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บทที่   1 
      บทน า 

  แผนยุทธศำสตร์ หมำยควำมว่ำ   แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในอนำคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด อ ำเภอ และแผนชุมชน 
  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก ำหนดระยะเวลำ สี่ ปี เพ่ือให้
สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร  พ.ศ. 2551  
มำตรำ  18 วรรคสำมว่ำให้แผนพัฒนำจังหวัดมีระยะเวลำสี่ปี  และมำตรำ 19  วรรคท้ำยว่ำ  เมื่อแผนพัฒนำ
จังหวัดได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีและประกำศใช้แล้ว  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และกำรด ำเนินกิจกำรของจังหวัดและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำจังหวัดดังกล่ำว  รำยละเอียดเค้ำโครงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ประกอบด้วย  ๕  บท 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย   ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548   ได้ก ำหนดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ซึ่งเป็นแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น เพ่ือก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำของแต่ละท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำ
ควำมต้องกำรและศักยภำพของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งให้สอดคล้องประสำนสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จังหวัดและกำรพัฒนำประเทศ ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ตลอดจนนโยบำยของรัฐบำล  ซึ่ง
จะต้องมีควำมสัมพันธ์สอดคล้องกัน 

แผนพัฒนำที่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดท ำในล ำดับแรกคือ แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ซึ่งจะก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ  
(Mission) และจุดมุ่งหมำย (Goal)  เพ่ือกำรพัฒนำในอนำคต ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ  แผนพัฒนำจังหวัด  แผนพัฒนำอ ำเภอ  และกรอบนโยบำย ทิศทำง แนวทำงกำรพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 

เนื่องจำกกำรวำงแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะเกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดนโยบำยกำร
ปกครอง  กำรบริหำร  กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรเงิน  กำรคลัง และกำรปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำย
ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีควำมเป็นอิสระในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น และด ำเนินกำรตำมแผน 
แต่ควำมเป็นอิสระนั้น ไม่ได้หมำยถึงควำมเป็นอิสระในฐำนะเป็น “ รัฐอิสระ” แต่เป็นกำรมอบอ ำนำจหน้ำที่ใน
กำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะบำงส่วนให้ และยังต้องอยู่ในกำรก ำกับ ดูแล หรือตรวจสอบ โ ดยรัฐบำลและ
ประชำคมอีกด้วย 

พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549  มำตรำ 30 (4) และแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ 5.2  
ก ำหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมำณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีควำม



 

 

จ ำเป็นที่จะต้องใช้งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรจำกรัฐและที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง  เพ่ือพัฒนำให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและมีควำมโปร่งใสมำกที่สุด ดังนั้น  กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ จึงมีควำมส ำคัญต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกเป็นแผนพัฒนำที่มุ่งไปสู่สถำนกำรณ์ที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในอนำคต  เป็น
กรอบในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนำไปสู่สถำนกำรณ์อันพึงประสงค์ได้
อย่ำงเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลง โดยสำมำรถ จัดสรรทรัพยำกรและศักยภำพที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัดให้ขับเคลื่อนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1) เพ่ือสนองต่อปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ต ำบลคลองใหม่ ตำมศักยภำพของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ ครอบคลุม  สอดคล้อง  และตรงกับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 
2) เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลอง

ใหม่ในภำพรวม 
3) เพ่ือใช้ในกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นเพ่ือประสำนกำรพัฒนำให้สอดคล้องกันของทุกส่วน 

ทั้งในระดับส่วนกลำง  ส่วนภมูิภำค และส่วนท้องถิ่น 
4) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลอง

ใหม ่(พ.ศ. 2558-2560) 
1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1)  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นจัดประชุมประชำคมท้องถิ่น  ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น  รับทรำบปัญหำ  ควำมร้องกร  ประเด็นกำรพัฒนำและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร  และแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่  เพ่ือน ำมำก ำหนด
แนวทำงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  โดยให้น ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

2) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  รวบรวมแนวทำงและข้อมูล  น ำมำ
วิเครำะห์เพื่อจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแล้วเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

3) คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  เพื่อเสนอผู้บริหำร
ท้องถิ่น 

4) ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือให้
ควำมเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหำรท้องถิ่นจึงพิจำรณำอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำต่อไป 

 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1)  สำมำรถสนองต่อปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ต ำบลคลองใหม่ ตำมศักยภำพของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ ครอบคลุม  สอดคล้อง  และตรงกับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน 
2) สำมำรถติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ในภำพรวม 
3) เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 

(พ.ศ. 2560-2562) 



 

 

4) กำรพัฒนำท้องถิ่นสอดคล้องกับศักยภำพพ้ืนที่  ต ำบล  และเป็นไปตำมควำมต้องกำรของ
ประชำชนในภำพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

บทที ่ 2 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน  
2.1  ข้อมูลทั่วไป 

  ประวัติควำมเป็นมำ  แต่แรกเริ่มเดิมทีในสมัยรัชกำรที่ 5  คลองใหม่เป็นพ้ืนที่ที่มีล ำคลอง
ธรรมชำติมำกมำย หลำยสำยด้วยกัน  บรรยำกำศร่มรื่น เรือกสวนไร่นำมำกมำย  ด้วยชำวบ้ำนในพ้ืนที่ล้วน
ประกอบอำชีพท ำนำ  ท ำสวน  และน ำผลผลิตที่ได้มำแลกเปลี่ยน  ซื้อขำยกัน  โดยใช้พำหนะคือ เรือ ที่ชำวบ้ำน
ใช้ในกำรบรรทุกสินค้ำมำขำยกันบริเวณล ำคลองสำยต่ำง ๆ ที่ทะลุผ่ำนถึงกันได้  นับวันปริมำณกำรจับจ่ำยสินค้ำ
ก็เริ่มเพ่ิมมำกข้ึนเป็นทวีคูณ  คนก็เพ่ิมมำกข้ึน  แต่สถำนที่  คลองกลับแคบลง  ประกอบกับทำงอ ำเภอสำมพรำน
ได้งบประมำณมำด ำเนินกำรขุดลอกคลองในพ้ืนที่  ขยำยคลองให้มีบริเวณกว้ำงมำกขึ้น  ท ำให้กำรค้ำขำยบริเวณ
ดังกล่ำวดีและสะดวกขึ้นเรื่อยมำ  ท ำให้ชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวบ้ำนดีขึ้น  มีรำยได้เพ่ิมขึ้น  และชำวบ้ำนใน
ละแวกนี้ต่ำงก็เรียกพ้ืนที่บริเวณนี้ว่ำ “คลองใหม่” ครั้นเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงระบอบกำรปกครองขึ้นใหม่ ในปี 
รศ.112  ที่มีกำรแบ่งแยกเป็นมณฑล  เป็นอ ำเภอ  เป็นต ำบลขึ้น  เพ่ือง่ำยต่อกำรปกครอง  จึงเรียกชื่อต ำบลที่
ตั้งขึ้นใหม่  โดยเรียกตำมชื่อคลองที่ขุดใหม่ว่ำ “ต ำบลคลองใหม่” และใช้เรียกมำจนถึงทุกวันนี้ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลคลองใหม่  เป็นขนำดใหญ ่ โดยได้รับกำรยกฐำนะจำกสภำต ำบลเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   เมื่อ
วันที่  2  มีนำคม  พ.ศ. 2538   มีจ ำนวนหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เต็มทั้งหมู่บ้ำน  5  หมู่   
ได้แก่  หมู่ที่ 1,2,3,4,5  และหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  บำงส่วน  1  หมู่บ้ำน  ได้แก่  หมู่ที่  6 

 
  ที่ตั้ง  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่   ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

อ ำเภอสำมพรำน   ตั้งอยู่เลขที่  159  หมู่  3  ต ำบลคลองใหม่  อ ำเภอสำมพรำน  จังหวัดนครปฐม  อยู่ห่ำงจำก
ตัวอ ำเภอสำมพรำนประมำณ  2  กิโลเมตร    

  เนื้อที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่  มีพ้ืนที่ในควำมรับผิดชอบทั้งหมด  12.51 
ตำรำงกิโลเมตร  หรือ  7,820    ไร่    

  ภูมิประเทศ  พ้ืนที่เป็นที่รำบลุ่ม   มีคลองธรรมชำติและคลองที่ขุดขึ้นมำเพ่ือกำรเกษตร 
 

  อำณำเขต   
ทิศเหนือ   ติดกับ อ ำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  

  ทิศใต้    ติดกับ ต ำบลบำงช้ำง อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม  
  ทิศตะวันออก   ติดกับ ต ำบลท่ำตลำด ต ำบลสำมพรำน  ต ำบลหอมเกร็ด  และต ำบลยำยชำ  

อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม  
ทิศตะวันตก   ติดกับ ต ำบลคลองจินดำ  อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 

 
 



 

 

