหมาย และบงัคบัใช้
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพฒันาเครือข่ายความร่วมมือกบันานาประเทศและส่งเสริมการปฏิบติัตาม
พนัธกรณีระหว่างประเทศภายใตก้รอบสหประชาชาติ 
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3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.1  นโยบายการศึกษา 

3.1.1 ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจดัการ ปรับปรุงกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบั 
รัฐธรรมนูญ และระดมทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดบัอุดมศึกษา
พฒันาครู พฒันาระบบการคดัเลือกเขา้สู่มหาวิทยาลยั พฒันาหลกัสูตร รวมทั้งปรับหลกัสูตร 
วิชาแกนหลกัรวมถึงวิชาประวติัศาสตร์ ปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน พฒันาทกัษะในการคิดวิเคราะห ์ปรับบทบาทการศึกษานอก
โรงเรียนเป็นสาํนกังานการศึกษาตลอดชีวิต และจดัใหมี้ศูนยก์ารศกึษาตลอดชีวิตเพื่อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี ตลอดจน
ส่งเสริมการกระจายอาํนาจใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อนาํไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่
มุ่งเนน้คุณธรรมนาํความรู้อยา่งแทจ้ริง 

3.1.2  ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาทั้งระบบ โดยมุ่งเนน้ในระดบัอาชีวศึกษา และ 
อุดมศึกษา เพื่อใหส้นองตอบความตอ้งการดา้นบุคลากรของภาคเศรษฐกิจ 

3.1.3 พฒันาครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหไ้ดค้รูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม มีคุณภาพ และมีวิทยฐานะ 
สูงข้ึน ลดภาระงานครูที่ไม่เกี่ยวกบัการเรียนการสอนตามโครงการคืนครูใหน้กัเรียน มีการดูแลคุณภาพชีวิตของครูดว้ยการปรับ
โครงสร้างหน้ีและจดัตั้งกองทุนพฒันาคุณภาพชีวิตครู ควบคู่ไปกบัการลงทุนดา้นเทคโนโลย ี
สารสนเทศท่ีเนน้การพฒันาเน้ือหาสาระและบุคลากรใหพ้ร้อมรองรับและใชป้ระโยชน์จากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่ง
คุม้ค่า 

3.1.4 จดัใหทุ้กคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาฟรี ๑๕ ปี ตั้งแต่ระดบัอนุบาลไปจนถึงมธัยมศึกษาตอนปลาย พร้อม 
ทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการใหเ้กิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในกลุ่ม
ผูด้อ้ยโอกาสทั้งผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ ผูอ้ยูใ่นสภาวะยากลาํบาก ผูบ้กพร่อง ทางร่างกายและสติปัญญา และชนต่าง
วฒันธรรม รวมทั้งยกระดบัการพฒันาศูนยเ์ดก็เลก็ในชุมชน 

3.1.5 ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดบัอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยการจดักลุ่ม 
สถาบนัการศึกษาตามศกัยภาพ ปรับเงินเดือนค่าตอบแทนของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาใหสู้งข้ึน โดยภาครัฐเป็นผูน้าํและ
เป็นแบบอยา่งของการใชท้กัษะอาชีวศึกษาเป็นเกณฑก์าํหนดค่าตอบแทน  และความกา้วหนา้ในงาน ควบคู่กบัการพฒันาองคค์วามรู้
และนวตักรรมดว้ยการเพิ่มขีดความสามารถดา้นการวิจยัและพฒันา 

3.1.6 ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อ การศึกษา ใหมี้การประนอมและไกล่เกลี่ยหน้ี รวมทั้ง 
ขยายกองทุนใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษาเพิ่มข้ึนเพื่อใหป้ระชาชนมีโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาระดบัอาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพิ่มข้ึน 

3.1.7 ส่งเสริมใหเ้ดก็ เยาวชน และประชาชนใชป้ระโยชน์จาก เทคโนโลยสีารสนเทศเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งชาญ 
ฉลาด เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 

3.1.8 เร่งรัดการลงทุนดา้นการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งบูรณาการในทุกระดบัการศึกษาและในชุมชน  โดยใช ้
พื้นท่ีและโรงเรียนเป็นฐานในการบูรณาการ ทุกมิติ และยดึเกณฑก์ารประเมินของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาเป็นหลกัในการยกระดบัคุณภาพโรงเรียนที่ต ํ่ากว่าเกณฑม์าตรฐาน และส่งเสริมความเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัไปสู่การเป็น
ศูนยก์ลางทางการศึกษาและวิจยัพฒันาในภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิตในชุมชนโดย
เช่ือมโยงบทบาทสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และสถาบนัทางศาสนา 
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3.2  นโยบายแรงงาน 
3.2.1 ดาํเนินการใหแ้รงงานทั้งในและนอกระบบไดรั้บการคุม้ครองตามมาตรฐานแรงงานไทย โดยเฉพาะในดา้น 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพการจา้งงาน โดยการส่งเสริมใหส้ถานประกอบการผ่านการทดสอบและรับรองตามมาตรฐาน
ระบบการจดัการปฏิบติัต่อแรงงานดา้นสิทธิและคุม้ครองใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานแรงงานสากล 

3.2.2 ปฏิรูประบบประกนัสังคมใหมี้ความเขม้แขง็มัน่คง ใหมี้การบริหารจดัการที่เป็นอิสระ โปร่งใส และขยาย 
ความคุม้ครองถึงบุตรและคู่สมรสของผูป้ระกนัตนในเร่ืองการเจ็บป่วย รวมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่น ๆ เพิ่มเติมใหแ้ก่ผูป้ระกนัตน 

3.2.3 พฒันาและฝึกอบรมแรงงานทุกระดบัใหมี้ความรู้และทกัษะฝีมือที่มีมาตรฐานสอดคลอ้งกบัการ  
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน โดยการเพิ่มขีดความสามารถของสถาบนัและศูนย์
พฒันาฝีมือแรงงานท่ีมีอยูท่ ัว่ประเทศใหมี้ศกัยภาพเพิ่มข้ึนในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานดว้ยการ 
ระดมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในลกัษณะโรงเรียนในโรงงาน และการบูรณาการกบัสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนใน
การพฒันาฝีมือแรงงาน 

3.2.4 ส่งเสริมใหแ้รงงานไทยไปทาํงานต่างประเทศอยา่งมีศกัดิ์ ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการสนบัสนุนดา้น 
สินเช่ือการไปทาํงานในต่างประเทศการฝึกอบรมทกัษะฝีมือและทกัษะการใชภ้าษา การสร้างหลกัประกนั การคุม้ครองดูแลการ
จดัส่งแรงงานไปทาํงานในต่างประเทศ และการติดตามดูแลมิใหถู้กเอารัดเอาเปรียบ 
ระหว่างการทาํงานในต่างประเทศ 

3.2.5 สนบัสนุนสวสัดิการดา้นแรงงาน โดยจดัตั้งสถาบนัความปลอดภยัในการทาํงาน จดัใหมี้สถานดูแลเดก็ 
อ่อนในสถานประกอบการ และเพิ่มศกัยภาพกองทุนเงินทดแทนในการดูแลลูกจา้งท่ีประสบอนัตรายเน่ืองจากการทาํงาน 
รวมทั้งจดัระบบดูแลดา้นสวสัดิการแรงงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบ และส่งเสริมระบบแรงงานสัมพนัธ์ในระบบไตรภาคี เพื่อให้
เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างลูกจา้ง นายจา้ง และภาครัฐ 

3.2.6  จดัระบบการจา้งงานแรงงานต่างดา้วใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคการผลิต ไม่กระทบต่อการจา้ง 
แรงงานไทย และความมัน่คงของประเทศ โดยการจดัจาํแนกประเภทงานที่อนุญาตใหแ้รงงานต่างดา้วทาํ และการจดัระบบการ
นาํเขา้แรงงานต่างดา้ว การขจดัปัญหาแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมาย และการจดัทาํทะเบียนแรงงานต่างดา้วและระบบการตรวจสอบที่
สะดวกต่อการควบคุม 

3.2.7  ส่งเสริมการมีงานทาํของผูสู้งอายแุละคนพิการ โดยการกาํหนดใหมี้รูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมตาม 
ความสามารถของผูสู้งอายแุละคนพิการอาทิ การทาํงานแบบบางเวลา การทาํงานชัว่คราว การทาํงานแบบสัญญาระยะสั้น รวมทั้ง
การขยายโอกาสการทาํงานของผูสู้งอายทุี่มีความชาํนาญเฉพาะดา้น 

3.3  นโยบายด้านสาธารณสุข 
3.3.1 สนบัสนุนการดาํเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ โดยเร่งดาํเนินมาตรการสร้างเสริม 

สุขภาพและลดปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลต่อสุขภาพและการเจ็บป่วยเร้ือรัง โดยประสานความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากภาคีพฒันาใน
สาขาต่าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ชุมชน และอาสาสมคัรสาธารณสุข ร่วมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ 
สร้างแรงจูงใจ รณรงคใ์หเ้กิดการพฒันาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามยั รวมทั้งส่งเสริมบทบาทองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นใหมี้ส่วนร่วมในการผลิตและพฒันาบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข โดยจดัสรรทุนใหเ้พื่อกลบัมาทาํงานในทอ้งถิ่น 

3.3.2 สร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรควินิจฉัย และดูแลรักษาพยาบาลอยา่งเป็นระบบ  
เช่ือมโยงกบัทุกภาคส่วน ทุกสาขาที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อป้องกนัปัญหาการป่วยและตายดว้ยโรคอุบติัใหม่ที่รวมถึงโรคท่ีมีการกลายพนัธ์ุ
เป็นสายพนัธ์ุใหม่ และโรคระบาดซํ้ าในคน อยา่งทนัต่อสถานการณ์ 

3.3.3 ปรับปรุงระบบบริการดา้นสาธารณสุข โดยลงทุนพฒันาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐในทุกระดบัใหไ้ด้ 
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มาตรฐาน ยกระดบัสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล และพฒันาระบบเครือข่ายการส่งต่อในทุกระดบัใหมี้
ประสิทธิภาพ เช่ือมโยงกนัทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหร้ะบบหลกัประกนัสุขภาพมีคุณภาพอย่างเพียงพอ ทัว่ถึง มีทางเลือก
หลากหลายรูปแบบ และครอบคลุมไดถ้ึงการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลเอกชนที่เขา้ร่วมโครงการ 

3.3.4  ลงทุนผลิตและพฒันาบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข ควบคู่กบัการสร้างขวญักาํลงัใจใหมี้ 
ความกา้วหนา้ในอาชีพ มีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้มีรายไดจ้ากเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เหมาะสม เป็นธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบอาชีพดา้นการแพทย์ มีการกระจายบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขอยา่ง
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพื้นท่ี ตลอดจนการลงทุนพฒันาและเช่ือมโยงระบบขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นสุขภาพให้
ทนัสมยั มีมาตรฐานสามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนัไดอ้ยา่งคุม้ค่า 

3.3.5 ผลกัดนัการขบัเคลื่อนใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดบันานาชาติ  
โดยมียทุธศาสตร์การบริหารจดัการอยา่งมีส่วนร่วม มีการประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง มีการใชท้รัพยากรทาง
การแพทยร่์วมกนัระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง 

3.4  นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
3.4.1 ส่งเสริมการทาํนุบาํรุงและรักษาศิลปวฒันธรรมไทยทุกดา้น รวมทั้งศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่นและภูมิปัญญา 

ไทย ใหมี้ความกา้วหนา้ มีการคน้ควา้วิจยั ฟ้ืนฟู และพฒันา พร้อมทั้งฟ้ืนฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ของประชาชน โดยเฉพาะเดก็และเยาวชน 

3.4.2  เสริมสร้างบทบาทของสถาบนัครอบครัวร่วมกบัสถาบนัทางศาสนา สถาบนัการศึกษา และสถาบนัทาง 
สังคมอื่น ๆ ในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสาํนึกที่ดีและการเฝ้าระวงัทางวฒันธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเดก็
และเยาวชน รวมทั้งสนบัสนุนการผลิตส่ือสร้างสรรค ์สร้างกระแสเชิงบวกใหแ้ก่สังคม และ 
เปิดพื้นท่ีสาธารณะท่ีดีใหแ้ก่เดก็และเยาวชน 

3.4.3  สนบัสนุนการใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปะและวฒันธรรมไทยทั้งท่ีเป็นวิถีชีวิต  
ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมโลก ตลอดจนใชป้ระโยชน์เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดี
กบัชาวโลกและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจใหก้บัประเทศ 

3.4.4  ส่งเสริมการปรับปรุงองคก์รและกลไกที่รับผิดชอบดา้นศาสนา เพื่อใหก้ารบริหารจดัการ ส่งเสริม ทาํนุ 
บาํรุงศาสนา มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีและสมานฉันทร์ะหวา่งศาสนิกชนของทุก
ศาสนา เพื่อนาํหลกัธรรมของศาสนามาใชใ้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจใหป้ระชาชนใชห้ลกัธรรมในการ
ดาํรงชีวิตมากข้ึน 

3.5  นโยบายสวัสดิการสังคม และความม่ันคงของมนุษย์ 
3.5.1  แกไ้ขปัญหาความยากจน โดยการจดัหาที่ดินทาํกินใหแ้ก่ผูมี้รายไดน้อ้ย ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได ้ 

เช่น การปลูกป่า สร้างความเขม้แขง็ของกองทุนหมู่บา้นและแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ในระดบัชุมชน ใหมี้กลไกที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และใหชุ้มชนสามารถตดัสินใจและนาํไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชนได้ 

3.5.2 ปรับโครงสร้างหน้ีภาคประชาชน เพื่อนาํไปสู่การลดหน้ีหรือยดืเวลาชาํระหน้ี หรือลดอตัราดอกเบ้ีย หรือ 
พกัชาํระดอกเบ้ีย 

3.5.3 เร่งรัดปรับปรุงแกไ้ขปัญหาคุณภาพการอยูอ่าศยัคุณภาพชีวิต และส่ิงแวดลอ้มชุมชน โดยเฉพาะชุมชนผูมี้ 
รายไดน้อ้ยใหดี้ยิง่ข้ึน โดยปรับปรุงคุณภาพและขยายการใหบ้ริการสาธารณูปโภคใหท้ัว่ถึง ปรับปรุงการบริหารจดัการองคก์ร
ภาครัฐดา้นการเคหะและการอยูอ่าศยัของผูมี้รายไดน้อ้ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาu3614 .การทาํงาน 
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ขององคก์ร รวมถึงพิจารณาจดัตั้งองคก์รในลกัษณะดงักล่าวเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชนผูมี้รายไดน้อ้ยใหดี้ยิง่ข้ึน 

3.5.4  สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มผูสู้งอาย ุโดยเนน้บทบาทของสถาบนัทางสังคม ชุมชน  
และเป็นเครือข่ายในการคุม้ครองทางสังคมและการจดัสวสัดิการสังคมสาํหรับผูสู้งอายุ รวมทั้งส่งเสริมการนาํศกัยภาพผูสู้งอายมุาใช้
ในการพฒันาประเทศ การถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาสู่สังคม ส่งเสริมการออม และสร้าง 
ระบบประกนัชราภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่วยัสูงอายอุยา่งมัน่คง 

3.5.5 ใหค้วามสาํคญัในการคุม้ครองผูบ้ริโภคในทุกมิติ โดยการรณรงคส์ร้างความรู้ความเขา้ใจ จดัตั้งองคก์ร 
อิสระผูบ้ริโภค บงัคบัใชม้าตรการทางกฎหมายที่ใหก้ารคุม้ครองดูแลผูบ้ริโภคโดยเคร่งครัด รวมทั้งการใชก้ลไกทางกฎหมายในการ
ป้องกนัการเอาเปรียบผูบ้ริโภคในดา้นอื่น ๆ เช่น การโฆษณาเกินเวลา การโฆษณาแฝง 
หรือการใชส่ื้อเพื่อประโยชน์ส่วนตน เป็นตน้ 

3.5.6 ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิง ขจดัการกระทาํความรุนแรง และการเลือกปฏิบติัต่อเดก็ สตรี  
และผูพ้ิการ ใหก้ารคุม้ครองและส่งเสริมการจดัสวสัดิการทางสังคมที่เหมาะสมแก่ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และผูท้ี่อยูใ่น
ภาวะยากลาํบาก ใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พึ่งตนเองได ้

3.5.7  เร่งรัดการแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งเป็นระบบครบวงจร ทั้งดา้นการป้องกนั การปราบปราม การ 
บาํบดัรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ควบคู่กบัการปรับปรุงกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ และมีการบงัคบัใช้
กฎหมายโดยเคร่งครัด รวมทั้งขยายความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นและนานาชาติในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

3.5.8  เพิ่มประสิทธิภาพการแกไ้ขปัญหาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น โดยส่งเสริมใหมี้ระบบติดตามและ 
เฝ้าระวงัปัญหาอาชญากรรมที่ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเนน้การพฒันาระบบขอ้มูล ข่าวสาร การเตือนภยั และสร้างเครือข่าย
อาสาสมคัรชุมชนในพื้นท่ีต่าง ๆ ในการป้องกนัปัญหาร่วมกบัเจา้หนา้ที่ของรัฐ และปรับปรุง 
ระบบชุมชนและมวลชนสัมพนัธ์ใหมี้ความเขม้แขง็ เพื่อสร้างความเขา้ใจและความร่วมมือระหว่างเจา้หนา้ที่ของรัฐกบัประชาชน 

3.6  นโยบายการกีฬาและนันทนาการ  
3.6.1  เสริมสร้างโอกาสใหป้ระชาชนทุกกลุ่มออกกาํลงักายและเล่นกีฬา โดยประสานความร่วมมือระหว่าง 

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันากีฬา จดัหา
สถานที่จดักิจกรรมการออกกาํลงักายและเล่นกีฬาอยา่งทัว่ถึง รวมทั้งส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีความสนใจ 
ในการกีฬาและใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

3.6.2  พฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยจดัตั้งศูนยฝึ์กกีฬาแห่งชาติ พร้อมทั้งนาํวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช ้จดัใหมี้ 
การควบคุมมาตรฐานการฝึกสอนดา้นการกีฬาใหมี้คุณภาพ และสนบัสนุนการจดัการแข่งขนักีฬาในระดบันานาชาติ 
อยา่งต่อเน่ือง 

3.6.3  ส่งเสริมกีฬาไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกัอยา่งกวา้งขวางและไดรั้บการยอมรับจากสากลยิง่ข้ึน 
3.6.4  ปรับปรุงระบบบริหารจดัการดา้นการกีฬา โดยส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีบทบาทและมี 

ส่วนร่วมในการบริหารจดัการดา้นการกีฬาจดักิจกรรมและสถานกฬีา รวมทั้งจดัสร้างลานกีฬาในทุกหมู่บา้นและชุมชน 
3.6.4  ปรับปรุงกฎหมายการกีฬาและที่เกี่ยวขอ้ง โดยจดัใหมี้กฎหมายกีฬาอาชีพ กฎหมายเกี่ยวกบัสวสัดิการ 

นกักีฬา และกฎหมายอื่น ๆ เพื่อเป็นเคร่ืองมือการบริหารจดัการดา้นกีฬาใหมี้ประสิทธิภาพ 
4. นโยบายเศรษฐกิจ 

4.1  นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 
4.1.1 สนบัสนุนใหเ้ศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพ โดยประสานนโยบายการเงินและนโยบายการ 
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คลงัเพื่อใหมี้ความสมดุลระหว่างอตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เสถียรภาพของระดบัราคา และการจา้งงาน 
4.1.2 สร้างเสถียรภาพและความมัน่คงของระบบสถาบนัการเงินในประเทศ บริหารสภาพคล่องทางการเงิน 

ภายในประเทศ และดูแลการเคลื่อนยา้ยทุนระหว่างประเทศ โดยติดตามความเคลื่อนไหวของธุรกรรมทางการเงินของสถาบนั
การเงินอยา่งใกลชิ้ด เพื่อป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการเคลื่อนยา้ยเงินทุนอยา่งรวดเร็ว 
รวมทั้งการเพิ่มความร่วมมือทางดา้นการเงินภายใตก้รอบการประชุมสุดยอดผูน้าํอาเซียน 
เพื่อใหส้ามารถช่วยเหลือและร่วมกนัแกไ้ขปัญหาในกรณีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาค 

4.1.3 พฒันาตลาดทุนและระบบสถาบนัการเงินใหเ้ขม้แขง็และสามารถรองรับผลกระทบจากความผนัผวนของ 
สภาวะการเงินโลก และใหส้ามารถสนบัสนุนกาu3619 .ลงทุนและการดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คง โดยการแกไ้ขกฎ ระเบียบ และวาง
ระบบการกาํกบัดูแลใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงนวตักรรมทางการเงิน และส่งเสริม 
การออมระยะยาวเพื่อเป็นฐานการระดมทุนของประเทศในอนาคต 

4.1.4 ส่งเสริมและรักษาวินยัการคลงั โดยปรับปรุงแนวทางการจดัสรรงบประมาณของประเทศใหส้อดคลอ้งกบั 
กาํลงัเงินของแผ่นดิน รวมทั้งเร่งออกกฎหมายการเงินการคลงัของรัฐเพื่อใหเ้ป็นกลไกในการกาํกบัและเป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบติัที่ดี 

4.1.5 ปรับปรุงโครงสร้างภาษีและการจดัเกบ็ภาษ ีเพื่อใหมี้ความเป็นธรรม โปร่งใส และสนบัสนุนการเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศรวมทั้งมาตรการภาษีเพื่อสนบัสนุนการประหยดัพลงังาน และพลงังานทางเลือก 

4.1.6  กาํหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวท่ีมีความชดัเจนของแหล่งเงิน รูปแบบ 
การลงทุน และการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนท่ีเหมาะสม รวมทั้งพฒันาเคร่ืองมือและกลไกการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพสาํหรับ
โครงการขนาดใหญ่ โดยคาํนึงถึงวินยัการคลงั และภาระงบประมาณของภาครัฐ 

4.1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยมุ่งเนน้การพฒันาการใหบ้ริการ การใชท้รัพยสิ์น 
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด การลดตน้ทุนดาํเนินงาน การบริหารความเส่ียง การบริหารจดัการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล และมีระบบการ
กาํกบัดูแลที่ดี รวมทั้งการฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจท่ีมีปัญหาฐานะการเงิน และการเร่งรัด 
การเบิกจ่ายลงทุนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

4.2  นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
4.2.1 ภาคเกษตร 

4.2.1.1 เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและพฒันาระบบโลจิสติกส์ทางการเกษตร  
เพื่อเพิ่มผลตอบแทนดา้นการเกษตรโดยส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจสาํคญัใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี ส่งเสริมการวิจยัและพฒันา
พนัธ์ุ จดัหาปัจจยัการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานการผลิตท่ีมีคุณภาพและมีความจาํเป็นพฒันาเทคโนโลยกีารเกบ็รักษาและระบบโล
จิสติกส์ทางการเกษตรเพื่อลดตน้ทุนทางการเกษตร รวมทั้งการจดัพื้นท่ีการผลิตพืชอาหารและพืชพลงังานใหเ้หมาะสมมี
ประสิทธิภาพ และมีราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมสาํหรับพืชพลงังาน เพื่อสร้างความมัน่คงดา้นรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร 

4.2.1.2 ส่งเสริมอาชีพและขยายโอกาสการทาํประมงโดยพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตวน์ํ้า ประมงชายฝ่ัง  
และประมงนํ้าจืด ทั้งในระดบัพื้นบา้นและเชิงอุตสาหกรรม ยกระดบัราคาสินคา้ประมงโดยทอ้งถิ่นมีส่วนร่วม ปรับปรุงกฎหมาย
และเขตจบัสัตวน์ํ้าใหช้ดัเจนระหว่างประมงเพื่อการพาณิชยแ์ละประมงชายฝ่ัง และบงัคบัใช ้
โดยเคร่งครัด รวมทั้งพฒันาศกัยภาพของอุตสาหกรรมสัตวน์ํ้า ควบคู่กบัการเจรจาส่งเสริมความร่วมมือดา้นการประมงกบั
ต่างประเทศในการทาํประมงนอกและในน่านนํ้าสากล และส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนในกิจการประมง รวมทั้งจดัตั้งองคก์ร
ระดบัชาติเพื่อแกไ้ขปัญหาและพฒันาการประมงของประเทศ ทั้งในดา้นการอนุรักษท์รัพยากรสัตวน์ํ้า และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง
ดา้นการประมง 
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4.2.1.3 พฒันาศกัยภาพสินคา้ปศุสัตว ์โดยปรับปรุงและอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวเ์ศรษฐกิจสาํคญั อาท ิโค กระบือ เพื่อ 
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจพฒันาการผลิตทุกขั้นตอนใหมี้ความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล พฒันาศกัยภาพในการป้องกนัและควบคุม
โรคระบาดในสัตว ์พฒันาศกัยภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศสุัตว ์และขยายการส่งออกสินคา้ปศุสัตวใ์น
ตลาดโลก รวมทั้งส่งเสริมการทาํปศุสัตวอ์ินทรียค์รัวเรือนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4.2.1.4  ดูแลเสถียรภาพราคาสินคา้เกษตรและการตลาดสินคา้เกษตร โดยจดัใหมี้ระบบประกนัความเส่ียงดา้น 
ราคาสินคา้เกษตร พฒันาตลาดสินคา้เกษตรล่วงหนา้ใหมี้ความเขม้แขง็ สร้างตลาดกลางเพื่อการคา้ส่งและคา้ปลีกสินคา้เกษตรในทุก
ภูมิภาค ผลกัดนัใหมี้การเปิดตลาดสินคา้เกษตรแห่งใหม่ใหค้รอบคลุมทัว่โลกและส่งเสริมระบบเกษตรพนัธะสัญญา รวมทั้งใช้
ระบบไตรภาคีภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรในการแกไ้ขปัญหาราคาสินคา้เกษตร 

4.2.1.5  ส่งเสริมมูลค่าสินคา้เกษตรโดยส่งเสริมการวิจยัและพฒันามาตรฐานการผลิตและความปลอดภยัดา้น 
สินคา้เกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากลในระดบัชุมชน และมีการเช่ือมโยงการผลิตทางการเกษตรกบัอุตสาหกรรมการเกษตร 
ส่งเสริมการแปรรูปสินคา้เกษตรที่ไดคุ้ณภาพและมาตรฐานสากลส่งเสริมความแขง็แกร่งของตราสินคา้  จดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรอยา่งครบวงจร รวมทั้งเร่งรัดการเจรจาระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัมาตรฐานสินคา้เกษตรและ
อาหาร และใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีส่วนสนบัสนุนเงินทุนพฒันาเคร่ืองจกัรเพื่อแปรรูปขั้นตน้ของสินคา้เกษตร 

4.2.1.6  สร้างความมัน่คงดา้นอาหาร โดยส่งเสริมการทาํการเกษตรตามแนวพระราชดาํริ ขยายกระบวนการ 
เรียนรู้และการพฒันาเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการอาหารกลางวนั และธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชดาํริ และ 
สนบัสนุนการทาํเกษตรอินทรีย ์เกษตรผสมผสาน วนเกษตร ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน เพื่อลดการใชส้ารเคมีและเพิ่ม
มูลค่าสินคา้เกษตร รวมทั้งสนบัสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวกบัความมัน่คงทางดา้นอาหาร 

4.2.1.7  เร่งรัดการจดัหาแหล่งนํ้า ใหท้ัว่ถึงและเพียงพอ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรนํ้าเพื่อการ 
ผลิตทางการเกษตร โดยเนน้การเพิ่มสระนํ้าในไร่นาและขดุลอกคูคลองเพื่อบรรเทาอุทกภยัและภยัแลง้ ส่งเสริม การใชป้ระโยชน์
จากนํ้าใหมี้ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัชนิดพืช เพิ่มพื้นท่ีชลประทานทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ ตลอดจนขยาย
ระบบการกระจายนํ้าในพื้นท่ีชลประทานใหใ้ชป้ระโยชน์ไดเ้ต็มศกัยภาพ 

4.2.1.8  คุม้ครองและรักษาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการทาํเกษตรกรรมท่ีไดมี้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้น 
ชลประทานแลว้ เพื่อเป็นฐานการผลิตทางการเกษตรในระยะยาว ฟ้ืนฟูคุณภาพดิน จดัหาที่ดินทาํกินใหแ้ก่เกษตรกรยากจนในรูป
ของธนาคารที่ดิน และเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิใหแ้ก่เกษตรกรยากจนและชุมชนที่ทาํกินอยูใ่นที่ดินของรัฐที่ไม่มีสภาพป่าแลว้ใน
รูปของโฉนดชุมชน รวมทั้งสนบัสนุนการพฒันาการเกษตรในรูปของนิคมการเกษตร 

4.2.1.9  พฒันาภาคเกษตรใหมี้ความเขม้แข็งโดยสร้างและพฒันาคุณภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ใหมี้ความสามารถใน  
การบริหารจดัการผลผลิตและการบริหารองคก์รเกษตรกรรูปแบบต่าง ๆ ดว้ยองคค์วามรู้จากนวตักรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและ
เทคโนโลยทีี่เหมาะสม ผ่านระบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงภาคเกษตรและสังคมไทย 

4.2.1.10  แกไ้ขปัญหาหน้ีสินฟ้ืนฟูอาชีพและความเป็นอยูข่องเกษตรกร โดยเร่งดาํเนินการจดัการหน้ีสินของ 
เกษตรกรทั้งในและนอกระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และรักษาที่ดินทาํกินใหแ้ก่เกษตรกร 

4.2.2  ภาคอุตสาหกรรม 
4.2.2.1  สร้างความแขง็แกร่งและความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลกใหก้บัอุตสาหกรรมไทยดว้ยการเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดตน้ทุนและเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่สินคา้ โดยร่วมมือกบัภาคเอกชน สถาบนัวิจยั และ 
สถาบนัการศึกษา ในการพฒันาความสามารถของผูป้ระกอบการ พฒันาทกัษะฝีมือแรงงานปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัร 
พฒันาการออกแบบสินคา้และผลิตภณัฑ์ ลดตน้ทุนโลจิสติกส์และเพิ่มความร่วมมือในภูมิภาคในการผลิตสินคา้เชิงลูกโซ่ผ่านการ
เจรจาระหว่างประเทศ 
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4.2.2.2 กาํหนดมาตรการแกไ้ขปัญหาของแต่ละอุตสาหกรรมและพฒันาอุตสาหกรรมที่มีศกัยภาพในอนาคต เช่น  
อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองจกัรภายในประเทศ อุตสาหกรรมยานยนต ์อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอญัมณี เป็นตน้ โดย
ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนดา้นภาษีและที่มิใช่ภาษีใหส้ามารถจูงใจนกัลงทุนได้ และส่งเสริมการร่วมทุนกบับริษทั
ต่างประเทศในอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยขีั้นสูง 

4.2.2.3 ร่วมมือกบัภาคเอกชนในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินคา้ใหท้ดัเทียมและลํ้าหนา้ในระดบัสากล  
โดยสนบัสนุนใหมี้กลไกการระดมทุนและประกนัความเส่ียงใหก้บัภาคเอกชนเพื่อกระตุน้ใหภ้าคเอกชนลงทุนทางดา้นนวตักรรม
และเทคโนโลยมีากข้ึน รวมทั้งใหก้ารคุม้ครองสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาสาํหรับสินคา้ท่ีผลิตในประเทศและมีตราสัญลกัษณ์ไทย 