  แผนที่พอสังเขปขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
 จ ำนวนประชำกร  และหมู่บ้ำน 
จ านวนหมู่บ้าน     มีทั้งสิ้น     6    หมู่บ้ำน 
 จ ำนวนหมู่บ้ำนในเขตต ำบลคลองใหม่ จ ำนวน  6  หมู่บ้ำน  ได้แก่  
  หมู่ที่  1  บ้ำนบำงพระ    ต ำบลคลองใหม่ 
  หมู่ที่  2  บ้ำนคลองใหม่    ต ำบลคลองใหม่ 
  หมู่ที่  3  บ้ำนคลองใหม่  ต ำบลคลองใหม่  
   หมู่ที่  4  บ้ำนดอนทอง    ต ำบลคลองใหม่ 
  หมู่ที่  5  บ้ำนคลองใหม่  ต ำบลคลองใหม่ 

หมู่ที่  6  บ้ำนสะแกเล็ก    ต ำบลคลองใหม่   
จ านวนครัวเรือน         ครัวเรือนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
          มีจ ำนวนทั้งสิ้น  3,571     ครัวเรือน 
จ านวนประชากร       ประชำกรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 

มีจ ำนวนทั้งสิ้น           9,070       คน 
แยกเป็น  ชำย     4,442       คน 

หญิง    4,628       คน      
*  เฉลี่ย     116     คน / ตำรำงกิโลเมตร 

 



 

 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้ำน  
จ ำนวน

ครัวเรือน 
แรก
เกิด 

1-17 ปี 18-59ปี 60ปีข้ึนไป 
จ ำนวนประชำกร 

ชำย หญิง รวม 

1 บ้ำนบำงพระ 593     626 674 1,300 

2 บ้ำนคลองใหม่ 871     940 993 1,933 

3 บ้ำนคลองใหม่ 655     813 820 1,633 

4 บ้ำนดอนทอง 221     441 445 886 

5 บ้ำนคลองใหม่ 389     585 613 1,198 

6 บ้ำนสะแกเล็ก 842     1037 1,083 2,120 

รวม 3,571 95 1,788 5,915 1,251 4,442 4,628 9,070 
 

( ที่มำ  :  *   ข้อมูลของส ำนักทะเบียนรำษฎร์ของอ ำเภอสำมพรำน   เดือนกุมภำพันธ์  พ.ศ. 2559) 
 

  กำรประกอบอำชีพ 
 ประชำกรในต ำบลคลองใหม่   ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพอำชีพ   เกษตรกรรม   โดยกำรปลูกพืช  
รองลงมำ    อำชีพรับจ้ำง  และค้ำขำย  ได้แก่ 

พืช หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 
ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ ครัวเรือน พื้นที่ 

ข้ำว 6 174 12 481.50 27 686.75 17 502.50 31 729.31 10 724.50 

ฝรั่ง 27 151.31 49 339.36 71 421.04 37 158.43 66 679.80 20 146.90 

มะม่วง 5 47.50 1 20.00 9 25.63 2 2.25 9 81.75 3 4.65 

ชมพู่ 13 62.50 23 92.50 40 186.50 29 126.25 17 104.25 3 32.00 

มะพร้ำว 6 13 19 51.57 20 85.75 15 71.67 20 39.42 4 12.50 

ล ำไย 3 5 5 88.28 8 61.61 2 12.50 3 18 1 20.00 

มะนำว 10 59.97 12 64.38 12 50.50 12 57.50 12 66.85 2 28.00 

ไม้ดอก 3 49 3 30 8 151.89 3 18.24 3 40.00 1 18 

 
หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 -  ธนำคำร      - แห่ง 
 -  โรงแรม     - แห่ง 
 -  ปั๊มหลอด     3 แห่ง 
 -  โรงงำนอุตสำหกรรม                            27 แห่ง 
  -  โรงส ี      - แห่ง 



 

 
 

  กำรศึกษำ 
๑)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ ำนวน  ๑  แห่ง  คือ 
  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
๒)  โรงเรียนประถมศึกษา  จ ำนวน  ๔  แห่ง  คือ 

โรงเรียนวัดบำงช้ำงเหนือ   -        ผอ.รร.วัดบำงช้ำงเหนือ       จ ำนวนนักเรียน    ๙๑      คน 
โรงเรียนบ้ำนคลองใหม ่ นำงสำวสุภีร์  เตชะเอนก   ผอ.รร.บ้ำนคลองใหม่      จ ำนวนนักเรียน   ๓๑๐      คน  
โรงเรียนบ้ำนดอนทอง   นำยณัฐชพงศทัต  หงส์สุวพัชร  ผอ.รร.บ้ำนดอนทอง  จ ำนวนนักเรียน     ๖๙      คน 
โรงเรียนนำคประสิทธิ์    นำงสำวประนอม  ยังศิริ  ผอ.รร.นำคประสิทธิ์         จ ำนวนนกัเรียน   ๒,๑๓๕   คน 
      ๓)   โรงเรียนมัธยมศึกษำ        จ ำนวน  ๑   แห่ง 
โรงเรียนนำคประสิทธิ์   นำงสำวประนอม  ยังศิริ  ผอ.รร.นำคประสิทธิ์  จ ำนวนนักเรียน   ๒,๐๓๔  คน 

 -  ที่อ่ำนหนังสือประจ ำหมู่บ้ำน     จ ำนวน 2   แห่ง 

 

  กำรสำธำรณสุข   

-  สถำนีอนำมัยต ำบล (ปรับเป็น รพ.ส่งเสริมสุขภำพต ำบล)  จ ำนวน 1  แห่ง 
-  ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน      จ ำนวน 1  แห่ง 
-  สถำนพยำบำลเอกชน      จ ำนวน  -  แห่ง 
-  อัตรำกำรมีและกำรใช้ส้วมรำดน้ ำ       100 เปอร์เซ็นต์ 
 

  ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  สถำนีต ำรวจ       จ ำนวน  -  แห่ง 
-  สถำนีดับเพลิง       จ ำนวน   -  แห่ง 
- จุดตรวจประจ ำต ำบล      จ ำนวน  1  แห่ง 

 

  สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 
1)  วัด  จ ำนวน  1  แห่ง  คือ 
          1.  วัดบำงช้ำงเหนือ  หมู่ที่ 3  
2)  ศาลเจ้า  จ ำนวน  1  แห่ง  คือ  

            1.  ศำลเจ้ำพ่อปรำสำททอง   หมู่ที่ 3 
  กำรบริกำรพ้ืนฐำน 
            -  ถนนลูกรัง        จ ำนวน 11  สำย 

-  ถนนลำดยำง       จ ำนวน 21  สำย 
-  ถนน คสล.       จ ำนวน 20  สำย 
-  สะพำนคอนกรีต        จ ำนวน  17  แห่ง 

 กำรโทรคมนำคม 
 -  ที่ท ำกำรไปรษณีย์โทรเลข     จ ำนวน   - แห่ง 



 

 

 -  สถำนีโทรคมนำคมอ่ืน     จ ำนวน   - แห่ง 
- ตู้โทรศัพท์สำธำรณะ     จ ำนวน   15       ตู้ 

 -  โทรศัพท์บ้ำน       ร้อยละ   60 เปอร์เซ็นต์ 
- บริกำรอินเตอร์เน็ตฟรี     จ ำนวน     1      แห่ง 

  กำรไฟฟ้ำ 
-  จ ำนวนหมู่บ้ำนที่ใช้กระแสไฟฟ้ำ    จ ำนวน     6 หมู่บ้ำน 

 -  อัตรำกำรใช้ไฟฟ้ำของหมู่บ้ำน คิดเป็นอัตรำ    100   เปอร์เซ็นต์ 
  แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
 -  ล ำคลอง      จ ำนวน    8  สำย 
 -  แม่น้ ำ       จ ำนวน     1  สำย 
  แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 

-  อ่ืนๆ    บ่อบำดำล     จ ำนวน    29 แห่ง 
  แหล่งน้ ำเพ่ือกำรบริโภค 

ตู้น้ ำดื่ม SML  ต.คลองใหม่    จ ำนวน     6    ตู้ 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -  ศูนย์อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน อบต.คลองใหม ่ จ ำนวน ๑  แห่ง 
 กลุ่มอาชีพในพื้นที่ จ านวน  ๑๓  กลุ่ม 
                    -  ลูกเสือชำวบ้ำน     1   รุ่น  80   คน 

-  กลุ่มสตรีอำสำพัฒนำ   1 กลุ่ม 90 คน 
  (นำงพจนีย์    วิเศษสิทธิ์   ประธำนกลุ่มสตรีอำสำพัฒนำ)   

 -  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต  6 กลุ่ม   1,000 คน 
 -  กลุ่มยุวเกษตร    1 กลุ่ม 30 คน 