4.2.2.4  เร่งผลิตบุคลากรดา้นอาชีวะตามความตอ้งการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเพิ่มค่าตอบแทน 
ใหใ้กลเ้คียงกบัปริญญาตรีและกาํหนดหลกัสูตรใหส้ามารถต่อยอดในระดบัปริญญาได  ้

4.2.2.5  สร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยรัฐอาํนวยความสะดวกในการ 
จดัตั้งเครือข่ายรวมกลุ่ม และปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยสินเช่ือ ขยายขอบเขตการดาํเนินการใหสิ้นเช่ือ และประกนั 
สินเช่ือ โดยใชเ้ครือข่ายธนาคารและสถาบนัการเงินของรัฐ เพื่อใหอุ้ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่มสามารถเขา้ถึงแหล่ง
เงินทุนดงักล่าวได ้

๔.๒.๒.๖ จดัตั้งเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมท่ีมีความสอดคลอ้งกบั 
ศกัยภาพของแต่ละพื้นท่ี เช่น การพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลภาคใต ้การจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เป็นตน้ ทั้งน้ี โดยคาํนึงถึง
การอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยนืของชุมชนและส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ี 

4.2.2.7 ส่งเสริมใหอุ้ตสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในดา้นคุณภาu3614 .และมาตรฐานสินคา้และ 
บริการ และมาตรฐานความปลอดภยัในสถานประกอบการและส่ิงแวดลอ้ม 

4.2.3  ภาคการท่องเที่ยวและบริการ 
4.2.3.1 ขยายฐานภาคบริการในโครงสร้างการผลิตของประเทศ โดยเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจบริการ เพิ่ม 

มูลค่า เพิ่มความสามารถในการแข่งขนั พฒันาแรงงานฝีมือทั้งในดา้นคุณภาพและความรู้ดา้นภาษา และเช่ือมโยงธุรกิจภาคบริการ 
อุตสาหกรรม และเกษตรเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นกลุ่มสินคา้ เช่น ธุรกิจสุขภาพ อาหารและการท่องเที่ยว รวมทั้งสินคา้บริการท่ีใชค้วามคิด
สร้างสรรคบ์นพื้นฐานของวฒันธรรมและ 
ภูมิปัญญาไทยที่เช่ือมโยงกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

4.2.3.2 พฒันาแหล่งท่องเท่ียวทั้งของรัฐและเอกชนโดยรักษาและพฒันาแหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีอยูแ่ลว้ ทั้งแหล่ง 
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตของ ชุมชน รวมทั้ง
จดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษดา้นการท่องเท่ียวและกาํหนดจุดขายของแหล่งท่องเท่ียวของแต่ละภาคและกลุ่มจงัหวดัใหมี้ความเหมาะสม
เกื้อกูลซ่ึงกนัและกนั เช่นกรุงเทพมหานครที่ทรงเสน่ห์ ภาคใตเ้ป็นศูนยก์ลางท่องเที่ยวทางทะเลระดบัโลก ภาคเหนือเป็นศูนยก์ลาง
อารยธรรมลา้นนา ภาคอีสานเป็นศูนยก์ลางท่องเที่ยวเชิงประวติัศาสตร์โบราณคดี วฒันธรรมและชายแดน ภาคกลางเป็นศูนยก์ลาง
ท่องเที่ยวอารยธรรม มรดกโลกและมรดกธรรมชาติ เป็นตน้ 

4.2.3.3 พฒันามาตรฐานบริการดา้นการท่องเที่ยวโดยจดัใหมี้มาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยว เช่น  
มาตรฐานธุรกิจนาํเที่ยวมาตรฐานการเดินทาง มาตรฐานร้านจาํหน่ายสินคา้ที่ระลึก มาตรฐานที่พกัและโรงแรม 
เป็นตน้ รวมทั้งพฒันามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการท่องเที่ยว เช่น พนกังานโรงแรมพนกังานบริษทันาํเที่ยว มคัคุเทศก์ 
พนกังานร้านอาหาร พนกังานรถนาํเที่ยว เป็นตน้ และปรับปรุงมาตรฐานการใหบ้ริการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ท่องเที่ยว ทั้งในดา้นความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว และค่าธรรมเนียมและค่าบริการของรัฐ 

4.2.3.4  พฒันาดา้นการตลาดและประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยว โดยสนบัสนุนใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมใน 
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การกาํหนดนโยบายและกลยทุธ์ดา้นการตลาด และกาํหนดกลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์เพื่อสนบัสนุนจุดขายที่u3617 .ีคีวามโดดเด่น
ของไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางระดบัโลก โดยเฉพาะความพร้อมของการใหบ้ริการทางดา้นศูนยก์ลางการประชุมและแสดงสินคา้ระหว่าง
ประเทศ และศูนยก์ลางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อยกระดบัแหล่งท่องเท่ียวใหเ้ป็นท่ีรู้จกัทัว่โลก 

4.2.3.5  ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการท่องเท่ียวทั้งหมดใหมี้ความทนัสมยัและสนบัสนุนซ่ึงกนัและ 
กนั และเพิ่มประสิทธิภาพของการบงัคบัใชก้ฎหมายทางดา้นความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

4.2.4  การตลาด การค้า และการลงทุน 
4.2.4.1 ส่งเสริมระบบการคา้เสรีและเป็นธรรม โดยมีภาคเอกชนเป็นผูน้าํทางธุรกิจ รัฐเป็นผูส่้งเสริม สนบัสนุน  

และดูแล และใหมี้การบงัคบัใชก้ฎหมายแข่งขนัทางการคา้และกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภคอยา่งเคร่งครัดเพื่อป้องกนั  
การแข่งขนัทางการคา้ที่ไม่เป็นธรรม ป้องกนัการผูกขาดตดัตอน ป้องกนัการเอาเปรียบผูบ้ริโภค และใหค้วามคุม้ครองผูบ้ริโภค 
รวมทั้งออกกฎหมายคา้ปลีกเพื่อกาํกบัดูแลธุรกิจคา้ปลีกอยา่งเป็นระบบโดยใหธุ้รกิจรายใหญ่และรายยอ่ยอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งเกื้อกูล
และย ัง่ยนื 

4.2.4.2  ขยายตลาดสินคา้และบริการส่งออกของไทยโดยกาํหนดกลยทุธ์ดา้นการตลาดร่วมกบัภาคเอกชนเพื่อ  
เพิ่มส่วนแบ่งในตลาดที่มีอยูแ่ลว้และขยายฐานการตลาดไปสู่ประเทศใหม่ ๆ เช่น ยโุรปตะวนัออก ตะวนัออกกลาง และ 
เอเชีย เป็นตน้ รวมทั้งพฒันาระบบการกระจายสินคา้ใหร้วดเร็วโดยใชค้วามไดเ้ปรียบในเชิงแหล่งท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์และศกัยภาพ
การขนส่งของไทย 

4.2.4.3 ใชป้ระโยชน์จากขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีทั้งในระดบัทวิภาคีและพหุภาคี ควบคู่ไปกบัการเจรจาขอ้ตกลง 
เขตการคา้เสรีที่มีปัญหา ทั้งท่ีอยูร่ะหว่างการเจรจา และที่ไดมี้การเจรจาไปแลว้ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ 
โดยเนน้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ รวมทั้งกาํหนดมาตรการ 
เยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบอยา่งเป็นระบบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

4.2.4.4  ปรับปรุงมาตรการบริหารการนาํเขา้ เพื่อป้องกนัการคา้ที่ไม่เป็นธรรม การทุ่มตลาด และสินคา้ที่ไม่ได ้
มาตรฐานทางดา้นคุณภาพและความปลอดภยั 

4.2.4.5  ส่งเสริมผูป้ระกอบการไทยใหมี้การข้ึนทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญาใหถู้กตอ้ง และปกป้องคุม้ครอง 
สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของสินคา้และผลิตภณัฑไ์ทยในต่างประเทศ 

4.2.4.6  ส่งเสริมการลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการที่ไทยมีศกัยภาพ โดยเฉพาะสินคา้อาหารและ 
บริการฮาลาล อุตสาหกรรมภาพยนตร์สินคา้และบริการที่ใชน้วตักรรมและภูมิปัญญา  การลงทุนท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้ง
สนบัสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผูป้ระกอบการไทยมีศกัยภาพ และสร้าง 
เครือข่ายเช่ือมโยงทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

4.2.4.7  ปรับปรุงประสิทธิภาพและจดัระบบการอาํนวยความสะดวกทางการคา้และการลงทุนชายแดน โดยนาํ 
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์มาใชท้ี่สาํคญัไดแ้ก่ ศูนยบ์ริการครบวงจร ระบบอาํนวยความสะดวกช่องทางเดียว ระบบ 
การตรวจร่วมจุดเดียว ระบบพาณิชยอ์ิเลก็ทรอนิกส์ และระบบโลจิสติกส์อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 

4.2.4.8  ปรับปรุงและเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์เร่ืองภาษี โดยยกระดบัหน่วยงานพิจารณาเร่ืองอุทธรณ์ 
จากระดบักรมข้ึนมาอยูใ่นระดบักระทรวง และใหต้วัแทนภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพจิารณาตดัสิน 
อุทธรณ์เช่นเดียวกบัผูพ้ิพากษาสมทบ รวมทั้งมีการประกาศกาํหนดเวลาแน่นอนในการวนิิจฉัยคาํอุทธรณ์ 

4.3  นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4.3.1 ขยายการใหบ้ริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของประชาชนใหก้ระจาย 
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ไปสู่ภูมิภาคอยา่งทัว่ถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ ทั้งบริการนํ้าสะอาด ไฟฟ้า ส่ือสารโทรคมนาคมพื้นฐาน และที่อยูอ่าศยั รวมทั้ง
พฒันาถนนไร้ฝุ่ น โดยยกระดบัมาตรฐานทางในชนบทเป็นถนนคอนกรีตหรือลาดยาง 

4.3.2  พฒันาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์อยา่งบูรณาการ ทั้งในดา้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  
การปรับปรุงพฒันากฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวขอ้ง การส่งเสริมธุรกิจการใหบ้ริการโลจิสติกส์ การอาํนวยความสะดวก 
ทางการคา้ และการพฒันาบุคลากรโลจิสติกส์ รวมทั้งจดัตั้งคณะกรรมการระดบัชาติเพื่อเป็นกลไกขบัเคลื่อนการพฒันาดา้นโลจิสติ
กส์อยา่งจริงจงั 

4.3.3  พฒันาระบบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ โดยเช่ือมโยงการขนส่งทางถนน ทางราง ทางนํ้า และทาง 
อากาศอยา่งเป็นระบบ พร้อมทั้งพฒันาส่ิงอาํนวยความสะดวกในการขนส่ง เช่น สถานีบรรจุและแยกสินคา้กล่อง ศูนยร์วบรวมและ
กระจายสินคา้ในภูมิภาค เป็นตน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนโลจิสติกส์ 

4.3.4  พฒันาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีความสมบูรณ์ และ 
รถไฟชานเมืองใหส้ามารถเช่ือมต่อการเดินทางกบัโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะอื่นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งขยายการพฒันาระบบขนส่งมวลชน 
ไปยงัเมืองหลกัในภูมิภาค 

4.3.5  พฒันาโครงข่ายรถไฟทางคู่ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะในเส้นทางที่มีปริมาณการขนส่งหนาแน่น และพฒันา 
เส้นทางเช่ือมโยงฐานการผลิตในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ปรับปรุงบูรณะทาง รวมทั้งพฒันาการใหบ้ริการและส่ิงอาํนวยความ
สะดวกใหไ้ดม้าตรฐาน เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และลดตน้ทุนการขนส่ง 

4.3.6  พฒันาโครงข่ายทางหลวงสายประธาน สายหลกั และโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ใหเ้ช่ือมโยง 
เมืองหลกัในภูมิภาคและเส้นทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และสอดคลอ้งกบัการพฒันาโครงข่ายการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะ
โครงข่ายรถไฟ รวมทั้งการปรับปรุงทางหลวงและมีมาตรการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อลด 
อุบติัเหตุบนทอ้งถนน เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการเดินทางและการขนส่งสินคา้ 

4.3.7 พฒันากิจการพาณิชยนาว ีและโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางนํ้า โดยเฉพาะการพฒันาการใหบ้ริการของ 
ท่าเรือแหลมฉบงัใหมี้มาตรฐานเป็นท่าเรือที่ทนัสมยัระดบัโลก พฒันาการขนส่งชายฝ่ัง และการขนส่งทางนํ้าภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศใหเ้ช่ือมโยงกบัระบบขนส่งอื่นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางนํ้าใหม้ากข้ึน 

4.3.8 พฒันาและขยายความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานหลกัในภูมิภาค ใหส้ามารถ 
รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอ้ยา่งเพียงพอในอนาคต พฒันาท่าอากาศยานดอนเมืองใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และพฒันา
ธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน เช่น ศูนยซ่์อมบาํรุงอากาศยาน และธุรกิจเกี่ยวเน่ืองเพื่อสนบัสนุนใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการบิน 
การท่องเที่ยว และการขนส่งสินคา้ทางอากาศชั้นนาํของเอเชีย 

4.3.9 ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเกี่ยวขอ้งดา้นการขนส่ง เช่น การต่อเรือ การตอ่ตูร้ถไฟ 
และรถไฟฟ้า เป็นตน้ โดยใหมี้การถ่ายทอดเทคโนโลยทีั้งดา้นการผลิตและการบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

4.3.10 เร่งแกไ้ขปัญหาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการดาํเนินโครงการขนาดใหญ่อยา่งจริงจงั ภายใต ้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และปรับโครงสร้างการบริหารจดัการ และการกาํกบัดูแลการพฒันาและการใหบ้ริการ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค และมีการแข่งขนัที่เป็นธรรม 

4.3.11 พฒันาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคและเช่ือมโยงกบัโครงข่ายคมนาคมกบัประเทศเพื่อนบา้น  
โดยเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้แนวเศรษฐกิจตะวนัออก-ตะวนัตก โครงการสะพานเศรษฐกิจ
เช่ือมอ่าวไทยและอนัดามนั และโครงข่ายคมนาคมเช่ือมโยงอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทยรวมทั้งปรับปรุงระบบอาํนวยความสะดวก
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ทางการคา้และการขนส่งสินคา้ขา้มแดนในพื้นท่ีบริเวณชายแดนท่ีสาํคญั คือ ด่านหนองคาย แม่สอด มุกดาหาร สระแกว้ ด่านสิงขร 
และช่องเมก็ เป็นตน้ 

4.4 นโยบายพลังงาน 
4.4.1  พฒันาพลงังานใหป้ระเทศไทยสามารถพึ่งตนเองไดม้ากข้ึนโดยจดัหาพลงังานใหเ้พียงพอ มีเสถียรภาพ  

ดว้ยการเร่งสาํรวจและพฒันาแหล่งพลงังานประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเร่งใหมี้การเจรจากบัประเทศ
เพื่อนบา้นในระดบัรัฐบาลเพื่อร่วมพฒันาแหล่งพลงังาน วางแผนพฒันาไฟฟ้าใหมี้การกระจายชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใช ้เพื่อลดความ
เส่ียงดา้นการจดัหา ความผนัผวนทางดา้นราคา และลดตน้ทุนการผลิต ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนที่มีศกัยภาพ 
โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็ และโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเลก็มาก รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการพฒันาพลงังาน
ทางเลือกอื่น ๆ มาใชป้ระโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า 

4.4.2  ดาํเนินการใหน้โยบายดา้นพลงังานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ โดยสนบัสนุนการผลิตและการใชพ้ลงังาน 
ทดแทน โดยเฉพาะการพฒันาเช้ือเพลิงชีวภาพและชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล ์(อี ๑๐ อี ๒๐ และอี ๘๕) ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว ์
เป็นตน้เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังาน ลดภาวะมลพิษ และเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรโดยสนบัสนุนใหมี้การผลิตและใช้
พลงังานหมุนเวียนในระดบัชุมชน หมู่บา้น ภายใตม้าตรการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งสนบัสนุนการใชก้๊าซธรรมชาติในภาค
ขนส่งใหม้ากข้ึนโดยขยายระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติใหค้รอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและวิจยัพฒันาพลงังาน
ทดแทนทุกรูปแบบอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

4.4.3  กาํกบัดูแลราคาพลงังานใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมมีเสถียรภาพ และเป็นธรรมต่อประชาชน โดยกาํหนด 
โครงสร้างราคาเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสม และเอื้อต่อการพฒันาพืชพลงังาน รวมทั้งสะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริงมากท่ีสุด และบริหารจดัการ
ผ่านกลไกตลาดและกองทุนนํ้ามนั เพื่อใหมี้การใชพ้ลงังานอยา่งประหยดั และส่งเสริมการแข่งขนัและการลงทุนในธุรกิจพลงังาน 
รวมทั้งพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการและความปลอดภยั 

4.4.4  ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละประหยดัพลงังาน ทั้งในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม บริการ และขนส่ง โดย 
รณรงคใ์หเ้กิดวินยัและสร้างจิตสาํนึกในการประหยดัพลงังาน และสนบัสนุนการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ มีมาตรการจูงใจ
ใหมี้การลงทุนจากภาคเอกชนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน และมาตรการสนบัสนุนใหค้รัวเรือนลดการใชไ้ฟฟ้า
ในช่วงการใชไ้ฟฟ้าสูงสุด รวมทั้งการวิจยัพฒันาและกาํหนดมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรฐานอาคารประหยดัพลงังาน 
ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาระบบขนส่งมวลชน และการขนส่งระบบราง เพื่อใหมี้การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและ
สามารถชะลอการลงทุนดา้นการจดัหาพลงังานของประเทศ 

4.4.5  ส่งเสริมการจดัหาและการใชพ้ลงังานที่ใหค้วามสาํคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน โดยกาํหนดมาตรฐานดา้นต่างๆรวมทั้งส่งเสริมใหเ้กิดโครงการกลไกการพฒันาพลงังานท่ีสะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและชุมชน และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

4.5  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4.5.1  พฒันาโครงข่ายส่ือสารโทรคมนาคมพื้นฐานใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ และสร้างโอกาสในการเขา้ถึง 

บริการส่ือสารอยา่งเท่าเทียมกนั เพื่อใหป้ระชาชนชุมชน และองคก์รต่าง ๆ สามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลข่าวสารและความรู้ไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึงและสนบัสนุนการพฒันาประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ รวมทั้งพฒันาบริการส่ือสาร 
ที่ทนัสมยั เพื่อรองรับความตอ้งการของภาคธุรกิจ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาการใหบ้ริการภาครัฐ บริการศึกษา 
บริการสาธารณสุข และโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของประu3648 .ทศ 

4.5.2 พฒันาอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทั้งในดา้นซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ โดย 
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สนบัสนุนใหมี้การวิจยัและพฒันา รวมทั้งการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นศูนยก์ลางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสารในภูมิภาค 

5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5.1  คุม้ครองและอนุรักษท์รัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า ทรัพยากรดินทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรทาง 

ทะเลและชายฝ่ัง รวมทั้งฟ้ืนฟูอุทยานทางทะเลอยา่งเป็นระบบ เร่งจดัทาํแนวเขตการใชป้ระโยชน์ที่ดิน โดยจดัแบ่งประเภทท่ีดิน
ระหว่างที่ดินของรัฐและเอกชนให้ชดัเจน เร่งประกาศพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์กาํหนดเขตและส่งเสริม 
การปลูกป่า ป่าชุมชน เพิ่มฝายตน้นํ้าลาํธารและฝายชะลอนํ้าตามแนวพระราชดาํริ ส่งเสริมป่าเศรษฐกิจในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ป้องกนั
การเกิดไฟป่า ปราบปรามการบุกรุกทาํลายป่าอยา่งจริงจงั ส่งเสริมการปลูกหญา้แฝกเพื่อลดการชะลา้งพงัทลายของดิน ลดการใช้
สารเคมีและฟ้ืนฟูดินในบริเวณพื้นท่ีท่ีดินมีปัญหา รวมทั้งจดัให้มีระบบบริหารจดัการนํ้าในระดบัประเทศทั้งนํ้าผิวดินและนํ้าใตดิ้น 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของภาคเศรษฐกิจและการอุปโภคบริโภค 

5.2  คุม้ครองและฟ้ืนฟูพื้นท่ีอนุรักษท่ี์มีความสาํคญัเชิงระบบนิเวศเพื่อการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ โดยสาํรวจ 
จดัทาํระบบฐานขอ้มูล อนุรักษพ์ฒันา และใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างความมัน่คงดา้นอาหารพลงังาน 
สุขภาพ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ บนฐานภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถิ่นท่ีมีการแบ่งปันผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม รวมทั้ง
ใหก้ารคุม้ครองเพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัทางชีวภาพ 

5.3  จดัใหมี้ระบบการป้องกนั รวมทั้งเตือนภยัและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ โดยนาํระบบขอ้มูลภูมิ
สารสนเทศมาใชก้าํหนดพื้นท่ีเส่ียงภยัหรือเตือนภยัพิบติั พฒันาระบบฐานขอ้มูล และติดตั้งระบบเตือนภยั และจดัใหมี้โครงสร้าง
พื้นฐานอนัจาํเป็นที่เกี่ยวขอ้ง ในพื้นท่ีท่ีมีความเปราะบางหรือเส่ียงต่อภยัพิบติัอนัเกิดจากภาวะโลกร้อน เช่น นํ้าท่วม แผ่นดินหรือ
โคลนถล่ม นํ้าแลง้ ตลอดจนธรณีพิบติัและการเกิดคลื่นยกัษใ์นทะเล เป็นตน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทุกแหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญั 

5.4  ควบคุมและลดปริมาณของเสียท่ีกลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะขยะอนัตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และนํ้าเสีย 
โดยส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อใหเ้กิดการใชซ้ํ้ าหรือหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่
ส่งเสริมการป้องกนัมลพิษตั้งแต่จุดกาํเนิด เพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในการบาํบดันํ้าเสีย 
กาํจดัขยะชุมชน และเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดยเฉพาะการจดัใหมี้ศูนยก์าํจดัขยะชุมชนกลางในทุกจงัหวดั มีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง
จริงจงัสาํหรับผูก้่อมลพิษที่ฝ่าฝืนกฎหมาย เร่งแกไ้ขปัญหามลพิษในพื้นท่ีท่ีวิกฤตซํ้ าซาก รวมทั้งสนบัสนุนมาตรการจูงใจดา้นภาษี
และสิทธิต่าง ๆ กบัผูป้ระกอบการที่ร่วมโครงการแกไ้ขปัญหาโลกร้อนและลดมลพิษ 

5.5  พฒันาองคค์วามรู้ในการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยการส่งเสริมการวิจยัและพฒันาที่
ชุมชนและนกัวิชาการในทอ้งถิ่นมีส่วนร่วม และที่ภาคเอกชนสามารถนาํไปใช ้รวมทั้งส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยท่ีีช่วยใหเ้กิดการใช้
ทรัพยากรและพลงังานอยา่งประหยดั และช่วยลดมลพิษ 

5.6  ปรับปรุงกลไกการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษแ์ละการใช้
ประโยชน์ โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ชุมชน ประชาชน และภาคีท่ีเกี่ยวขอ้ง ในรูปของสมชัชาส่ิงแวดลอ้มมีส่วนร่วม
บริหารจดัการ และจดัใหมี้การใชร้ะบบประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเชิงกลยุทธ์ เพื่อเป็น 
กลไกกาํกบัใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื รวมทั้งสนองโครงการพระราชดาํริดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทุก
โครงการอยา่งจริงจงั 
6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

6.1  ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการวิจยัตามแนวพระราชดาํริการวจิยัและพฒันาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยทีั้ง
งานวิจยัขั้นพื้นฐาน และงานวิจยัประยกุต ์เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชยแ์ละพฒันาอุตสาหกรรม รวมทั้งเร่งรัดการวิจยัและ
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พฒันาเทคโนโลยทีี่มีความสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและพฒันาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอนาคต อาท ิเทคโนโลยสีาํหรับผู ้
พิการ เทคโนโลยอีวกาศ เทคโนโลยพีลงังานทดแทน และเทคโนโลยเีพื่อความมัน่คง 

6.2  เร่งรัดผลิตบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละบุคลากรดา้นการวิจยัใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ภาคการผลิต โดยพฒันาเส้นทางความกา้วหนา้ในสายอาชีพ และมีหน่วยงานวิจยัที่สามารถรองรับบุคลากรไดอ้ยา่งเพียงพอ  เช่น 
ศูนยบ์่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ศูนยแ์ห่งความเป็นเลิศ 
และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเป็นตน้ 

6.3  ปฏิรูประบบการวิจยัและพฒันาของประเทศ โดยจดัใหมี้กองทุนวิจยัร่วมภาครัฐและเอกชนที่รัฐลงทุนร้อยละ ๕๐ และ
จดัหาสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าใหก้บัภาคเอกชนท่ีเขา้ร่วมงานวิจยั เพิ่มเติมงบประมาณดา้นการวิจยัของประเทศ ปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานของงานวิจยัพื้นฐาน และการวิจยัและพฒันาแบบครบวงจรที่ใหผ้ลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รายไดแ้ละการจา้งงาน และการ
เพิ่มมูลค่าสินคา้ ทั้งน้ีใหมี้โครงการวิจยัท่ีก่อใหเ้กิดผลิตภณัฑท่ี์เป็นรูปธรรม เช่น ยา เคมีภณัฑ์ วสัดุอุปกรณ์ทางการแพทย  ์และสินคา้
เกษตร โดยเช่ือมโยงระหว่างภาคเอกชน สถาบนัวจิยั และมหาวิทยาลยั ตลอดจนเครือข่ายวิสาหกิจ 
7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

7.1  พฒันาความสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้นในทุกมิติและทุกระดบั เพื่อส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีและการเคารพซ่ึงกนั
และกนั เพื่อใหเ้กิดเสถียรภาพความมัน่คง และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกนัของภูมิภาค โดยส่งเสริมความร่วมมือในทุกสาขากบั
ประเทศเพื่อนบา้นภายใตก้รอบความร่วมมืออนุภูมิภาคต่าง ๆ และเร่งแกไ้ขปัญหากบัประเทศเพื่อนบา้นโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของ
สนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

7.2  ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความแขง็แกร่งของอาเซียนในวาระที่ไทยดาํรงตาํแหน่งประธานอาเซียน และบรรลุการ
จดัตั้งประชาคมอาเซียนตามกฎบตัรอาเซียน โดยใหอ้าเซียนเป็นองคก์รที่มีประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ส่งเสริมใหป้ระเทศสมาชิก
ร่วมกนัเคารพสิทธิมนุษยชน และผลกัดนัใหอ้าเซียนมีบทบาทนาํที่สร้างสรรค ์
ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งขยายความร่วมมือกบัประเทศในเอเชียอื่น ๆ ภายใตก้รอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และ
ระหว่างเอเชียกบัภูมิภาคอื่น 

7.3 ส่งเสริมความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัประเทศมุสลิมและองค์กรมุสลิมระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง
และสนบัสนุนแนวทางการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย 

7.4 กระชบัความร่วมมือและความเป็นหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์กบัประเทศที่มีบทบาทสาํคญัของโลกและประเทศคู่คา้ของ
ไทยในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรักษาและขยายความร่วมมือทางการเมือง ความมัน่คง เศรษฐกิจ การคา้ การเงิน การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม่ เพื่อพฒันาความร่วมมือดา้นทรัพยากร วตัถุดิบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและองคค์วามรู้ใหม่ 

7.5 ส่งเสริมการมีบทบาทร่วมกบัประชาคมโลก ในเร่ืองการกาํหนดบรรทดัฐานระหว่างประเทศโดยเฉพาะเร่ืองการคา้
สินคา้เกษตร และกฎระเบียบดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา การปกป้องรักษาและฟ้ืนฟูสันติภาพและความมัน่คง การส่งเสริมและ
คุม้ครองค่านิยมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม การอนุรักษแ์ละแกไ้ขปัญหา 
ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน ตลอดจนร่วมมือในการแกไ้ขประเดน็ปัญหาขา้มชาติทุกดา้นท่ีส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของมนุษย ์
รวมทั้งส่งเสริมใหไ้ทยเป็นท่ีตั้งของสาํนกังานสาขาขององคก์ารระหว่างประเทศ และมีความร่วมมือทางวิชาการกบัประเทศกาํลงั
พฒันาเพิ่มข้ึน 

7.6  สนบัสนุนการเขา้ร่วมในขอ้ตกลงระหว่างประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคีท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศ เร่งรัดการให้
สัตยาบนัในขอ้ตกลงที่ไดล้งนามไวแ้ลว้และปรับปรุงแกไ้ขขอ้ตกลงที่ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อประชาชนและสังคม 

7.7 ส่งเสริมการรับรู้และความเขา้ใจของประชาชนเกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลงในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย  เพื่อ
ก่อใหเ้กิดฉันทามติในการกาํหนดนโยบายและดาํเนินนโยบายต่างประเทศ 
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7.8  สร้างความเช่ือมัน่ของต่างประเทศต่อประเทศไทยและการเขา้ถึงระดบัประชาชน โดยส่งเสริมความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง
และความเช่ือมัน่ของนานาประเทศ ต่อการเมืองและเศรษฐกิจไทย เพื่อรักษาภาพลกัษณ์ที่ดีของประเทศไทย และสนบัสนุนการ
เขา้ถึงในระดบัประชาชนกบัประเทศต่าง ๆ เพื่อใหป้ระชาชน รัฐบาล และประชาคมระหว่างประเทศมีทศันคติในทางบวกต่อ
ประเทศและประชาชนไทย 

7.9 คุม้ครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยแรงงานไทย และภาคธุรกิจเอกชนไทยในต่างประเทศ และ
สนบัสนุนการสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ 
8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
8.1.1  สนบัสนุนการกระจายอาํนาจทางการคลงัสู่ทอ้งถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความเป็นอิสระของ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในการพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึน โดยมีการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มอาํนาจใหท้อ้งถิ่นจดัเกบ็รายไดจ้ากภาษี
อากรและค่าธรรมเนียมไดม้ากข้ึน เพื่อใหท้อ้งถิ่นสามารถจดับริการสาธารณะท่ีไดม้าตรฐาน 
และตอบสนองความตอ้งการของประชาชน โดยคาํนึงถึงความจาํเป็นและเหมาะสมตามศกัยภาพของทอ้งถิ่น 

8.1.2 สนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นใหย้ดึหลกัธรรมาภิบาลและปรับระบบการ 
ทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อความตอ้งการของประชาชน ความรับผิดชอบต่อชุมชน และมีความโปร่งใสมากข้ึน โดย
ใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูล และมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและการทาํงานตลอดจนการจดับริการสาธารณะร่วมกบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น และร่วมติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานของทอ้งถิ่น 

8.1.3 ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถิ่นให ้
ชดัเจน ไม่ซํ้ าซ้อน เพื่อสามารถดาํเนินภารกิจที่สนบัสนุนเช่ือมโยงกนั และประสานการใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสม ควบคู่ไปกบัการ
เร่งรัดการดาํเนินการถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณใหอ้งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าดว้ยการกาํหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น โดยใหมี้การติดตามประเมินผลและรายงานผลอยา่งต่อเน่ือง 