  -  กลุ่มศูนย์เยำวชน   1 กลุ่ม 30 ค 
  -  ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยี  1 กลุ่ม   -  
  -  กองทุนสวัสดิกำรชุมชน   1    กลุ่ม 756 คน 
  (นำยพิธี    กิจบ ำรุง  ประธำนกลุ่มกองทุนสวัสดิกำรชุมชน )   
  -  กลุ่มชำวสวนกล้วยไม้   1 กลุ่ม      13 คน 
  -  กลุ่มผู้ใช้น้ ำ    1 กลุ่ม    123 คน 
  -  กองทุนหมู่บ้ำน   6 กลุ่ม    1220 คน 
  (นำยบรรเทิง     คุ้มเจริญ       ประธำนเครือข่ำยกองทุนหมู่บ้ำน) 
  -  กลุ่มผู้สูงอำยุ    1 กลุ่ม 235 คน   
  (นำยจรูญ   จือวงษ์       ประธำนกลุ่มผู้สูงอำยุ  )  
  -  กลุ่มวิสำหกิจชุมชน   1 กลุ่ม        126  คน 
  (นำงอ้วน   พยุง     ประธำนกลุ่มวิสำหกิจชุมชน)    



 

 

  -  อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน   อปพร. 1   กลุ่ม     32 คน 
  (นำยสกล    คิมประเสริฐ   ประธำนกลุ่มอปพร. )  
  โครงสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ จัดเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขนำดใหญ ่มีสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล จ ำนวนทั้งสิ้น 10 คน แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำร ดังนี้.- 

1 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย 
1.  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    จ ำนวน 1  คน 
2.  รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   จ ำนวน 1  คน 
3.  เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   จ ำนวน 1  คน 
4.  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    จ ำนวน  8  คน 

2  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วย 
1.  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    จ ำนวน 1  คน 
2.  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล    จ ำนวน 2  คน 
3.  เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   จ ำนวน 1  คน 
  กำรบริหำรงำนบุคคล 
 1.  บุคลำกรทั้งสิ้น   43  คน  (ข้อมูล ณ วันที่  1   กุมภำพันธ์  2559)  แบ่งเป็น 
-  พนักงำนส่วนต ำบล      จ ำนวน 14   คน 
-  ลูกจ้ำงประจ ำ       จ ำนวน 3    คน 
-  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ     จ ำนวน 16  คน 
-  พนักงำนจ้ำงทั่วไป      จ ำนวน 10  คน 

2.  แบ่งส่วนรำชกำรภำยในออกเป็น  1 ส ำนัก กับ 2 กอง  ดังนี้ 
-  ส ำนักปลัด อบต.    มีบุคลำกร จ ำนวน   8  คน 
-  กองคลัง     มีบุคลำกร จ ำนวน   7  คน 
-  กองช่ำง     มีบุคลำกร จ ำนวน 18  คน 
-  กองสวัสดิกำร     มีบุคลำกร จ ำนวน   3  คน 
-  กองกำรศึกษำ     มีบุคลำกร จ ำนวน   7  คน 
  ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร 
-  ปริญญำโท       จ ำนวน   12  คน  
-  ปริญญำตรี       จ ำนวน    6  คน 
-  ปวส.        จ ำนวน     5  คน 
-  ปวช.        จ ำนวน     6   คน 
-  มัธยมศึกษำตอนปลำย      จ ำนวน    4   คน 
-  มัธยมศึกษำตอนต้น      จ ำนวน    5   คน 
-  ประถมศึกษำ       จ ำนวน   5   คน 



 

 

  งบประมำณรำยรับ รำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ  2558 
            -  รำยรับ        41,139,658.03            บำท 

 -  รำยจ่ำย  35,932,551.96   บำท 
  ฝ่ำยบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 

 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหต ุ

1 นำยเอนก         น้อยพิทักษ์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

2 นำยสำยัณห์       บุญน ำ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

3 นำยสมชัด        เหล็งบ ำรุง รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

4 นำยศุภชัย       สำยยืนยง เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล  

  ฝ่ำยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
 

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหต ุ

1 นำยสกล          คิมประเสริฐ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 1  

2 นำยนพดล        แก้วกระแสร์ รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล หมู่ที่ 6 

3 - สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 1  

4 นำงส ำเริง        เอ่ียมสะอำด สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 2  

5 นำยสุชำติ         บูรณัติ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 2  

6 นำยสินชัย        น้อยพิทักษ์ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 3  

7 - สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 3 

8 นำยพิธี            กิจบ ำรุง สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 4  

9 นำยบรรเทิง       คุ้มเจริญ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 4 

10 นำยอนันต์        บูรนณัติ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 5 

11 นำยวิวัฒน์       กิจเจริญ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 5 

12 นำยส ำรอง      บุญกระสินธุ์ สมำชิกสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 6 

  ก ำนันต ำบลคลองใหม่ 
ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

1 นำยสำโรจน์    กุลครอง ก ำนันต ำบลคลองใหม่ หมู่ที่ 1 - 6 

  ผู้ใหญ่บ้ำนต ำบลคลองใหม่ 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 นำยผดุงศักดิ์    เลี้ยงรักษำ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 1    

2 นำยประสำน     สุขขัง ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 2    

3  ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 3    

4 นำยประยงค์      กลิ่นถนอม ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 4    



 

 

5 นำยสำโรจน์      กุลครอง ก ำนัน หมู่ที่ 5    

6 นำยนภำพล      รุกขพันธ์ ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 6    

 
2.3  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning)   ควำมมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น  เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ของจังหวัดนครปฐม  คือ กำรพัฒนำ 6 
ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้  1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม 
   2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
   3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
   4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม  และกำรท่องเที่ยว 
   5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
   6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบริกำรสำธำรณะ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับจังหวัดนครปฐม  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ “สังคม
เข้มแข็ง เศรษฐกิจก้ำวหน้ำ ส่งเสริมกำรศึกษำ  หำงบพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำนต่องำนด้ำนสิ่งแวดล้อม เน้น
กำรมีส่วนร่วมต่อชุมชน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

บทท่ี 3 
แผนยุทธศาสตร ์

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 

พ.ศ. 2552 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   ดังนั้นใน
กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จะต้องมีกำรศึกษำ  วิเครำะห์ข้อมูลพ้ืนบำนของหมู่บ้ำนและ
ก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แผนบริหำรรำชกำร
แผ่นดินของรัฐบำล  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด  แผนหมู่บ้ำน/ชุมชน และนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น  
เพ่ือสนองตอบปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน  และศักยภำพกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลอง
ใหม่ โดยแผนพัฒนำระดับต่ำง ๆ ที่ใช้เป็นหลักและแนวคิดในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ    มีรำยละเอียด
ดังนี้   

กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่   กำรจัดท ำกรอบ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ ได้น ำเอำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในแต่ละ
ระดับ มำเป็นข้อมูลในกำรวิเครำะห์และใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำฯ ประกอบด้วย  

1. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
2. แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
3. ยุทธศำสตร์หลักของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) 
4. ยุทธศำสตร์ประเทศ 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มภำคกลำงตอนล่ำง 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดนครปฐม   
7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติ 
8. แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557-2561) 
9. แนวทำงด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมประชำคมอำเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10. กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม 
11. ผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม 

ส ำหรับเนื้อหำสำระของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  สรุปได้  ดังนี้ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  ( พ.ศ. 2555 – 2559 ) 
วิสัยทัศน์  “  สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  ด้วยควำมเสมอภำค  เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง”   
 
 
 
 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทาง 

1. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง
ควำมเป็นธรรมในสังคม 

1. สร้ำงควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจและสังคมไทยสำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงและ
สร้ำงโอกำสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
2. จัดบริกำรทำงสังคมให้ทุกคนตำมสิทธิพึงได้ เน้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจจัยและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจในกำรพัฒนำประเทศ 
3. เสริมสร้ำงพลังให้ทุกภำคส่วนสำมำรถเพ่ิมทำงเลือกกำรใช้ชีวิตในสังคมและ
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  และกำรเมืองได้อย่ำงมีคุณค่ำและ
ศักดิ์ศรี 
4. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
คนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน 

1. กำรส่งเสริมคนไทยที่มีศักยภำพและควำมพร้อมให้มีบุตรเพ่ิมข้ึน  และมีกำร
กระจำยตัวประชำกรที่สอดคล้องกับศักยภำพและโอกำสของพ้ืนที่ 
2. พัฒนำคุณภำพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำ
ประเทศในอนำคต 
3. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. เสริมสร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทยมำขับเคลื่อนขบวนกำรกำร
พัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทาง 

3. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง
ควำมสมดุลและมั่นคงของ
อำหำรและพลังงำน 

1. พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็นฐำนกำรผลิตภำคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
2. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตภำคเกษตรและสร้ำงมูลค่ำ 
3. สร้ำงควำมม่ันคงในอำชีพและรำยได้ให้แก่เกษตรกร 
4. สร้ำงควำมม่ันคงด้ำนอำหำรและพลังงำนชีวภำพและชีวมวลในระดับครัวเรือน
และชุมชน 
5. ปรับระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐเพื่อเสริมสร้ำงควำมสมดุลด้ำนอำหำรและ
พลังงำน 
6. สร้ำงควำมม่ันคงด้ำนพลังงำนเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศและควำม
เข้มแข็งภำคเกษตร 
 

4. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำง
เศรษฐกิจที่มีเสถียรภำพบน
ฐำนควำมรู้ 

1. ปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจบนฐำนควำมรู้ให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ  โดยปรับ
โครงสร้ำงกำรค้ำและกำรลงทุน 
2. ปรับระบบกำรแข่งขัน 
3. บริหำรจัดกำรเศรษฐกิจส่วนร่วมให้มีเสถียรภำพโดยกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรเงิน 



 

 

 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบายรัฐบาล 

นโยบำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ที่แถลงต่อสภำ - 
นิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยำยน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยนโยบำย ๑๑ ด้ำน ดังนี้ 
๑. กำรปกปอ้งและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
๒. กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ 

๒.๑ ในระยะเรง่ดว่น รัฐบำลได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเตรียมพร้อมสู่ประชำคมกำรเมืองและ 
ควำมมั่นคงอำเซียนในกิจกำร ๕ ด้ำน ประกอบด้วย 

- กำรบริหำรจัดกำรชำยแดน 
- กำรสร้ำงควำมม่ันคงทำงทะเล 
- กำรแก้ไขปญัหำอำชญำกรรมข้ำมชำติ 
- กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
- กำรเสริมสร้ำงในกำรปฏิบัติกำรทำงกำรทหำรร่วมกันของอำเซียน 
๒.๒ เร่งแก้ไขปญัหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
๒.๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย ปลอดพ้น 

จำกกำรคุกคำมทุกรูปแบบ 
๒.๔ เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีกับนำนำประเทศ โดยน ำกลไกทำงกำรทูตแบบบูรณำกำรมำใช้ 

๓. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 
๓.๑ ในระยะเฉพำะหน้ำ จะเร่งสร้ำงโอกำส อำชีพ และกำรมีรำยได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เขำ้สู่ตลำดแรงงำน 
๓.๒ ป้องกันและแกไ้ขปัญหำกำรค้ำมนุษย ์ปัญหำผู้หลบหนีเข้ำเมือง กำรทำรุณกรรมต่อแรงงำน 

ข้ำมชำติ กำรท่องเที่ยวที่เน้นบริกำรทำงเพศและเด็ก และปัญหำคนขอทำน 
๓.๓ ในระยะตอ่ไป จะพัฒนำระบบกำรคุ้มครองทำงสังคม ระบบกำรออม และระบบสวัสดิกำรชุมชน 

ให้มีประสิทธิภำพ รวมทั้งดูแลระบบกำรกู้ยืมที่เป็นธรรม กำรสงเครำะห์ผู้ยำกไร้ คุม้ครองพิทักษส์ิทธิ สวัสดิกำร 
ชว่ยเหลือและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ สตรี และเด็ก 

๓.๔ เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ เพ่ือส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๓.๕ เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมที่มีควำมหลำกหลำย 
๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้ำงมำตรฐำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

และประชำชนทั่วไป โดยใช้ค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร 
๓.๗ แก้ปัญหำกำรไร้ที่ดินท ำกินของเกษตรกร กำรรุกล้ ำเขตป่ำสงวน 
๔. กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 

๔.๑ จัดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ควำมส ำคัญทั้งกำรศึกษำในระบบและ 
กำรศึกษำทำงเลือก 

 



 

 

๔.๒ ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของผู้เรียน 
และลักษณะพื้นที่ของสถำนศึกษำ ประชำชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริกำรกำรศึกษำทั้งในระบบโรงเรียนและนอก
โรงเรียน 

๔.๓ ให้องคก์รภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไปมีโอกำส 
รว่มจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและท่ัวถึง และร่วมในกำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 

๔.๔ พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภำพและจิตวิญญำณควำมเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มี 
วุฒิตรงตำมวิชำที่สอน 

๔.๕ ทะนุบ ำรุง อุปถัมภ์ทุกศำสนำ สนับสนุนองค์กรทำงศำสนำให้มีบทบำทส ำคัญในกำรปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม สร้ำงสันติสุขและควำมปรองดองสมำนฉันท์ในสังคมไทยอย่ำงยั่งยืน 
๕. กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพของประชำชน 

๕.๑ วำงรำกฐำนให้ระบบหลักประกันสุขภำพมีควำมครอบคลุมประชำกรทุกภำคส่วนอย่ำงมีคุณภำพ 
โดยไม่มีควำมเหลื่อมล้ ำของคุณภำพบริกำรในแต่ละระบบ 

๕.๒ พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ โดยเน้นกำรป้องกันโรค สร้ำงกลไกจัดกำรสุขภำพในระดับเขตแทน 
กำรกระจุกตัวที่ส่วนกลำง ปรับระบบกำรจ้ำงงำน กำรกระจำยบุคลำกร และทรัพยำกรให้เหมำะสมกับท้องถิ่น 

๕.๓ เสริมควำมเข้มแข็งของระบบเฝ้ำระวังโรคระบำด โดยเฉพำะโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ ำ 
โดยมีเครือข่ำยหน่วยเฝ้ำระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยสกัดก้ันกำรแพร่กระจำยไดอ้ย่ำงทันทีวงที 

๕.๔ ป้องกันและแกไ้ขปัญหำกำรเกิดอุบัติเหตุในกำรจรำจร โดยร่วมมือระหว่ำงฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำร 
ตรวจจับเพ่ือป้องกันเหตุ กำรรำยงำน และกำรดูแลผู้บำดเจ็บ 

๕.๕ ส่งเสริมกำรกีฬำเพ่ือสุขภำพ ใช้กีฬำเป็นสื่อในกำรพัฒนำลักษณะนิสัยเยำวชน ให้มีน้ ำใจนักกีฬำ 
มีวินัย ปฏิบัติตำมกฎกติกำ และมีควำมสำมัคคี พัฒนำนักกีฬำให้มีศักยภำพ 

๕.๖ ประสำนกำรท ำงำนระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ 
ปัญหำเรื่องกำรอุม้บุญ กำรปลูกถ่ำยอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมำตรกำรและกฎหมำยที่รัดกุม เหมำะสม 
๖. กำรเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
รัฐบำลจะด ำเนินนโยบำยเศรษฐกิจเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 

๖.๑ ในระยะเร่งดว่น เร่งจ่ำยงบลงทุนของปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยติดตำมใหม้ีกำรเบิกจ่ำย 
อย่ำงคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงถึงระดับท้องถิ่น 

๖.๒ สำนต่อนโยบำยงบประมำณกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยน ำหลักกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ใหค้วำมส ำคัญในกำรบูรณำกำรงบประมำณ และควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งน ำ 
แหล่งเงินอ่ืนมำประกอบกำรพิจำรณำ และแสดงรำยกำรลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือควำมโปร่งใส เป็นธรรม 

๖.๓ กระตุ้นกำรลงทุนด้วยกำรเร่งพิจำรณำโครงกำรลงทุนที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติไว้ 
แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรำยไดท้ี่เหมำะสมด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น ลดต้นทุนกำรผลิต กำรช่วยเหลือ 
ปัจจัยกำรผลิตอย่ำงทั่วถึง กำรใช้กลไกตลำดดูแลรำคำสินคำ้เกษตร 

๖.๕ ลดอุปสรรคในกำรส่งออกเพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัว 



 

 

๖.๖ ชักจูงให้นักทอ่งเที่ยวต่ำงชำติเข้ำมำเท่ียวในประเทศ โดยพัฒนำแหล่งทอ่งเที่ยวเดิม และแหล่ง 
ท่องเที่ยวใหม่ ให้ควำมรู้ เพ่ิมมำตรฐำนควำมปลอดภัย กำรควบคุมสินค้ำและบริกำรให้มีคุณภำพ รำคำเป็นธรรม 

๖.๗ ในระยะตอ่ไป ประสำนนโยบำยกำรเงินและกำรคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนกำรฟ้ืนตัวของ 
เศรษฐกิจ พร้อมรักษำเสถียรภำพของรำคำอย่ำงเหมำะสม 

๖.๘ แก้ปัญหำน้ ำท่วมในฤดูฝน และปัญหำขำดแคลนน้ ำในบำงพ้ืนที่และบำงฤดูกำล ส่วนภำวะภัยแล้ง 
จะเรง่สร้ำงแหล่งน้ ำขนำดเล็กให้กระจำยครอบคลุมทั่วพื้นที่เพำะปลูกให้มำกท่ีสุด 

๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้ำงรำคำเชื้อเพลิงประเภทตำ่ง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มีภำระภำษีท่ี 
เหมำะสม ให้มีกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำเพ่ิมข้ึนด้วยวิธีกำรที่เปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภำวะแวดล้อม 

๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีกำรจัดเก็บภำษีให้จัดเก็บอย่ำงครบถว้น โดยปรับปรุงโครงสร้ำงอัตรำภำษีด้ำน 
กำรค้ำ และขยำยรำกฐำนกำรจัดเก็บภำษีประเภทใหม่ เพ่ือสร้ำงควำมเป็นธรรมมำกขึ้น 