8.1.4 บูรณาการความเช่ือมโยงของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสู่ทอ้งถิ่นโดยสนบัสนุนการ 
บริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการผ่านกระบวนการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัที่สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐบาล 
แผนยทุธศาสตร์ระดบัชาติและระดบัภาค ตลอดจนเช่ือมโยงกบัแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นและแผนชุมชน โดยคาํนึงถึง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกขั้นตอนของการจดัทาํแผน 

8.1.5  สนบัสนุนใหมี้การบริหารทอ้งถิ่นรูปแบบพิเศษใหส้อดรับกบัระดบัการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของ 
พื้นท่ี โดยสนบัสนุนใหท้อ้งถิ่นท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมจดัตั้งเป็นมหานคร 

8.1.6  สร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแ้ก่ขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ของรัฐ พร้อมทั้ง 
พฒันาความโปร่งใสในการปฏิบติังานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใหเ้ป็นที่เช่ือถือไวว้างใจของประชาชน ดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนรวมถึงการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนบัสนุนการสร้างค่านิยมของสังคม
ใหย้ดึมัน่ในความซ่ือสัตยสุ์จริตและถูกตอ้งชอบธรรมและส่งเสริมเสรีภาพในการรวมกลุ่มของขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ของรัฐตามที่
บญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ 

8.1.7 จดัระบบงานใหมี้ความยดืหยุน่ คล่องตวั รวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และ 
ส่งเสริมพฒันาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ของรัฐทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการส่งมอบบริการสาธารณะ พร้อมทั้งการพฒันาขา้ราชการ โดยเฉพาะขา้ราชการรุ่นใหม่ที่จะตอ้งเป็นกาํลงัสาํคญั
ของภาคราชการในอนาคต 

8.1.8 ปรับเงินเดือน ค่าจา้ง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ของรัฐใหเ้หมาะสมกบั 
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ความสามารถ และประสิทธิภาพของผูป้ฏิบติังานในลกัษณะท่ีอาจแตกต่างกนัตามพื้นท่ี ตามการแข่งขนัของการจา้งงานในแต่ละ
สายอาชีพที่เหมาะสม และตามความจาํเป็นเพื่อรักษาคนเก่ง คนดีไวใ้นราชการ รวมทั้งการสร้างความสมดุลของคุณภาพชีวิต
ขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ของรัฐใหดี้ข้ึน เพื่อใหส้ามารถดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งมีศกัดิ์ศรี มีขวญักาํลงัใจที่จะปฏิบติังานเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน 

8.2  กฎหมายและการยุติธรรม 
8.2.1 ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีลา้สมยัและเปิดช่องใหเ้กิดการทุจริตประพฤติมิชอบหรือทาํ ให ้

เกิดประโยชน์ทบัซ้อน รวมทั้งออกกฎหมายใหม่ ๆ เพื่อป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบ ขยายและยกเลิกอายคุวาม 
ในคดีอาญาบางประเภทและคดีทุจริต ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกระดบัอยา่งจริงจงั และสนบัสนุนใหป้ระชาชนมี
โอกาสตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐมากข้ึน ส่งเสริมคุณธรรมคู่ความรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังค่านิยม “คนไทยตอ้งไม่
โกง” 

8.2.2  พฒันากระบวนการยติุธรรมใหมี้ระบบการอาํนวยความยติุธรรมที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส และเป็นธรรม 
ต่อทุกกลุ่ม โดยส่งเสริมใหมี้การนาํหลกัความยติุธรรมเชิงสมานฉันทแ์ละหลกัการระงบัขอ้พิพาททางเลือกมาใชใ้นการไกล่เกลี่ย
และประนอมขอ้พิพาท ใหมี้การจดัตั้งองคก์รประนอมขอ้พิพาท มีกระบวนการชะลอการฟ้อง 
สาํหรับคดีประมาท คดีลหุโทษ และคดีที่มีอตัราโทษจาํคุกไม่เกิน ๓ ปีเป็นอยา่งนอ้ย มีระบบหรือกระบวนการใหส้ามารถพิจารณา
คดีไดร้วดเร็วและเป็นธรรมมากข้ึน 

8.2.3  พฒันากฎหมายใหเ้หมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล ปรับระบบงาน 
และกระบวนการใหป้ระชาชนไดรั้บความยติุธรรมและสิทธิเสรีภาพอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม ทั้งน้ี จะเร่งดาํเนินการจดัตั้งองคก์รเพื่อ
การปฏิรูปกฎหมาย และองคก์รเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยติุธรรม ตามบทบญัญติัของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย รวมทั้งสนบัสนุนการดาํเนินการทางกฎหมายของหน่วยงานของรัฐในการใหค้วามเห็น หรือ
ตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งตามหลกันิติธรรม 

8.2.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการยติุธรรมใหม้ากข้ึน ภายใตก้ารใชอ้าสาสมคัร 
เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยติุธรรมตั้งแต่ชั้นป้องกนัอาชญากรรม การไกล่เกลี่ยขอ้พิพาท การตรวจสอบการใช้
อาํนาจและการปฏิบติัหนา้ที่ของเจา้หนา้ที่ภาครัฐ ส่งเสริมใหผู้ก้ระทาํความผิดที่พน้โทษสามารถกลบัสู่ชุมชนมาใชชี้วิตร่วมกนัได้
อยา่งปกติสุข ตลอดจนจดัใหมี้บริการดา้นทนายและการปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย 

8.2.5  พฒันาระบบและวิธีการปฏิบติัในการแกไ้ขฟ้ืนฟูผูก้ระทาํความผิดท่ีเป็นเดก็หรือเยาวชนและผูใ้หญ่ใหมี้ 
ความหลากหลายและเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหผู้ก้ระทาํความผิดไดรั้บโอกาสในการแกไ้ข ฟ้ืนฟู และสามารถ 
กลบัตนเป็นพลเมืองดี ไม่หวนกลบัไปกระทาํความผิดซํ้ าอีก บนพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพท่ีผูก้ระทาํความผิดพึงไดรั้บ 

8.2.6 สนบัสนุนและพฒันาตาํรวจใหมี้ประสิทธิภาพมีความโปร่งใส และเป็นตาํรวจมืออาชีพที่มีเกียรติและศกัดิ์ศรี รวมทั้ง
ดาํเนินการใหมี้การกระจายอาํนาจของตาํรวจทั้งในส่วนที่ไม่ใช่ภารกิจหลกัและกระจายอาํนาจการบริหารไปยงัส่วนภูมิภาค 

8.2.7  เปิดโอกาสใหใ้หป้ระชาชนเขา้ถึงขอ้ มูลข่าวสารกระบวนการยติุธรรม เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ
การใชอ้าํนาจรัฐได ้รวมทั้งส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลการทาํงานของตาํรวจ อยัการและผูใ้ชอ้าํนาจ
รัฐอื่น ๆ 

8.3  ส่ือและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
8.3.1  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีโอกาสไดรั้บรู้ และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารสาธารณะจากทางราชการ และส่ือ 

สาธารณะอื่นไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เป็นธรรม และรวดเร็ว รวมทั้งใหก้ลไกภาครัฐเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในทุกมิติตาม
บทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
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8.3.2  ปรับปรุงกลไกการส่ือสารภาครัฐใหด้าํรงบทบาทส่ือเพื่อประโยชน์สาธารณะและสร้างความสมานฉันท์ 
ในชาติ 

8.3.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ  ซ่ึง 
เป็นกิจกรรมที่มีผลตอบแทนเชิงพาณิชยต์ ํ่าโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากกองทุนพฒันากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศัน์ 

8.3.4 จดัใหมี้กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองผูป้ระกอบวิชาชีพส่ือเพื่อใหส่ื้อมีเสรี ปราศจากการแทรกแซง และมี 
ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่ขดัต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน และส่ือมวลชนตามบทบญัญติั
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย   

 1.4 ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี 
       วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบุรี 

        “เพชรบุรีเป็นเมืองประวติัศาสตร์ที่มีชีวิตน่าอยู ่และน่าเที่ยว เป็นศูนยส์ัมมนานนัทนาการหลากหลายรูปแบบ 
เป็นแหล่งผลิตผกัผลไมส้ดปลอดสารพิษ และอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นภยัต่อสภาพแวดลอ้ม” และไดว้างแนวทางการพฒันา 
(ยทุธศาสตร์) ไวด้งัน้ี 
   1. วางแผนการใชป้ระโยชน์พื้นท่ีใหเ้หมาะสม 
     2. พฒันาส่ิงแวดลอ้มเมืองและแม่นํ้า 
   3. พฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางเลือกดา้นประวติัศาสตร์ ศลิปวฒันธรรม ควบคู่กบัการส่งเสริม
ตลาดนกัท่องเที่ยว กลุ่มประชุมสัมมนา-นนัทนาการ และสร้างความเช่ือมโยงกบัการท่องเที่ยวหลกั  
   4. ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการการท่องเที่ยว 

 5. ควบคุมมาตรฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก 
 6. ส่งเสริมการผลิตผกั ผลไมป้ลอดสารพิษ เพื่อการบริโภคในประเทศ 
 7. สนบัสนุนใหมี้นิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมสาํหรับโรงงานขนาดเลก็ 
 8. สนบัสนุนใหโ้รงงานอุตสาหกรรมใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตท่ีสะอาด 

 1.5 การพัฒนาตามนโยบายริเร่ิมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  นโยบายหลกัในการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองพลบั ไดเ้นน้ในการพฒันา “คน” ซ่ึงถือว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีศกัยภาพสูงสุดใหมี้คุณภาพ อนัจะเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองพลบั  ใหมี้ความ
เจริญกา้วหนา้ และในปัจจุบนันโยบายของรัฐบาลกเ็นน้ใหชุ้มชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานกบั อบต. ดงันั้นถา้ชุมชนมี 
“คน” ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ กจ็ะทาํใหก้ารพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองพลบั พฒันาเจริญกา้วหนา้ได้
อยา่งรวดเร็ว 
  นโยบายริเร่ิมดา้นอื่นๆ  ที่องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองพลบั วางแผนในการพฒันาไวใ้น ภาพรวม คือ พฒันา
แหล่งนํ้าในตาํบลใหค้รบทุกหมู่บา้นเพื่อใหร้าษฎรไดใ้ชป้ระกอบเกษตรกรรม เพราะอาชีพหลกัของคนในตาํบลหนองพลบัคือ
เกษตรกรรม (ปลูกแตงโม แตงไทย ฟักทอง)  เนน้การบริการประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล ใหไ้ดรั้บการบริการที่ดีและรวดเร็ว 
พร้อมทั้งปฏิบติัตนตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง พฒันาแหล่งนํ้าใหเ้พียงพอต่อการประกอบอาชีพการเกษตร ส่งเสริมการพฒันา
อาชีพเสริมสร้างรายไดแ้ก่ประชาชน ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบา้น อนุรักษศ์ิลปวฒันธรรม ควบคู่ไปกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และส่งเสริมใหเ้กษตรกรหนัมาใชปุ๋้ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดตน้ทุนการผลิตซ่ึงจะทาํให้
เกษตรกรมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน ส่งเสริมการออกกาํลงักาย การแข่งขนักีฬาเพื่อใหเ้ยาวชนและประชาชนมีสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรง
พลานามยัสมบูรณ์ 
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 1.6 ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2552)  

ที่ แผนงาน 
จ านวน
โครงการ
(แผน) 

จ านวน
โครงการ 

(ข้อบัญญัติ) 

จ านวนโครงการ 
(ที่ด าเนินการ) 

คดิเป็นร้อยละ 
(กิจกรรม) หมายเหตุ 

1. 1.การพฒันาดา้นเศรษฐกิจพอเพียง 3 1 - -  

2. 2.การพฒันาดา้นแหล่งนํ้ า 1 1 1 100  

3. 3.การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิต 25 20 20 100  

4. 4.การพฒันาดา้นศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวนั
สาํคญัต่างๆ 

6 5 5 100  

5. 5.การพฒันาดา้นสุขภาพ
อนามยัและการสาธารณสุข 

6 3 3 100  

6. 6.การพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3 1 1 100  

7. 7.การพฒันาดา้นคมนาคม 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

6 6 6 100  

8. 8.การพฒันาดา้นการบริหาร
จดัการท่ีดีและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

9 6 6 100  

9. 9.การพฒันาดา้นสร้างเครือข่าย
ประชาธิปไตย 

77 6 6 100  

 รวม 66 49 48 97.96  
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2.ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 

ปัญหา 
สภาพปัญหา  พื้นที่  ปริมาณ และ

กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการ 
การคาดการณ์แนวโน้ม

ในอนาคต 

1. ปัญหาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 

1.1 การคมนาคม 
       -  พื้นท่ีตาํบลหนองพลบั 
ภายในหมู่บา้นหมู่ที่ 1 - 7 เส้นทาง
คมนาคม   ถนนส่วนใหญ่เป็นถนน
คอนกรีต และถนนลาดยาง จะมี
บางส่วนที่เป็นดินลูกรัง  เป็นหลุม
เป็นบ่อ 

 
-  ก่อสร้างถนนคสล.ภายใน
หมู่บา้นหมู่ที่ 1 - 7  ใหค้รบทุก
หมู่บา้น ทุกสาย 
-  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

 

 
-  การคมนาคมภายใน
หมู่บา้นและตาํบลมี
ความสะดวก  รวดเร็ว 

 

 1.2 ไฟฟ้า 
       -  พื้นท่ีหมู่ท่ี 1 - 7  ตาํบลหนอง
พลบั บางครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
เน่ืองจากสายไฟฟ้าแรงตํ่ายงัไม่
ทัว่ถึง ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่เพียงพอ 
 
 
1.3 ประปา 
       -  พื้นท่ีตาํบลหนองพลบั บาง
ครัวเรือน ไม่มีนํ้าประปาใชอุ้ปโภค
บริโภค 
 
1.4 แหล่งน ้า 
       -  พื้นท่ีตาํบลหนองพลบั 
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทาํการเกษตร  ราษฎรบางหมู่ 
ประสบปัญหาไม่มีแหล่งนํ้าไวใ้ชใ้น
การเกษตร 
 
 
 
 
 
 

 
-  จดัใหมี้ระบบไฟฟ้าใชค้รบทุก
ครัวเรือน ติดตั้งปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะ 
 
 
 
 
-  จดัใหมี้ระบบนํ้าประปาให้
ทัว่ถึง 
 
 
 
-  จดัใหมี้แหล่งนํ้าเช่น ขดุสระนํ้า,
นํ้าประปา,ขดุลอกลาํหว้ย  คู 
คลองฯลฯ 
 
 

 
-  อบต. ประสานการ
ไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้า
แรงตํ่า ทุกครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช ้
 
 
-  ประชาชนมี
นํ้าประปาใชใ้นการ
อุปโภคบริโภค 
 
 
-  อบต.ประสานกรม
ทรัพยากรนํ้า,กรม
ชลประทานและส่วน
ราชการที่เกี่ยวขอ้ง
ร่วมกนัดาํเนินการ ใหมี้
แหล่งนํ้าเพียงพอ 
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ปัญหา 
สภาพปัญหา  พื้นที่  ปริมาณ และ

กลุ่มเป้าหมาย 
ความต้องการ 

การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
 

2.1 เศรษฐกิจ 
       -  ในพื้นท่ีทุกหมู่บา้นของตาํบล
หนองพลบั มีอาชีพดา้นการเกษตร
เป็นส่วนใหญ่ ทาํใหร้ายไดข้ึ้นอยูก่บั
อาชีพการเกษตร ถา้ราคาผลผลิต
ตกตํ่า และตน้ทุนการผลิตสูง กจ็ะทาํ
ใหเ้กษตรกรมีรายไดล้ดนอ้ยลงไป
ดว้ย 
 