๖.๑๑ บริหำรจัดกำรหนี้ภำครัฐที่เกิดข้ึนในช่วงรัฐบำลที่ผ่ำนมำ โดยหำแหล่งเงินระยะยำว และยืด 
ระยะเวลำช ำระคืน เพ่ือลดภำระของงบประมำณในอนำคต 

๖.๑๒ ในระยะยำว พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
- ด้ำนกำรขนส่งและคมนำคมทำงบก โดยเริ่มโครงกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนใน กทม. และ 

รถไฟฟ้ำเชื่อม กทม. กับเมืองบริวำรเพิ่มเติม เพ่ือลดเวลำในกำรเดินทำง และเพ่ือตั้งฐำนให้รัฐบำลต่อไป 
- ด้ำนคมนำคมทำงอำกำศ โดยปรับปรุงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิระยะท่ี ๒ ท่ำอำกำศยำน 

ดอนเมือง และท่ำอำกำศยำนสำกลในภูมิภำค เพ่ือรองรับปริมำณกำรจรำจรทำงอำกำศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- ด้ำนกำรคมนำคมทำงน้ ำ โดยพัฒนำกำรขนส่งสินค้ำทำงล ำน้ ำและชำยฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุน 

ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
๖.๑๓ ปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรในสำขำขนส่งที่มีกำรแยกบทบำทและภำรกิจของหน่วยงำนใน 

ระดับนโยบำย หน่วยงำนก ำกับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงำนก ำกับดูแลระบบรำง 
สนับสนุนภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในภำคขนส่งมำกขึ้น รวมถึงกำรปรับปรุงระบบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

๖.๑๔ พัฒนำและปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรของรัฐวิสำหกิจให้มีประสิทธิภำพ 
๖.๑๕ ด้ำนเกษตรกรรม ด ำเนินกำรใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้ 

สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ และกำรสนับสนุนให้สหกรณข์องกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้ำเกษตร 
เพ่ิมบทบำทในฐำนะผู้ซื้อพืชผล จนถึงกำรแปรรูปและส่งออกได้ 

๖.๑๖ ด้ำนอุตสำหกรรม ส่งเสริมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภำพพ้ืนฐำนของประเทศ 
อำทิ ส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสำหกรรมที่ใช้กำรออกแบบและสร้ำงสรรค์ เป็นต้น 

๖.๑๗ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมให้เขม้แข็ง สำมำรถ 
แข่งขันไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๖.๑๘ ส่งเสริมภำคเศรษฐกิจดิจิทัลและวำงรำกฐำนของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่ำงจริงจัง 
ซึ่งจะท ำให้ทุกภำคเศรษฐกิจก้ำวหน้ำไปไดท้ันโลกและสำมำรถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได 
 
 



 

 

๗. กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 
๗.๑ เร่งส่งเสริมควำมเชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน ในภูมิภำคอำเซียนและขยำยควำม 

รว่มมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
๗.๒ พัฒนำศักยภำพในกำรแขง่ขันของผู้ประกอบกำรไทยทุกระดับ โดยเฉพำะกลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำง 

และขนำดย่อม รวมทั้งสำมำรถด ำเนินธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบกำรในประเทศสมำชิกอำเซียน และกลุ่มกำรผลิต 
ของไทยที่จะขยำยฐำนกำรผลิตเพ่ิมเติมอีกหลำยชนิด 

๗.๓ พัฒนำแรงงำนของภำคอุตสำหกรรมทั้งแรงงำนวิชำชีพ แรงงำนมีทักษะ และไม่มีทักษะ โดยเร่งรัด 
ขยำยผลกำรใช้ระบบคุณวุฒิวิชำชีพให้เกิดผลในทำงปฏิบัติ โดยค ำนึงถึงควำมเป็นเอกภำพกับระบบมำตรฐำน 
ฝีมือแรงงำนและมำตรฐำนวิชำชีพใน ๘ กลุ่ม ควบคู่กับกำรวำงแผนด้ำนกำรผลิตให้เพียงพอ กำรยกระดับฝีมือ
แรงงำน 

๗.๔ เร่งพัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภำยในอนุภูมิภำคและภูมิภำคอำเซียน 
โดยเร่งขบัเคลื่อนตำมแผนงำนกำรพัฒนำควำมร่วมมือต่ำง ๆ 

๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทำงคมนำคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จำกฐำนกำรผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพื่อ 
เพ่ิมมูลคำ่ทั้งภำยในประเทศและเชื่อมโยงกับอำเซียน เพ่ือยกระบบศักยภำพผู&ประกอบกำรรำยย่อย 

๗.๖ พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยปรังปรุงโครงข่ำยระบบถนน พัฒนำระบบ National Single 
Window (NSW) และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำและกำรขนส่งสินค้ำขำ้มแดนอย่ำงต่อเนื่อง 
๘. กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม 

๘.๑ สนับสนุนกำรเพิ่มค่ำใช้จำ่ยในกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศเพ่ือมุ่งเปำ้หมำยให้ไมต่่ ำกว่ำ 1% 
ของรำยไดป้ระชำชำติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐ : ๗๐ ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 

๘.๒ เสริมสร้ำงสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบกำรเรียนกำรสอนที่เชื่อมโยงกัน กำรผลิตก ำลังคน 
ในสำขำที่ขำดแคลน 

๘.๓ ปฏิรูประบบกำรให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมำยที่เป็นอุปสรรคตอ่กำรน ำงำนวิจัยไปต่อยอดหรือ 
ใช้ประโยชน์ ให้ตรงกับควำมตอ้งกำรของท้องถิน่ ผลักดันงำนวิจัยและพัฒนำไปสู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
โดยส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย หน่วยงำนวิจัยของรัฐ และภำคเอกชน 

๘.๔ ส่งเสริมใหโ้ครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้ำนพลังงำนสะอำด ระบบรำง ยำนยนต์ 
ไฟฟ้ำ กำรจัดกำรน้ ำและขยะ ใช้ประโยชน์จำกผลกำรศึกษำวิจัย และพัฒนำ และนวัตกรรมของไทยตำมควำม
เหมำะสม 

๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ด้ำนกำรวิจัยและ 
พัฒนำ และดำ้นนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงปญัญำที่ส ำคัญให้มีควำมพร้อม 
๙. กำรรักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ ์กับกำรใช้ประโยชน์ 
อย่ำงยั่งยืน 

๙.๑ ในระยะเฉพำะหน้ำ เร่งปกปอ้งและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยำกรป่ำไม้และสัตว์ป่ำ 
๙.๒ ส่งเสริมกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรชีวภำพและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

อย่ำงยั่งยืน 



 

 

๙.๓ ในระยะตอ่ไป พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดินและแก้ไขกำรบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว 
พระรำชด ำริที่ให้ประชำชนสำมำรถอยู่รว่มกับป่ำได้ 

๙.๔ บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำของประเทศให้เป็นเอกภำพในทุกมิติทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ จัดให้ 
มีแผนบริหำรน้ ำของประเทศ และมีกำรบูรณำกำรแผนงำน/งบประมำณร่วมกันของหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

๙.๕ เร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้งทำงอำกำศ ขยะ และน้ ำเสีย ที่เกิดจำกกำรผลิตและบริโภค เพ่ือสร้ำง 
คุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชำชน ส่งเสริมให้เกิดกลไกกำรคัดแยกขยะเพ่ือน ำกลับมำใช้ใหมใ่ห้มำกท่ีสุด 
๑๐. กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต และ 
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ 

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบรำชกำรในด้ำนองคก์รหรือหน่วยงำนภำครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภำค และ 
ท้องถิน่ จัดระบบอัตรำก ำลังและปรับปรุงค่ำตอบแทนบุคลำกรภำครัฐให้เหมำะสมและเป็นธรรม 

๑๐.๒ ในระยะแรก กระจำยอ ำนำจเพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะได้โดยรวดเร็ว 
ทั้งจะวำงมำตรกำรทำงกฎหมำย มิให้เจ้ำหน้ำที่ประวิงเวลำ หรือใช้อ ำนำจโดยมิชอบ ส่วนในระยะเฉพำะหน้ำ 
เน้นกำรปรับปรุงหน่วยงำนให้บริกำรด้ำนกำรท ำธุรกิจ กำรลงทุน และด้ำนบริกำรสำธำรณะในชีวิตประจ ำวันเป็น
ส ำคัญ 

๑๐.๓ เสริมสร้ำงระบบคุณธรรมในกำรแต่งตั้งและโยกย้ำยบุคลำกรภำครัฐ วำงมำตรกำรป้องกันกำร 
แทรกแซงจำกนักกำรเมือง และส่งเสริมใหม้ีกำรน ำระบบพิทักษ์คุณธรรมมำใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล 