 
      -ขาดการรวมกลุ่มพฒันาอาชีพที่
เขม้แขง็  กลุ่มอาชีพในตาํบลหนอง
พลบัมีหลาบกลุ่ม เช่นกลุ่มอาชีพทาํ
ผา้บาติก กลุ่มอาชีพทาํขนมคุ๊กกี้  
กลุ่มขา้วกลอ้งฯลฯ 
 
 

 
-  ลดตน้ทุนในการผลิตเพื่อเพิ่ม
รายไดใ้หเ้กษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 -มีการรวมกลุ่มพฒันาอาชีพที่
เขม้แขง็  ไดรั้บคาํแนะนาํปรึกษา 
และแกปั้ญหา จากภาครัฐได ้
 

 
-  ส่งเสริมใหเ้กษตรกร
หนัมาใชปุ้๋ ยชีวภาพ
ทดแทน ซ่ึงมีราคาตํ่า 
จะทาํใหเ้กษตรกรมี
รายไดเ้พิ่มมากข้ึน 
สามารถลดตน้ทุนการ
ผลิตลงได ้
 
 
-  ประชาชนจะมีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 
 

3. ปัญหาด้านสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 การศึกษา   
       -  ประชาชนของตาํบลหนอง
พลบัหลายหมู่บา้นยงัขาดการรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารต่าง  ๆ  จากทาง
ราชการและอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง 
 
 
       -  ตาํบลหนองพลบั มีโรงเรียน
จาํนวน 2 แห่ง  ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 1 
แห่ง แห่งผูป้กครองบางส่วนมี
ค่านิยมที่จะส่งลูกไปเรียนในตวั
เมือง  เพราะคิดว่าจะไดค้วามรู้ที่
ดีกว่า 
3.2ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

        -มีสมาชิก อปพร.จาํนวน 43 
คน ดูแลความปลอดภยัยงัไม่ทัว่ถึง
และมีผูม้าปฏิบติังานนอ้ย 

 
-  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารใหก้บัประชาชน     
 
 
 
 
-  ส่งเสริมและพฒันาระบบ
การศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
-ส่งเสริมใหมี้การอบรมเพิ่มเติม
และควบคุมดูแล อปพร.ชุดเดิม
อยา่งเขม้งวด 

 
-  ประชาชนไดรั้บรู้
ขอ้มูลข่าวสาร 
เหตุการณ์ต่าง  ๆ   ใน
ปัจจุบนัของทาง
ราชการและอื่น  ๆ  ที่
เกี่ยวขอ้ง 
-  ประชาชนของตาํบล
หนองพลบั มีความรู้ 
ความ สามารถ 
 
 
 
 
-ประชาชนมีความรู้สึก
อบอุ่นปลอดภยัเพิ่ม
มากข้ึน 
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ปัญหา 
สภาพปัญหา  พื้นที่  ปริมาณ และ

กลุ่มเป้าหมาย 
ความต้องการ 

การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 สาธารณสุข  
       -  พื้นท่ีตาํบลหนองพลบั มี
ทั้งหมด   7 หมู่บา้น ราษฎรจาํนวน 
2,408 คน    ปัจจุบนัมีสถานีอนามยั
ประจาํหมู่บา้น จาํนวน 1 แห่ง คือ 
หมู่ที่ 7   การสาธารณสุขจึงไม่
เพียงพอ ศูนยส์าธารณสุขมูลฐานยงั
ไม่คลอบคลุมทุกหมู่บา้นประกอบ
กบั ประชาชนขาดการเอาใจใส่ใน
การจดัระเบียบสุขลกัษณะใน
บา้นเรือนและหมู่บา้น  

 
-  จดัใหมี้และบริการสาธารณสุข
ใหก้บัประชาชน 
-  อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกบัการ
สาธารณสุขและอนามยั 
 
 
 
 
 

 
-  ประชาชนตาํบล
หนองพลบัมีสุขภาพ
สมบูรณ์ดีและแขง็แรง 
 
 
 
 
 
 

 3.4 สวัสดิการสังคม 
       -  ประชาชน ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  
ผูด้อ้ยโอกาส  ฯลฯ   ยงัไม่ไดรั้บการ
ช่วยเหลือในเร่ืองสวสัดิการอยา่ง
ทัว่ถึง 
 
3.5 กีฬาและนันทนาการ 
       -  กีฬาและนนัทนาการตาํบล    
หนองพลบัหลายหมู่บา้นไม่มี
สถานที่ท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการ
กีฬาและนนัทนาการของแต่ละ
หมู่บา้น 
    

 
- จดัใหมี้เงินสงเคราะห์ ประเภท
ต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
ใหก้บัประชาชน 
- จดักิจกรรมดา้นสวสัดิการสังคม 
 
- จดัใหมี้และส่งเสริมการกีฬา
และนนัทนาการครบทุกหมู่บา้น 
- ก่อสร้างสนามกีฬา 

 
- ประชาชนในตาํบลจะ
ไดรั้บความช่วยเหลือ
ในดา้นสวสัดิการสังคม
เพิ่มข้ึน 
 
- เยาวชนในตาํบลมี
ทกัษะในการกีฬา ใช้
เวลาวา่งใหเ้ป็น
ประโยชน์และห่างไกล
ยาเสพติด 

4. ปัญหาด้าน 
    ทรัพยากรธรรม   
    ชาติและ 
    ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

4.1  ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
       -  ตาํบลหนองพลบั ปัจจุบนัยงั
ไม่มีการบริหารจดัการขยะ เน่ืองจาก
ไม่มีสถานท่ีท้ิงขยะ และรถเกบ็ขยะ 
รวมทั้งงบประมาณในการ
ดาํเนินการ   
 

 
- จดัใหมี้ระบบการบริหารจดัการ
ขยะในตาํบล 
- รณรงคห์า้มท้ิงขยะสองขา้งทาง 
และทาํลายขยะโดยการฝังกลบ  

 
- อบต.ประสานการ
จดัเกบ็ขยะกบั อบต.ที่มี
ความพร้อม 
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ปัญหา 
สภาพปัญหา  พื้นที่  ปริมาณ และ

กลุ่มเป้าหมาย 
ความต้องการ 

การคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต 

5. ปัญหาด้าน 
    การเมืองการ 
    บริหาร 
 

5.1 ปัญหาขาดแคลนบุคลากร 
-  ปัจจุบนั อบต. มีภารกิจหนา้ที่ 

ความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน แต่บุคลากร
มีไม่เพียงพอในการปฏิบติัหนา้ที่  

  

 
-  สรรหาและบรรจุบุคลากรให้
เพียงพอต่อปริมาณงาน  

 
- อบต.ไม่ประสบ
ปัญหาเร่ืองบุคลากร 
เน่ืองจากบรรจุ
บุคลากรเพิ่มข้ึนตาม
แผนอตัรากาํลงั 3 ปี 
และกรบอพนกังาน
จา้ง 4 ปี  

 5.2 ปัญหาขาดแคลนเคร่ืองมือ   
       ครุภัณฑ์ ในการบริหารงานและ 
       การพัฒนาด้านต่างๆ 
       -  อบต.มีงบประมาณไม่
เพียงพอ แต่ภารกิจที่มีมากข้ึนทาํให้
ยงัขาด เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการ
บริหารงาน 

 
 
 
- จดัหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้เช่น 
รถยนตส่์วนกลาง และเคร่ืองใช ้
สาํนกังาน เป็นตน้  

 
 
 
-ใน 1- 2 ปี คาดว่า 
อบต.จะมีเงิน
งบประมาณมากข้ึน  

 
2.2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง 

โครงสร้าง 
1.อบต.หนองพลบั แบ่งส่วนราชการออกเป็น สาํนกังานปลดั คลงั ส่วนโยธา ส่วนการศึกษาฯ และแบ่งหนา้ที่การทาํงาน

อยา่งชดัเจน 
2.อบต.หนองพลบั มีการแบ่งสายบงัคบับญัชาโดยมีนายก อบต.เป็นผูค้วบคุม ดูแล มีรองนายก ปลดั อบต. และหนวัหนา้

ส่วนราชการ 
3.ในการประสานงานมีการประชมปรึกษาหารือกนั 
กลยทุธ์ 
4. อบต.หนองพลบั มีการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ 5 ปี แผนยทุธศาสตร์ 3 ปี ที่สอดคลอ้งกบัปัญหาและความตอ้งการของ

ประชาชนระบบ 
5.อบต.หนองพลบัมีระบบบนัทึกบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์ 
6.อบต.หนองพลบัมีระบบการฝึกอบรมหรือพฒันาคนพฤติกรรมของผูบ้ริหาร 
7.ผูบ้ริหารของ อบต.หนองพลบั ใชพ้ฤติกรรมการบริหารแบบครอบครัวสมาชิกในองคก์ร 
8.อบต.หนองพลบัมีบุคลากรที่จะทาํงานในสาํนกังานและส่วนต่างๆอยา่งเพียงพอ 
9.บุคลากรมีวิธีการในการทาํงานเป็นทีม 
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ความรู้ความสามารถขององค์กร 
10.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในหนา้ที่ของตนที่ปฏิบติัอยู่ 
ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร 
11.อบต.หนองพลบั กาํหนดค่านิยมร่วมกนัว่า “รวดเร็ว” ทนัใจ ยนิดีรับใชป้ระชาชน” 

 
จุดอ่อน 

โครงสร้าง 
1.อบต.หนองพลบัมีภารกิจที่ตอ้งดาํเนินการแต่ไม่มีหน่วยงานรองรับ 
2.ผูบ้ริหารมีการสั่งงานขา้มสายการบงัคบับญัชา 
กลยทุธ์ 
3.มีการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์และแผนพฒันาสามปี แต่ไม่มีการนาํมาปฏิบติัไดท้ั้งหมดเน่ืองจากงบประมาณมีจาํนวนจาํกดั 
ระบบ 
4.การจดัทาํระบบบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์มีความล่าชา้เน่ืองจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่รองรับโปรแกรมเวอร์ชัน่ใหม่ 
พฤติกรรมของผู้บริหาร 
5.ผูบ้ริหารใชห้ลกัวิชาการมาบริหารงาน 
สมาชิกในองค์กร 
6.บุคลากรมีจาํนวนนอ้ยแต่รับผิดชอบงานหลายดา้น 
ความรู้ความสามารถขององค์กร 
7.บุคลากรบางส่วนขาดทกัษะความริเร่ิมในการเรียนรู้นวตักรรมใหม่ๆ 
ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร 
8.บุคลากรบางคน ไม่ทาํตามค่านิยมที่ตกลงร่วมกนั 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก อบต. 
โอกาส 

เศรษฐกิจ 
1.พื้นท่ีในเขต อบต.หนองพลบั เหมาะสมกบัการประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการปลูกแตงโม ทาํใหป้ระชาชนมีอาชีพ 

มีรายได ้มีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ทาํใหมี้กงัในการชาํระภาษ ี
2.มีกลุ่มอาชีพทาํขนมหวาน โดยกลุ่มสตรีแม่บา้น ส่งผลใหส้มาชิกในกลุ่มมีรายไดเ้พิ่มข้ึน ส่งผลใหมี้คุณภาพชีวิตความ

เป็นอยูดี่ข้ึน 
เทคโนโลยี 
3.กระทรวงไอซีที ไดมี้ พรบ.คอมพิวเตอร์ปี 2550 เพื่อคุม้ครองผูถู้กละเมิดจากการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
4.กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น สนบัสนุนให ้อปท.บนัทึกบญัชีดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ทาํใหก้ารบริหารงานดา้นบญัชี

รวดเร็วยิง่ข้ึน 
กฎหมาย 
5.รัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 281 – 290 ไดบ้ญัญติัเกี่ยวกบัการบริหารงานทอ้งถิ่นโดยเนน้ความอิสระในการทาํงาน 
การเมือง 
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6.พรบ.กาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2542 ไดก้าํหนดการถ่ายโอน
ภารกิจ อาํนาจหนา้ที ่ในการบริการสาธารณะให ้อปท. 

สังคม 
7.พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์มีงบประมาณสนบัสนุนใหจ้ดัทาํโครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ
8.สาธารณสุขสนบัสนุนการจดัทาํโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เช่นกลุ่มเตน้แอโรบิค ไมพ้ลองเพื่อสุขภาพ  
วัฒนธรรม 
9.มีประเพณีไทยทรงดาํ เพื่อนาํชาวบา้นมารวมกลุ่ม เกิดความสามคัคี 
โลกาภิวัตน์ 
10.มีการสอนภาษา โดยชาวต่างประเทศ 

 
อุปสรรค 

โอกาส 
เศรษฐกิจ 
1.ตน้ทุนการผลิตดา้นเกษตรกรรม มีราคาสูง เช่น ราคาปุ๋ย เมลด็พนัธ์ ค่าขนส่ง และค่าแรงงานสูงข้ึน ทาํใหผ้ลผลิตมีราคา

สูง ขายไดน้อ้ย ทาํใหข้าดรายได ้
2.ไม่มีตลาดกลาง ในการส่งผลผลิตออกจาํหน่าย 
เทคโนโลยี 
3.เกษตรกรไม่มีความรู้ในการนาํเทคโนโลยใีหม่ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต เช่นไม่รู้

เทคโนโลย ีในการคดัเลือกเมลด็พนัธ์พืชที่ดี 
กฎหมาย 
4.ประชาชนในทอ้งถิ่นขาดความรู้ ความเขา้ใจในกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตวัเอง เช่นสิทธิเสรีภาพในการใชสิ้ทธิในการ

เลือกตั้ง หรือสิทธิในการชุมนุมเรียกร้อง 
การเมือง 
5.เน่ืองจากปัญหาความขดัแยง้ทางการเมืองภายในประเทศ ทาํใหรั้ฐจดัสรรงบประมาณใหท้อ้งถิ่นล่าชา้ ทาํใหไ้ม่สามารถ

กาํหนดทิศทางการบริหาร ทาํใหต้อบสนองความตอ้งการของประชาชนไดท้นัตามกาํหนด 
สังคม 
6.สภาพสังคมบางส่วนในพื้นท่ีมีปัญหายาเสพติด ก่อใหเ้กิดการลกัขโมย 
วัฒนธรรม 
7.ไม่มีการสืบสานวฒันธรรมดัง่เดิมจากคนรุ่นหลงั เช่น ไทรทรงดาํ 
โลกาภิวัตน์ 
8.ประชาชนในทอ้งถิ่นไม่มีความชาํนาญในการใชภ้าษาต่างประเทศ จึงทาํใหไ้ม่สามารถท่ีจะเรียนรู้เร่ืองต่างๆ ไดอ้ยา่ง

กวา้งขวางยิง่ข้ึน 
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การวิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง (S) 
1.การแบ่งส่วนราชการและแบ่งหนา้ที่การทาํงานชดัเจน 
2.มีการแบ่งสายการบงัคบับญัชา 
3.มีการประสานงาน 
4.มีการจดัทาํแผนที่สอดคลอ้งเหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ประชาชน 
5.มีระบบเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั 
6.มีการฝึกอบรมและพฒันา 
7.มีบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมกบังาน 
8.มีการบริหารแบบครอบครัว 
9.มีการทาํงานเป็นทีม 
10.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
11.มีการกาํหนดค่านิยมร่วมกนั 

โอกาส (O) 
1.พื้นท่ีเหมาะสมกบัการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
2.พื้นท่ีมีความเหมาะสมง่ายต่อการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค   
3.กลุ่มอาชีพเขม้แข็ง 
4.มีการสนบัสนุนใหบ้นัทึกระบบบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์ 
5.มีกฎหมายใหท้อ้งถิ่นมีอิสระในการบริหารงาน 
6.มีการถ่ายโอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่ทอ้งถิ่น 
7.หน่วยงานภายนอกสนบัสนุนงบประมาณ 
8.มีประเพณีวฒันธรรมพื้นบา้น 
9.มีการสอนภาษาต่างประเทศ 
 

จุดอ่อน (W) 
1.ไม่มีหน่วยงานรองรับภารกิจ 
2.การสั่งงานไม่เป็นตามสายบงัคบับญัชา 
3.การปฏิบติังานไม่เป็นไปตามแผน 
4.การจดัทาํระบบบญัชีดว้ยคอมพิวเตอร์มีความล่าชา้ 
5.บุคลากรมีจาํนวนนอ้ย 
6.บุคลากรขาดทกัษะ 
7.การไม่ปฏิบติัตามค่านิยมที่กาํหนด 

อันตราย (T) 
1.ตน้ทุนการผลิตมีราคาสูง 
2.ไม่มีตลาดกลางจาํหน่ายสินคา้ 
3.เกษตรกรขาดความรู้การใชเ้ทคโนโลยกีารเกษตร 
4.ประชาชนขาดความรู้ดา้นกฎหมาย 
5.องคก์รชุมชนไม่เขม้แข็ง และเขา้ใจบทบาทของตนเองในเร่ือง
การมีส่วนร่วมและการรวมกลุ่ม 
6.การจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลล่าชา้และลดน้อยลง 
7.มีการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
8.ไม่มีการสืบสานวฒันธรรม 
9.มีการเลียนแบบวฒันธรรมตะวนัตก 

 
 

---------------------------- 
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บทที่  4 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

---------------------------- 
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

“ ภายในปี พ.ศ.2560 ตาํบลหนองพลบั จะเป็นตาํบลน่าอยู ่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดาํรงตนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สืบสานประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิ่น ดว้ยผูบ้ริหารท่ีมีวิสัยทศัน์และบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” 

4.2 พันธกิจหลักการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
พระราชบญัญติัสภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.2537 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมจนถึง 

ปัจจุบนัไดก้าํหนดอาํนาจหนา้ที่หลกัในมาตรา 66 ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีหนา้ที่ “พฒันาตาํบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรม” และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองพลบั ไดก้าํหนดพนัธกิจหลกัที่จะดาํเนินการเพื่อใหบ้รรลุวิสัยทศัน์ที่กาํหนดไว้  
ดงัน้ี 
 

พันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ 
พันธกิจที่ 1 จดัใหมี้ ปรับปรุง ซ่อมแซม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งนํ้า 

สภาพแวดลอ้มที่ดี มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพฒันาจดัใหมี้ระบบการศึกษา สาธารณสุขใหท้ัว่ถึงรวมถึงพฒันาส่ิงแวดลอ้มคน

ในชุมชน ใหมี้ความเขม้แขง็และปลอดภยั 
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมที่ปลอดภยัจากสารพิษและเนน้เศรษฐกจิพอเพียง 
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรมและจารีตประเพณีทอ้งถิ่น 
พันธกิจที่ 5 พฒันาและปรับปรุงระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพโปร่งใส 
 

4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งนํ้า และสภาพแวดลอ้มท่ีดี มี

มาตรฐานเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความมัน่คงปลอดภยั ในชีวิตและทรัพยสิ์น 
3. ประชาชน มีอาชีพและรายไดท้ี่เพียงพอต่อการดาํรงชีวิต 
4. มีศิลปวฒันธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถิ่น 
5. อบต.มีการบริหารจดัการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลกัธรรมมาภิบาล 
 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหนองพลบั จึงไดก้าํหนดยทุธศาสตร์เพื่อใหส้ามารถดาํเนินกา้วไปสู่วสิัยทศัน์และ
จุดมุ่งหมายที่กาํหนดไว ้5 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
  1.การพฒันาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งนํ้า สภาพแวดลอ้มน่าอยู ่
  2.การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  3.การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.การรักษา พฒันาศิลปวฒันธรรม ศาสนา จารีตประเพณี                               

5.บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
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4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
( Goals) ตัวช้ีวัด  ( Kpi) ข้อมูลพื้นฐาน ( Baseline Data ) 

เป้าหมาย (Targets) 

ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
แหล่งนํ้า และสภาพแวดลอ้มท่ีดี มี
มาตรฐานเพียงพอต่อความตอ้งการ
ของประชาชน 

1) ร้อยละของครัวเรือนที่มีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้า 
และสภาพแวดลอ้ม ไดม้าตรฐาน เพียงพอ 

1) ครัวเรือนที่มีสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ มีร้อยละ 98 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

100 % 50 % 65 % 75 % 85 % 100 % 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ความมัน่คงปลอดภยั ในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

1) ร้อยละของครัวเรือนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 1) ครัวเรือนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีร้อย
ละ 70เร็ว มีร้อยละ 80 ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

90 % 80 % 82 % 85 % 88 % 90 % 

3.การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1) ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 1) ครัวเรือนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากเดิมร้อย
ละ 80   

100 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100% 

4.การรักษา พฒันาศิลปวฒันธรรม 
ศาสนา จารีตประเพณี 

1) จาํนวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนในการ
บริหารงานกบั อบต. 

1)จาํนวนกจิกรรมที่ อบต.ดาํเนินการ 
จาํนวน 3 กิจกรรม ข้ึนไป เช่นวนั
สงกรานต ์วนัพ่อ วนัแม่ฯลฯ 

15  3 3 3 3 3 

5.บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
 

1)ร้อยละของกิจกรรมที่อบต.ดาํเนินการใหก้บั
ชุมชน 

1)จาํนวนกจิกรรมที่ประชาชนมีส่วน
ร่วม จาํนวน 5 กิจกรรม ข้ึนเช่น การ
จดัทาํแผนพฒันา การประชาคม เขา้ร่วม
เป็นกรรมการฯลฯ 

15 3 3 3 3 3 
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บทที่ 5 
ยทุธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ยทุธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
1.การพฒันาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งนํ้า 
สภาพแวดลอ้มน่าอยู ่

1.ก่อสร้างปรับปรุง บาํรุง รักษา ถนน สะพาน ทางเทา้ ท่อ
ระบายนํ้า รางระบายนํ้าฯลฯ 

1.โครงการก่อสร้างถนน 
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
3.โครงการฝังท่อระบายนํ้า 
4.โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า 
5.โครงการก่อสร้างซ่อมแซมสะพาน 
6.โครงการขยายผิวจราจร 

 2.พฒันาระบบการจราจร 1.โครงการจดัทาํป้ายบอกเขต 
2.โครงการจดัทาํป้ายบอกซอย 
3.โครงการจดัทาํป้ายบงัคบัจราจร พร้อมป้ายบงัคบัววั ควาย 
4.โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
5.โครงการติดตั้งกระจกตามทางแยก 

 3.ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 1.โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
2.โครงการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
3.โครงการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ 

 4.พฒันาแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ระบบประปา 1.โครงการขดุลอก คลอง สระนํ้า 
2.โครงการก่อสร้างคลองดาด 
3.โครงการวางท่อส่งนํ้าเพื่อการเกษตร 
4.โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บา้น 
5.โครงการก่อสร้างคลองระบายนํ้าเพื่อการเกษตร 
6. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมรางระบายนํ้า 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
1.การพฒันาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งนํ้า 
สภาพแวดลอ้มน่าอยู ่

5.งานผงัเมือง 1.โครงการวางและปรับปรุงผงัเมือง 

 6.การพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 1.โครงการทอดผา้ป่าขยะรีไซเคิล 
2.โครงการจดัซ้ือรถบรรทุกขยะ 
3.โครงการจดัซ้ือถงัรองรับขยะ 
4.โครงการก่อสร้างบ่อท้ิงขยะ 
5.โครงการหนา้บา้นน่ามอง 
6.โครงการปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติบริเวณคลองหมู่ 1 
7.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณองคก์ารบริหาร 
    ส่วนตาํบล 
8.โครงการขดุลอกผกัตบชวาและส่ิงปฏิกูลบริเวณ 
   คลองเลียบถนนหาดเจา้ทั้งสองดา้น 
9.จดัซ้ือรถกระเชา้ 
10.โครงการรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้าง 
     จิตสาํนึกอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
11.โครงการปล่อยปลาคืนชีวิตสู่นํ้า 
12.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ตั้งแต่ทางเขา้หมู่ 3 จนถึง ที่ทาํ  
     การอบต.หนองพลบั 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
2.การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 1.พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพ

ในทุกระดบัทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวยั 
1.โครงการมหศัจรรยส่ื์อสารภาษาองักฤษ 
2.กิจกรรมศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
3.กิจกรรมทศัน์ศึกษาเยาวชน 
4.สนบัสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
5.สนบัสนุนอาหารกลางวนั โรงเรียน 
6.สนบัสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
7.สนบัสนุนอาหารกลางวนั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
8.โครงการก่อสร้างศูนยก์ารเรียนคอมพิวเตอร์ 
9.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเดก็เล่น 

 2.พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยการัก
กีฬา 

1.กิจกรรมส่งเสริมกีฬาประจาํหมู่บา้นตา้นภยัยาเสพติด 
2.จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาใหห้มู่บา้น 
3.กิจกรรมส่งเสริมการออกกาํลงักายสาํหรับผูสู้งอายุ(ไม้
พลอง,แอโรบิค) 
4.จดัซ้ือเคร่ืองออกกาํลงักายของตาํบล 

 3.ส่งเสริมการป้องกนั การรักษา การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและ
จิตใจใหป้ระชาชนมีสุขภาพแขง็แรง ตามหลกัสาธารณสุข 

1.  โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 
2.  โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
3.  โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคติดต่อ 
4.  โครงการปรับปรุงร้านอาหารถูกหลกัสุขอนามยั 
5.  โครงการสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นการ 
      สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 
6.   โครงการวคัซีนป้องกนัโรคปากเทา้เป่ือย 

 4.พฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัในทอ้งถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

1. โครงการจดัฝึกอบรม/ฟ้ืนฟู  อพปร. 
2. โครงการจดัฝึกอบรมวินยัการจราจรฯ 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
2.การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 5.พฒันาสภาพแวดลอ้มเมืองใหป้ลอดภยั ปลอดยาเสพติด 

และปลอดอบายมุข 
1.โครงการจดัฝึกอบรมป้องกนัปัญหายาเสพติด 
2. สนบัสนุนการดาํเนินงาน ศตส.อ.เมืองเพชรบุรี 

 6.จดัสวสัดิการสงเคราะห์แก่ประชาชน 1.เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ 
2.เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
3.เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 
4.โครงการใหค้วามช่วยเหลือผูย้ากไร้ในกรณีฉุกเฉินต่างๆ 

 7.เสริมสร้างครอบครัวใหเ้ขม้แขง็ มีสัมพนัธภาพที่ดี เกิด
ความอบอุ่น รวมทั้งการพฒันาสตรี เยาวชน ผูสู้งอาย ุ

1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ครอบครัว 
2.กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ 
3.โครงการเอม็เฒ่าอา้ยเฒ่าจูงหลานเขา้วดั 
4.กิจกรรมนนัทนาการผูสู้งอาย ุ
5.โครงการเติมรักหลงัสมรส 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
3.การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนหลกัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดาํเนินชีวิตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการสนบัสนุนศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร  
    ประจาํตาํบล 
2. โครงการสนบัสนุนเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 
3. โครงการส่งเสริมการทาํและใชปุ๋้ยนํ้าสกดัชีวภาพ  
     และสารสกดัธรรมชาติ 
4.โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ และลด   
   การใชส้ารเคมี 

 2.พฒันาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 1.โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 
2. โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ 

4.การรักษา พฒันาศิลปวฒันธรรม ศาสนา จารีตประเพณี 1.อนุรักษ ์สืบสานศิลปวฒันธรรม และจารีตประเพณีที่ดีงาม 1.กิจกรรมวนัสงกรานต ์
2.กิจกรรมลอยกระทง 
3.กิจกรรมไทยทรงดาํ 
4.กิจกรรมวนัพ่อ 
5.กิจกรรมวนัแม่ 
6.สนบัสนุนงบประมาณการจดังานพระนครคีรีของจงัหวดั 

 2.บาํรุง รักษา ทาํนุ ศาสนา  1.กิจกรรมชวชเนกขมัมะ 
2.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรทอ้งถิ่นและ
บุคคลทัว่ไป 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
5.บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 1.เสริมสร้างการพฒันาการเมืองทอ้งถิ่นใหโ้ปร่งใส สุจริต 1.โครงการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตงานทอ้งถิ่น 

2.การจดัการเลือกตั้งนายก อบต.สมาชิก อบต.(ครบวาระ/
ซ่อมแซม) 
3.จดัทาํแผ่นพบั เอกสาร วารสารต่างๆ ป้ายต่างๆ เพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ 

 2.พฒันาสมรรถนะการทาํงานของบุคลากร 1.โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
     ในการบริหารงาน 
2.โครงการอบรมตามหลกัสูตรการทาํงานต่างๆ 
3.สรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนกังานส่วนตาํบลพนกังานจา้ง 
4. การจดัสรรทุนการศึกษาใหก้บัเจา้หนา้ที่ สมาชิก คณะ 
    ผูบ้ริหาร 

 3.พฒันาเพิ่มขีดความสามารถ ในดา้นการบริหารจดัการ 
การเงิน การคลงั และงบประมาณ ใหมี้ประสิทธิภาพ โดยยดึ
หลกัธรรมาภิบาล 

1.โครงการใหค้วามรู้เกี่ยวกบังานพสัดุทอ้งถิ่น 
2.โครงการธรรมาภิบาลโปรงใสใน อบต. 
3. โครงการจดัทาํแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 
4.โครงการจดัทาํเอกสารแนะนาํการชาํระภาษี 
5. โครงการอบรมเร่ืองการเกบ็ภาษีต่างๆของ อบต. 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
5.บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 4.พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหท้นัสมยั 1.จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑต่์างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน 

2.โครงการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตตาํบล 
3.การดูแลระบบอินเตอร์เน็ตตาํบล 
4.พฒันาระบบหอกระจายข่าวหมู่บา้นใหท้นัสมยัและพร้อม
ใชง้าน 

 5.เสริมสร้างความเขม้แขง็และการมีส่วนร่วมของประชาชน 1.โครงการจดัทาํประชาคมหมู่บา้น/ตาํบล 
2. โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
3.โครงการอบรมประชาชนเกี่ยวกบัประชาธิปไตยฯ 
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บทที่ 6  
การน าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

 
ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้าสภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
แนวทางที่ 1.ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน ้า รางระบายน ้า 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.โครงการก่อสร้างถนน 
2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
3.โครงการฝังท่อระบายนํ้า 
4.โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้า 
5.โครงการก่อสร้างซ่อมแซมสะพาน 
6.โครงการขยายผิวจราจร 

พื้นท่ีผิวถนนท่ีก่อสร้าง 
จาํนวนถนนที่ไดรั้บการซ่อมแซม 
จาํนวนท่อระบายนํ้าท่ีฝัง 
ความยาวของรางระบายนํ้าท่ีก่อสร้าง 
จาํนวนสะพานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม 
ความยาวของถนนที่มีการขยายผิวจราจร 

 200 ตร.ม. 
10 สาย 
 7 แห่ง 
300  ม. 
 1 แห่ง 

300 เมตร 

50 
2 
1 
- 
- 
- 

50 
2 
1 
- 
1 

100 

50 
2 
1 

100 
- 
- 

50 
2 
2 

100 
- 

100 

- 
2 
2 

100 
- 

100 

ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 

 
ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้าสภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
แนวทางที่ 2.พัฒนาระบบจราจร 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.โครงการจดัทาํป้ายบอกเขต 
2.โครงการจดัทาํป้ายบอกซอย 
3.โครงการจดัทาํป้ายบงัคบัจราจร พร้อมป้าย   
   บงัคบัววั ควาย 
4.โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
5.โครงการติดตั้งกระจกตามทางแยก 