๑๐.๔ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยที่ครอบคลุมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรมี 
ผลประโยชน์ทับซอ้นในภำครัฐทุกระดับ โดยถือว่ำเรื่องนี้เป็นวำระส ำคัญเร่งดว่นแห่งชำติ และเป็นเรื่องที่ต้อง 
แทรกอยู่ในกำรปฏิรูปทุกดำ้น 

๑๐.๕ ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝูงคำ่นิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส ำนึกในกำรรักษำ 
ศักดิ์ศรีของควำมเป็นขำ้รำชกำร และควำมซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ 

๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมำยเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และกำรมี 
ผลประโยชน์ทับซอ้นในภำครัฐทุกระดับ โดยถือเป็นวำระส ำคัญเร่งดว่นแห่งชำติ และเป็นเรื่องท่ีต้องแทรกอยู่ใน 
กำรปฏิรูปทุกด้ำน 

๑๐.๗ ส่งเสริม สนับสนุนภำคีองค์กรภำคเอกชนและเครือข่ำยต่ำง ๆ เพื่อสอดส่อง ตรวจสอบเจ้ำหน้ำที่ 
ของรัฐหรือต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และวำงมำตรกำรคุ้มครองพยำนและผู้เกี่ยวขอ้ง 
๑๑. กำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 

๑๑.๑ ในระยะเฉพำะหน้ำ เร่งปรับปรุงประมวลกฎหมำยหลักของประเทศและกฎหมำยอ่ืนที่ล้ำสมัย 
ไมเ่ป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับควำมตกลงระหว่ำงประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

๑๑.๒ เพ่ิมศักยภำพหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้ควำมเห็นทำงกฎหมำย และจัดท ำกฎหมำยให้สำมำรถ 
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงรวดเร็ว สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือแก่ภำคเอกชนและประชำชน 

๑๑.๓ ในระยะตอ่ไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนกำรยุติธรรมที่ปรำศจำกกำรแทรกแซงของรัฐ 
๑๑.๔ น ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและควำมรู้ทำงนิติวิทยำศำสตร์มำใช้ เพ่ือเร่งรัดกำรด ำเนินคดีให้รวดเร็ว 

เกิดควำม 



 

 

เป็นธรรม และมีระบบฐำนข้อมูลที่เชื่อมโยง สำมำรถใช้ติดตำมผลและปรับปรุงประสิทธิภำพในกระบวนกำร
ยุติธรรมได้ 

๑๑.๕ ปรับปรุงระบบกำรช่วยเหลือทำงกฎหมำยและค่ำใช้จ่ำยแกป่ระชำชนที่ไม่ไดร้ับควำมเป็นธรรมให้
เขำ้ถึงได้โดยง่ำย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกำส โดยเน้นควำม
สุจริตและควำมมีประสิทธิภำพ 

๑๑.๖ น ำมำตรกำรทำงกำรเงิน ภำษี และกำรป้องกันกำรฟอกเงินมำใช้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมผู้
มีอิทธิพล และเจำหน้ำที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

ยุทธศำสตร์หลักท่ี คสช.ยึดถือเป็นแนวทำงในปัจจุบัน มี ๙ ด้ำน ดังนี้ 
๑. ยุทธศำสตร์สรำ้งควำมเป็นธรรมในสังคม 
๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแหง่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน 
๓. ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเข้มแข็งภำคกำรเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำร และพลังงำน 
๔. ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 
๕. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำค เพ่ือควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม 
๖. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
๗. ยุทธศำสตร์ในกำรปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของรัฐวิสำหกิจ ให้เกิดประโยชน์ 

กับประชำชนในกำรใช้บริกำรอย่ำงแท้จริง 
๘. ยุทธศำสตร์ในกำรปรับปรุงระบบโทรคมนำคม เทคโนโลยีของชำติ ให้เกิดควำมมั่นคงและยั่งยืน 

ในอนำคตให้ทัดเทียมอำเซียน และประชำคมโลก 
๙. ยุทธศำสตร์ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต คอร์รัปชั่นอยำ่งยั่งยืน 

ค่ำนิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้ำงสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง 
๑. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ซึ่งเปน็สถำบันหลักของชำติในปัจจุบัน 
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมกำรณ์ในสิ่งที่ดีงำมเพ่ือส่วนรวม 
๓. กตัญญูต่อพ่อแม ่ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์ 
๔. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำ เล่ำเรียน ทำงตรงและทำงอ้อม 
๕. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงำม 
๖. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปนั 
๗. เขำ้ใจ เรียนรู้ กำรเป็นประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเปน็ประมุขที่ถูกต้อง 
๘. มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
๙. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ รู้ปฏบิัติ ตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
๑๐. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมพระรำชด ำรัสของพระบำท 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยำมจ ำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้ำเหลือก็แจกจ่ำยจ ำหน่ำย และขยำย
กิจกำร เมื่อมีควำมพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 



 

 

๑๑. มีควำมเข้มแข็งท้ังร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ หรือกิเลส มีควำมละอำย 
เกรงกลัวต่อบำปตำมหลักของศำสนำ 

๑๒. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชำติ มำกกว่ำผลประโยชน์ของตนเอง 
 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วน

รำชกำร ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่ำ วำระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลำคม 2555 ณ โรงแรมเชอรำตัน พัทยำ 
จังหวัดชลบุรี เพ่ือร่วมกันวำงยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์ เป้ำหมำยและแนวทำงในกำรท ำงำนร่วมกันในปีงบประมำณ 
2556 และเป็นกรอบ ในกำรจัดท ำงบประมำณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนควำมเห็นเกี่ยวกับภำพรวมของกำร
ท ำงำนร่วมกันในรอบปี ที่ผ่ำนมำ ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทำงกำร
ด ำเนินกำร รวมทั้งได้มีกำรบูรณำกำร ร่วมกับยุทธศำสตร์กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน (ASEAN Strategy) จำกกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรเข้ำสู่ประชำคม อำเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2555 ณ ห้องประชุม 
501 ตึกบัญชำกำร ท ำเนียบรัฐบำล เพ่ือเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศำสตร์ โดยหลังจำกกำรบูรณำกำรเป็นยุทธศำสตร์ประเทศ (Country 

Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทำงกำรด ำเนินกำร เพื่อเป็นกรอบการจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

 วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีควำมเสมอภำค 
และเป็นธรรม”  

  หลักกำรของยุทธศำสตร์ : “ต่อยอดรำยได้จำกฐำนเดิม สร้ำงรำยได้จำกโอกำสใหม่ เพื่อควำม
สมดุล และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน”  

 วัตถุประสงค์ :  
1. รักษำฐำนรำยได้เดิม และสร้ำงรำยได้ใหม่  

   2. เพ่ิมประสิทธิภำพของระบบกำรผลิต (ต้องผลิตสินค้ำได้เร็วกว่ำปัจจุบัน)  
   3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยกำรลดต้นทุนค่ำขนส่งและโลจิสติกส์) 

 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ :   1. กำรเพ่ิมรำยได้จำกฐำนเดิม 

           2. กำรสร้ำงรำยได้จำกโอกำสใหม่  
    3. กำรลดรำยจ่ำย  

                 4. กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรแข่งขัน  
 ยุทธศำสตร์ : ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทำงกำรด ำเนินกำร คือ  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
เพ่ือหลุดพ้นจำกประเทศรำยได้ปำนกลำง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
       ยุทธศำสตร์ที่ 2 : กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 
20 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 



 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 11 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรสร้ำงควำมสมดุลและปรับระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
(Internal Process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจำก
ประเทศรำยได้ปำนกลำง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทำงกำร
ด ำเนินกำร 

ประเด็นหลัก  แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
1. ด้ำนเกษตร 1.1 แผนที่กำรใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินค้ำเกษตร  

1.2 กำรพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำรตั้งแต่ต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ 
2. ด้ำนอุตสำหกรรม 2.1 แผนที่กำรใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ืออุตสำหกรรม  

2.2 ก ำหนดและส่งเสริมอุตสำหกรรมในอนำคต (Bio - plastic, etc.)  
2.3 กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถให้ SME และ OTOP สู่สำกล  
2.4 กำรน ำทุนทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทยมำเพ่ิมมูลค่ำ  

3. กำรท่องเที่ยวและ 
บริกำร 

3.1 แผนที่กำรจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว  
3.2 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงกำรท่องเที่ยวเข้ำสู่รำยได้ 2 ล้ำนล้ำนบำทต่อปี  
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลำง Medical Tourism ของภูมิภำค  

4. โครงสร้ำงพื้นฐำน 4.1 กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์และโครงสร้ำงพื้นฐำน  
4.2 กำรลงทุนกำรให้บริกำรและใช้ประโยชน์ ICT  
4.3 กำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมเชื่อมโยงในภูมิภำคอำเซียน 