จาํนวนป้ายที่ก่อสร้าง 
จาํนวนป้ายท่ีติดตั้ง 
จาํนวนป้ายท่ีติดตั้ง 
 
จาํนวนแห่งท่ีติดตั้ง 
จาํนวนแห่งท่ีติดตั้ง 
 

7 ป้าย 
7 หมู่บา้น 
30 ป้าย 

 
3 แห่ง 

7 หมู่บา้น 

- 
7 

10 
 
- 
7 

- 
- 
5 
 
- 
- 

7 
- 
5 
 

3 
- 

- 
- 
5 
 
- 
- 

- 
- 
5 
 
- 
- 

ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 

 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
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ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้าสภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
แนวทางที่ 3.ขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
2.โครงการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
3.โครงการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะ 

จาํนวนหมู่บา้นที่ไดรั้บการขยายเขตไฟฟ้า 
จาํนวนหมู่บา้นท่ีติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
จาํนวนการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 

7 หมู่บา้น 
7 หมู่บา้น 

5 คร้ัง 

1 
7 
1 

1 
- 
1 

1 
- 
1 

1 
- 
1 

3 
- 
1 

ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 

ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้าสภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
แนวทางที่ 4.พัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ระบบประปา 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.โครงการขดุลอก คลอง สระนํ้า 
2.โครงการก่อสร้างคลองดาด 
3.โครงการวางท่อส่งนํ้าเพื่อการเกษตร 
4.โครงการก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บา้น 
5.โครงการก่อสร้างคลองระบายนํ้าเพื่อการเกษตร 
6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายนํ้า 

จาํนวนคลองท่ีไดรั้บการขดุลอก 
จาํนวนคลองดาดที่ก่อสร้าง 
จาํนวนที่ดาํเนินการ 
จาํนวนหมู่บา้นที่ไดรั้บการขยายเขต 
จาํนวนที่ดาํเนินการ 
จาํนวนที่ดาํเนินการ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

7 แห่ง 
4 สาย 
3 แห่ง 

7 หมู่บา้น 
3 แห่ง 
4 แห่ง 

 

1 
- 
- 
2 
- 
- 
 
 
 
 

 
 

1 
- 
- 
2 
- 
1 
 
 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
 
 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
 
 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 

ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้าสภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
แนวทางที่ 5.งานผังเมือง 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.โครงการวางและปรับปรุงผงัเมือง จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
 

5 1 1 1 1 1 ส่วนโยธา 
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ยทุธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน ้าสภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
แนวทางที่ 6.การพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.โครงการจดัซ้ือรถบรรทุกขยะ 
2.โครงการจดัซ้ือถงัรองรับขยะ 
3.โครงการก่อสร้างบ่อท้ิงขยะ 
4.โครงการหนา้บา้นน่ามอง 
5.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณองคก์าร 
   บริหาร ส่วนตาํบล 
6.โครงการขดุลอกผกัตบชวาและส่ิงปฏิกูล 
   บริเวณ คลองเลียบถนนหาดเจา้ทั้งสองดา้น 
7.จดัซ้ือรถกระเชา้ 
8.โครงการรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์เพื่อ  
    สร้าง จิตสาํนึกอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
9.โครงการปล่อยปลาคืนชีวิตสู่นํ้า 
10.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ตั้งแต่ทางเขา้หมู่  
     3 จนถึง ที่ทาํการอบต.หนองพลบั 
11.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ คลอง D.18 
12.โครงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
13.โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพบริเวณตีน
สะพาน 

จาํนวนรถขยะ 
จาํนวนถงัขยะ 
จาํนวนบ่อที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
 
จาํนวนรถท่ีจดัซ้ือ 
จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
 
จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
 

1 คนั 
100 
1 
5 
5 
 

5 
 

1 
100 

 
100 

 
 

5 
5 
5 

- 
20 
- 
1 
1 
 

1 
 
- 

100 
 

100 
 
 

1 
1 
1 

- 
20 
- 
1 
1 
 

1 
 
- 
- 
 
- 
 
 

1 
1 
1 

- 
20 
- 
1 
1 
 

1 
 
- 
- 
 
- 
 
 

1 
1 
1 

- 
20 
- 
1 
1 
 

1 
 
- 
- 
 
- 
 
 

1 
1 
1 

1 
20 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
- 
 
- 
 
 

1 
1 
1 

สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 

ส่วนโยธา 
 

ส่วนโยธา 
 

สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 

 
สาํนกังานปลดั 

ส่วนโยธา 
 

ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
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ยทุธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แนวทางที่ 1.พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.โครงการมหศัจรรยส่ื์อสารภาษาองักฤษ 
2.กิจกรรมศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
3.กิจกรรมทศัน์ศึกษาเยาวชน 
4.สนบัสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
5.สนบัสนุนอาหารกลางวนั โรงเรียน 
6.สนบัสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็ 
7.สนบัสนุนอาหารกลางวนั ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
8.โครงการก่อสร้างศูนยก์ารเรียนคอมพิวเตอร์ 
9.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเดก็เล่น 

จาํนวนนกัเรียนที่เขา้เรียน 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนเดก็ที่เขา้ร่วมกิจกรรม 
จาํนวนนกัเรียน 
จาํนวนนกัเรียน 
จาํนวนเดก็ 
 
จาํนวนเดก็ 
จาํนวนศูนยฯ์ 
จาํนวนศูนย ์

50 
5 
5 

50 
50 
40 

 
40 
1 
1 

50 
1 
1 

50 
50 
40 

 
40 
1 
1 

- 
1 
1 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

- 
1 
1 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

- 
1 
1 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

- 
1 
1 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

ส่วนการศึกษาฯ 
ส่วนการศึกษาฯ 
ส่วนการศึกษาฯ 
ส่วนการศึกษาฯ 
ส่วนการศึกษาฯ 
ส่วนการศึกษาฯ 

 
ส่วนการศึกษาฯ 
ส่วนการศึกษาฯ 
ส่วนการศึกษาฯ 

ยทุธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แนวทางที่ 2.พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยการรักกีฬา 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.กิจกรรมส่งเสริมกีฬาประจาํหมู่บา้นตา้นภยัยา
เสพติด 
2.จดัซ้ืออุปกรณ์กีฬาใหห้มู่บา้น 
3.กิจกรรมส่งเสริมการออกกาํลงักายสาํหรับ
ผูสู้งอาย(ุไมพ้ลอง,แอโรบิค) 
4.จดัซ้ือเคร่ืองออกกาํลงักายของตาํบล 

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
 
จาํนวนอุปกรณ์การกีฬา 
จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
 
จาํนวนเคร่ืองออกกาํลงักายท่ีจดัซ้ือ 

100 
 

56 
35 

 
10 

100 
 

56 
35 

 
10 

- 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 

- 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
- 

- 
 
- 
- 
 
- 

ส่วนการศึกษาฯ 
 

ส่วนการศึกษาฯ 
ส่วนการศึกษาฯ 

 
ส่วนการศึกษาฯ 
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ยทุธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แนวทางที่ 3.ส่งเสริมการป้องกัน การรักษา การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ตามหลักสาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.  โครงการป้องกนัและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 
2.  โครงการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 
3.  โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาโรคติดต่อ 
4.  โครงการปรับปรุงร้านอาหารถูกหลกัสุขอนามยั 
5.  โครงการสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นการ 
      สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) 
6.   โครงการวคัซีนป้องกนัโรคปากเทา้เป่ือย 

จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนหมู่บา้นที่ไดรั้บเงินอุดหนุน 
 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 

5  
5 
5 
5 
7 
 

5 

1 
1 
1 
1 
- 
 

1 

1 
1 
1 
1 
- 
 

1 

1 
1 
1 
1 
- 
 

1 

1 
1 
1 
1 
- 
 

1 

1 
1 
1 
1 
- 
 

1 

สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 

 
สาํนกังานปลดั 

 
ยทุธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แนวทางที่ 4.พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถ่ิน โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. โครงการจดัฝึกอบรม/ฟ้ืนฟู  อพปร. 
2. โครงการจดัฝึกอบรมวินยัการจราจรฯ 

จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 

5 
5 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 
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ยทุธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แนวทางที่ 5.พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้ปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.โครงการจดัฝึกอบรมป้องกนัปัญหายาเสพติด 
2. สนบัสนุนการดาํเนินงาน ศตส.อ.เมืองเพชรบุรี 

จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนงบประมาณที่สนบัสนุน 

5 
70,000 

1 
- 

1 
- 

1 
- 

1 
- 

1 
- 

สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 

 
 

ยทุธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แนวทางที่ 6.จัดสวัสดิการสงเคราะห์แก่ประชาชน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.เบ้ียยงัชีพผูพ้ิการ 
2.เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
3.เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 
4.โครงการใหค้วามช่วยเหลือผูย้ากไร้ในกรณี
ฉุกเฉินต่างๆ 

จาํนวนผูพ้ิการ 
จาํนวนผูสู้งอาย ุ
จาํนวนผูป่้วยเอดส์ 
จาํนวนผูย้ากไร้ 
 

35 
100 
6 
2 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 
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ยทุธศาสตร์ที่ 2.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
แนวทางที่ 7.เสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี เกิดความอบอุ่น รวมทั้งการพัฒนาสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ครอบครัว 
2.กิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ 
3.โครงการเอม็เฒ่าอา้ยเฒ่าจูงหลานเขา้วดั 
4.กิจกรรมนนัทนาการผูสู้งอาย ุ
5.โครงการเติมรักหลงัสมรส 

จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรที่ดาํเนินการ 

5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

สาํนกังานปลดั 
ส่วนการศึกษาฯ 
สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 

1 
ยทุธศาสตร์ที่ 3.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางที่  1.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. โครงการสนบัสนุนศูนยถ์่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร ประจาํตาํบล 
2. โครงการสนบัสนุนเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน 
3. โครงการส่งเสริมการทาํและใชปุ๋้ยนํ้าสกดัชีวภาพ 
และสารสกดัธรรมชาติ 
4.โครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกผกัปลอดสารพิษ 
และลดการใชส้ารเคมี 

จาํนวนงบประมาณ 
 
จาํนวนงบประมาณ 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
 

10,000 
 

100,000 
5 
 

5 

- 
 
- 
1 
 

1 

- 
 
- 
1 
 

1 

- 
 
- 
1 
 

1 

- 
 
- 
1 
 

1 

- 
 
- 
1 
 

1 

สาํนกังานปลดั 
 

สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 

 
สาํนกังานปลดั 
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ยทุธศาสตร์ที่ 3.การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางที่  2.พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่
ประชาชน 
2. โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ 

จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 

5 
 

5 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

1 
 

1 

สาํนกังานปลดั 
 

สาํนกังานปลดั 
 
 

ยทุธศาสตร์ที่ 4.การรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี 
แนวทางที่  1.อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณีที่ดีงาม 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.กิจกรรมวนัสงกรานต ์
2.กิจกรรมลอยกระทง 
3.กิจกรรมไทยทรงดาํ 
4.กิจกรรมวนัพ่อ 
5.กิจกรรมวนัแม่ 
6.สนบัสนุนงบประมาณการจดังานพระนครคีรีของ
จงัหวดั 

จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนงบประมาณที่สนบัสนุน 

5 
5 
5 
5 
5 

20,000 
 

1 
1 
1 
1 
1 
- 

1 
1 
1 
1 
1 
- 

1 
1 
1 
1 
1 
- 

1 
1 
1 
1 
1 
- 

1 
1 
1 
1 
1 
- 

ส่วนการศึกษาฯ 
ส่วนการศึกษาฯ 
ส่วนการศึกษาฯ 
ส่วนการศึกษาฯ 
ส่วนการศึกษาฯ 
ส่วนการศึกษาฯ 
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ยทุธศาสตร์ที่ 4.การรักษา พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี 
แนวทางที่  2.บ ารุง รักษา ท านุ ศาสนา 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.กิจกรรมชวชเนกขมัมะ 
2.กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
ทอ้งถิ่นและบุคคลทัว่ไป 

จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
 

5 
5 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

ส่วนการศึกษาฯ 
ส่วนการศึกษาฯ 

 
 

ยทุธศาสตร์ที่ 5.บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางที่  1.เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถ่ินให้โปร่งใส สุจริต 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.โครงการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตงาน
ทอ้งถิ่น 
2.การจดัการเลือกตั้งนายก อบต.สมาชิก อบต.(ครบ
วาระ/ซ่อมแซม) 
3.จดัทาํแผ่นพบั เอกสาร วารสารต่างๆ ป้ายต่างๆ 
เพื่อประชาสัมพนัธ์ 

จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
 

5 
 

5 
 

5 

1 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
 

1 

1 
 

1 
 

1 

สาํนกังานปลดั 
 

สาํนกังานปลดั 
 

สาํนกังานปลดั 
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ยทุธศาสตร์ที่ 5.บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางที่  2.พัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากร 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
     ในการบริหารงาน 
2.โครงการอบรมตามหลกัสูตรการทาํงานต่างๆ 
3.สรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนกังานส่วนตาํบล
พนกังานจา้ง 
4. การจดัสรรทุนการศึกษาใหก้บัเจา้หนา้ที่ สมาชิก 
คณะ ผูบ้ริหาร 

จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
 
จาํนวนหลกัสูตรที่เขา้อบรมสัมมนา 
จาํนวนบุคลากรท่ีบรรจุแต่งตั้ง 
 
จาํนวนผูรั้บทุนการศึกษา 
 

5 
 

5 
2 
 

4 
 

1 
 
- 
- 
 
- 

1 
 
- 
- 
 
- 

1 
 
- 
- 
 
- 

1 
 
- 
- 
 
- 

1 
 
- 
- 
 
- 

สาํนกังานปลดั 
 

สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 

 
สาํนกังานปลดั 

 
ยทุธศาสตร์ที่ 5.บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางที่  3.พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพ โดยยดึหลักธรรมาภิบาล  

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.โครงการใหค้วามรู้เกี่ยวกบังานพสัดุทอ้งถิ่น 
2.โครงการธรรมาภิบาลโปร่งใสใน อบต. 
3. โครงการจดัทาํแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 
4.โครงการจดัทาํเอกสารแนะนาํการชาํระภาษี 
5. โครงการอบรมเร่ืองการเกบ็ภาษีต่างๆของ อบต. 

จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรที่ดาํเนินการ 

5 
5 
5 
5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 
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ยทุธศาสตร์ที่ 5.บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางที่  4.พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้ทันสมัย 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.จดัซ้ือวสัดุครุภณัฑต่์างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทาํงาน 
2.โครงการพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตตาํบล 
3.การดูแลระบบอินเตอร์เน็ตตาํบล 
4.พฒันาระบบหอกระจายข่าวหมู่บา้นใหท้นัสมยั
และพร้อมใชง้าน 

จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
 
 จาํนวนกิจกรรที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรที่ดาํเนินการ 

5 
 

5 
5 
5 

1 
 

1 
1 
1 

1 
 

1 
1 
1 

1 
 

1 
1 
1 

1 
 

1 
1 
1 

1 
 

1 
1 
1 

สาํนกังานปลดั 
 

สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 

 
 

ยทุธศาสตร์ที่ 5.บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางที่  5.เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2556 -2560 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1.โครงการจดัทาํประชาคมหมู่บา้น/ตาํบล 
2. โครงการ อบต.เคลื่อนที่ 
3.โครงการอบรมประชาชนเกี่ยวกบัประชาธิปไตยฯ 

จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรมที่ดาํเนินการ 
จาํนวนกจิกรรที่ดาํเนินการ 
 

5 
5 
5 
 
 

1 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 
 
 

1 
1 
1 
 

สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 
สาํนกังานปลดั 

 
 