5. พลังงำน 5.1 นโยบำยกำรปรับโครงสร้ำงกำรใช้และรำคำพลังงำนที่เหมำะสม  
5.2 กำรลงทุนเพ่ือควำมมั่นคงของพลังงำนและพลังงำนทดแทน  
5.3 กำรเชื่อมโยงแหล่งพลังงำนและผลิตพลังงำนทำงเลือกในอำเซียน  

6. กำรเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
ในภูมิภำค  

6.1 กำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสินค้ำ บริกำร และกำรลงทุน  
 เพ่ือเชื่อมโยงโอกำสจำกอำเซียน  
6.2 แก้ไข กฎหมำย กฎระเบียบ รองรับประชำคมอำเซียน  
6.3 ขับเคลื่อนกำรเชื่อมโยงนิคมอุตสำหกรรมทวำย และ Eastern seaboard  
6.4 เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 

7. กำรพัฒนำขีดควำม  
สำมำรถในกำรแข่งขัน 

7.1 กำรปรับปรุงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด)  
7.2 กำรพัฒนำกำรสร้ำง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

8. กำรวิจัยและพัฒนำ 8.1 ขับเคลื่อนค่ำใช้จ่ำยด้ำน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP  
8.2 Talent Mobility กำรใช้ประโยชน์จำกก ำลังคนด้ำน S & T  
8.3 กำรใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
8.4 กำรขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตำมกรอบควำมร่วมมืออำเซียน  



 

 

9. กำรพัฒนำพื้นที่และ 
เมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกำส 
จำกอำเซียน 

9.1 กำรพัฒนำเมืองหลวง  
9.2 กำรพัฒนำเมืองเกษตร  
9.3 กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรม 
9.4 กำรพัฒนำเมืองท่องเที่ยว  
9.5 กำรพัฒนำเมืองบริกำรสุขภำพ  
9.6 กำรพัฒนำเมืองบริกำรศึกษำนำนำชำติ  
9.7 กำรพัฒนำเมืองชำยแดนเพ่ือกำรค้ำกำรลงทุน  
9.8 ปัจจัยสนับสนุนกำรพัฒนำเมืองที่มีศักยภำพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth)  
 ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  

ประเด็นหลัก  แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
10. กำรพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำ 

10.1 ปฏิรูปกำรศึกษำ (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีกำรดูแลเด็กก่อนวัยเรียน  
 และกำรใช้ ICT ในระบบกำรศึกษำ เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สำย เป็นต้น)  
10.2 พัฒนำภำคกำรศึกษำรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  

11. กำรยกระดับคุณภำพ 
ชีวิตและมำตรฐำนบริกำร 
สำธำรณสุข  

11.1 กำรจัดระบบบริกำร ก ำลังพล และงบประมำณ  
11.2 กำรพัฒนำระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  
11.3 สร้ำงและพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงไทยกับประเทศสมำชิกอำเซียน  
 ในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

12. กำรจัดสวัสดิกำร
สังคม และกำรดูแล
ผู้สูงอำยุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกำส 

12.1 กำรพัฒนำระบบสวัสดิกำร และเพ่ิมศักยภำพและโอกำส ควำมเท่ำเทียม  
 คุณภำพชีวิต  
12.2 กองทุนสตรี 

13. กำรสร้ำงโอกำสและ 
รำยได้แก่วิสำหกิจขนำด 
กลำงและขนำดย่อม  
(SMEs) และเศรษฐกิจ 
ชุมชน 

13.1 กองทุนตั้งตัวได้  
13.2 กองทุนหมู่บ้ำน  
13.3 โครงกำร SML  
13.4 โครงกำรรับจ ำน ำสินค้ำเกษตร  

14. แรงงำน 14.1 กำรพัฒนำทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภำพแรงงำน ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร และ  
 พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร  
14.2 กำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว  
14.3 กำรพัฒนำระบบกำรคุ้มครองแรงงำนในระบบและนอกระบบตำมกฎหมำย  
 อย่ำงทั่วถึงพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

15. ระบบยุติธรรม  
เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ  

15.1 กำรเข้ำถึงระบบยุติธรรมของประชำชน 



 

 

16. กำรต่อต้ำน กำร
คอร์รัปชั่น สร้ำงธรรมำ 
ภิบำลและควำมโปร่งใส  

16.1 กำรรณรงค์และสร้ำงแนวร่วมในสังคม  
16.2 กำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลรองรับประชำคมอำเซียน 

17. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
เรื่องอำเซียน  

17.1 ภำคประชำชน  
17.2 ภำคแรงงำนและผู้ประกอบกำร  
17.3 บุคลำกรภำครัฐ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
 ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 11 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ประเด็นหลัก  แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
18. กำรพัฒนำเมือง 
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ  
เพ่ือควำมยั่งยืน  

18.1 พัฒนำตัวอย่ำงเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพื่อควำมยั่งยืน  

19. กำรลดกำรปล่อยก๊ำซ 
เรือนกระจก (GHG)  

19.1 กำรประหยัดพลังงำน  
19.2 กำรปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
19.3 ส่งเสริมกำรด ำเนินงำน CSR เพ่ือลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก  

20. นโยบำยกำรคลัง  
เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

20.1 ระบบภำษีสิ่งแวดล้อม  
20.2 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงสีเขียวในภำครัฐ 

21. กำรจัดกำร 
ทรัพยำกรธรรมชำติและ 
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ  

21.1 กำรปลูกป่ำ  
21.2 กำรลงทุนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ  
21.3 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
 อำเซียน  

22. กำรเปลี่ยนแปลง 
สภำวะภูมิอำกำศ  

22.1 กำรป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
22.2 กำรป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติธรรมชำติ 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรสร้ำงควำมสมดุลและปรับระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Internal Process)
ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทำงกำรด ำเนินกำร  

ประเด็นหลัก  แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
23. กรอบแนวทำงและ 
กำรปฏิรูปกฎหมำย  

23.1 ปรับกรอบแนวทำงระบบกฎหมำยของประเทศ  
23.2 เพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกรและองค์กรด้ำนยุติธรรม 
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมำยที่เป็นข้อจ ำกัดต่อกำรพัฒนำประเทศ  

24. กำรปรับโครงสร้ำง 
ระบบรำชกำร  

24.1 เพิ่มประสิทธิภำพองค์กรภำครัฐและพัฒนำรูปแบบกำรทำงำนของภำครัฐ  
 ด้วยกำรสร้ำงควำมพร้อมในกำรบริหำรกำรจัดกำรแบบบูรณำกำรโดยมีประชำชน
เป็นศูนย์กลำง  
24.2 ป้องกันและปรำบปรำมทุจริตคอร์รัปชั่น  
24.3 เพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรประชำชนด้วยระบบ E - Service  



 

 

25. กำรพัฒนำก ำลังคน 
ภำครัฐ  

25.1 บริหำรก ำลังคนให้สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจที่มีในปัจจุบัน และ
เตรียมพร้อมส ำหรับอนำคต  
25.2 พัฒนำทักษะและศักยภำพของก ำลังคนภำครัฐ และเตรียมควำมพร้อม
บุคลำกรภำครัฐสู่ประชำคมอำเซียน 

26. กำรปรับโครงสร้ำง 
ภำษ 

26.1 ปรับโครงสร้ำงภำษีท้ังระบบให้สนับสนุนกำรกระจำยรำยได้ และ  
 เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

27. กำรจัดสรงบประมำณ 27.1 พัฒนำกระบวนกำรจัดสรรงบประมำณให้สำมำรถสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน  
 ตำมนโยบำยรัฐบำล 

28. กำรพัฒนำสินทรัพย์ 
รำชกำรที่ไม่ได้ใช้งำน  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

28.1 ส ำรวจสินทรัพย์รำชกำรที่ไม่ได้ใช้งำน  
28.2 บริหำรจัดกำรสินทรัพย์รำชกำรที่ไม่ได้ใช้งำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

29. กำรแก้ไขปัญหำ  
ควำมมั่นคงจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ และ
เสริมสร้ำง ควำมมั่นคงใน
อำเซียน  

29.1 ประสำนบูรณำกำรงำนรักษำควำมสงบและส่งเสริมกำรพัฒนำในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ภำยใต้กรอบนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ 2555 - 2559  
29.2 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของประชำคมอำเซียน  

30. กำรปฏิรูปกำรเมือง  30.1 กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  



 

 

ยุทธศาสตร์กลุม่จังหวดัภาคกลางตอนล่าง 1 
(นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุร)ี 

วิสัยทัศน์  
- เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้ำเกษตรที่ได้มำตรฐำนกำรค้ำผ่ำนแดน และกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

พันธกิจ  
๑. ศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัยเพื่อน ำไปใช้พัฒนำกำรผลิต กำรแปรรูป กำรตลำด และกำรท่องเที่ยว  
๒. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้สำมำรถรองรับกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรท่องเที่ยว  
๓. จัดหำและพัฒนำปัจจัยกำรผลิตให้มีคุณภำพและปริมำณเพียงพอต่อกำรผลิตแปรรูป และกำร
ท่องเที่ยว  
๔. ผลิต แปรรูปสินค้ำเกษตรและกำรบริกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน เป็นที่ยอมรับทั้ง
ภำยในและต่ำงประเทศ  
๕. แสวงหำตลำดทั้งภำยในและต่ำงประเทศ ตลอดจนเสริมสร้ำงช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยที่สำมำรถ
เข้ำถึงผู้บริโภคได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ  

ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์  และกลยุทธ์ มีรำยละเอียดดังนี้ 
4 ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 เป้ำประสงค์ 11 กลยุทธ์ 

1.กำรส่งเสริมควำมปลอดภัยและ
คุณภำพในกำรผลิต และส่งออก
สินค้ำเกษตร และเกษตร
อุตสำหกรรมที่ได้มำตรฐำน 

1. ผู้บริโภคท้ังภำยในและ
ต่ำงประเทศบริโภคสินค้ำที่
ปลอดภัยและได้มำตรฐำน 

1.พัฒนำกลไกในกำรเพ่ิมผลผลิตให้ได้มำตรฐำน 
2.เสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรตลำดและกำร
ประชำสัมพันธ์สินค้ำกำรเกษตร 
3.ส่งเสริม สนับสนุนกำรน ำนวัตกรรมมำใช้ใน
กำรเพ่ิมมูลค่ำให้กับสินค้ำเกษตร 

 

2. กำรเพ่ิมศักยภำพกำรท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

2.เพิ่มรำยได้และจ ำนวน
นักท่องเที่ยว 

4.พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
5.พัฒนำปัจจัยพื้นบ้ำนสินค้ำบริกำรอย่ำงมี
คุณภำพ 
6.พัฒนำกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์ 
7.พัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยว 

3.ส่งเสริมกำรค้ำผ่ำนแดนและ
พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 

3.รำยได้จำกกำรค้ำผ่ำนแดน
เพ่ิมข้ึน 

8. สนับสนุนกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชำยแดน 
9.ส่งเสริมพัฒนำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ
และกำรค้ำผ่ำนแดน 

4. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่
ภำคกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน 

4. เกษตรกรมีฐำนะทำง
เศรษฐกิจดีขึ้น 

10.สร้ำงแรงจูงใจในกำรปรับปรุงพัฒนำกำร
ผลิตที่ปลอดภัย 
11. ส่งเสริม สนับสนุนในกำรเข้ำถึงแหล่งทุน
และโอกำสในกำรเรียนรู้ 



 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม  (พ.ศ. 2560) 
วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม 

“ เป็นแหล่งผลิตสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรมที่ปลอดภัยได้มำตรฐำนสำกล  
กำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์  วัฒนธรรม และประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ” 

    พันธกิจ 
๑. ยกระดับกำรผลิตสินค้ำกำรเกษตรและอุตสำหกรรม ให้มีคุณภำพ มีควำมปลอดภัย ได้รับกำร

รับรองมำตรฐำนระดับสำกล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒.  พัฒนำกำรค้ำกำรลงทุนที่ทันต่อยุคสมัย ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค ตลำดทั้งในและ 
     ต่ำงประเทศ 
๓.  ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนทำง 
     กำรท่องเที่ยว และพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้อยู่ในระดับต้นของประเทศ 
๔.  พัฒนำคนให้มีคุณภำพ  มีควำมรู้คู่คุณธรรม  มีทักษะกำรด ำรงชีวิตอย่ำงเหมำะสม  กำรสร้ำงสังคม 
     ทีเ่ข้มแข็ง  ตลอดจนกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศทุกระดับ 
๕.  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติให้คืนควำมอุดมสมบูรณ์  กำรดูแลรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
     ให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน  สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน และสร้ำงภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบ 
     จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยธรรมชำติ 
 

๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔  เป้าประสงค์รวม ๑๒  กลยุทธ์ 

๑.กำรพัฒนำคุณภำพ กำร 
   เสริมสร้ำงควำมปลอดภัย  
   และยกระดับมำตรฐำน 
   ในกำรผลิต กำรตลำด และ 
   กำรส่งออกสินค้ำเกษตรและ 
   อุตสำหกรรม 

๑. เศรษฐกิจของจังหวัดมีกำรเติบโต   
    อย่ำงต่อเนื่องและมั่นคง  ประชำชน 
    มีรำยได้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพ 
    และพ้นจำกขีดควำมยำกจน 

๑. ส่งเสริมกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ให้เกิดคุณค่ำ   
    พัฒนำเทคโนโลยี  สรำ้งนวัตกรรม เพิ่มคุณภำพ 
    และปริมำณกำรผลิต 
๒. เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต กำรแปรรูปแบบ 
    ครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่ำ และพัฒนำปจัจัยพื้นฐำน 
    เพื่อลดต้นทุนกำรผลิต 
๓. พัฒนำระบบกำรผลิต และเพิ่มประสิทธิภำพ 
    กำรตรวจรับรองมำตรฐำนตำมควำมจ ำเป็น 
    ในกำรแข่งขัน และพนัธะสญัญำทำงกำรค้ำและ 
    บริกำรลูกค้ำ 
๔. ส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทนุ และเพิ่มช่องทำง 
    กำรจัดจ ำหน่ำยที่มีประสิทธภิำพด้วยกลไกฐำน 
    กำรผลิตเดียวและตลำดเดียว ตำมกฎบัตรอำเซียน 
 

 
 
 



 

 

๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔  เป้าประสงค์รวม ๑๒  กลยุทธ์ 
๒. กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ 
    ในกำรแข่งขันด้ำนกำร 
    ท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร ์
    และวัฒนธรรมให้อยู่ใน 
    ระดับต้นของประเทศ 

๒. เพิ่มจ ำนวนรำยได้จำกกำรทอ่งเที่ยว ๕. พัฒนำปัจจัยพืน้ฐำนและระบบโลจิสติกสด์้ำนกำร 
    ท่องเที่ยว และทรัพยำกรกำรท่องเที่ยว รองรับ 
    กำรเติบโตของอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวทั้งระบบ 
๖. พัฒนำผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว    
    รองรับกำรเติบโตของนักท่องเที่ยวในประเทศ 
    อำเซียนและนักท่องเที่ยวกลุม่พรีเมี่ยม 
๗. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและศักยภำพ   
    บุคลำกรทำงกำรท่องเที่ยว 
๘. พัฒนำดำ้นกำรตลำดและประชำสัมพันธด์้วย     
    ช่องทำงที่หลำกหลำย ทันสมัย เป็นสำกลแบบ 
    เข้ำถึง ต่อเนื่อง จูงใจ 
 

๓. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ 
    ประชำชน  กำรเสริมสร้ำง   
    ควำมมั่นคงและสังคม 
    คุณภำพอย่ำงยั่งยนื 

๓. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี   
    มีภูมิปัญญำ  มีภูมิคุ้มกัน สงัคม 
    มีควำมเข้มแข็ง และมีศักยภำพ 
    พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
๔. ทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำร 
    ดูแลรักษำให้เกิดควำมสมดุล และ    
    คุณภำพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์   
    มำตรฐำนที่ก ำหนด 
 

๙. เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันควำมเข้มแข็งทำงสังคมและ   
    พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีศักยภำพ 
    รองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
๑๐. เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
      ของประชำชน 
๑๑. พัฒนำระบบบริกำรสำธำรณสุขและกำรบริกำร 
      สังคมข้ันพื้นฐำนของจังหวดัให้มีคุณภำพ และ 
      บริกำรเชิงรุก 
๑๒. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมกำรใช้ทรัพยำกร-      
      ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงคุ้มค่ำ และ 
      เป็นธรรม  เป็นฐำนกำรพฒันำเศรษฐกิจ  
      กำรเกษตร และสังคมที่ยั่งยืน 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาต ิ
 

วิสัยทัศน์ 
“ คน ชุมชน มีภูมิคุม้กัน และพ้ืนที่มีควำมพร้อมเผชิญปัญหำ 

และภัยคุกคำมควำมมั่นคง รวมทั้งสำมำรถพัฒนำร่วมกับประเทศรอบบ้ำนอย่ำงยั่งยืน ” 
ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ ประกอบด้วย 

๑. ยุทธศำสตร์ผนึกก ำลังเพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพ้ืนที่เป้ำหมำยอยำ่งยั่งยืน 
๑) เสริมสร้ำงใหค้นและชุมชนมีจิตส ำนึกด้ำนควำมมั่นคงและมีศักยภำพ บนพ้ืนฐำนของกำร 

มีส่วนร่วมให้กับผู้น ำชุมชน และหมู่บ้ำน ผู้น ำกลุ่ม/องคก์รชุมชน สภำองค์กรชุมชน และองค์กรภำคประชำสังคม
รวมทั้งผู้น ำขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้ำงผู้น ำชุมชนด้ำนควำมมั่นคง 

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกัน 
และกำรแกไ้ขปญัหำควำมมั่นคงให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของคนและชุมชนในพ้ืนที่ 

๓) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ สร้ำงอำชีพ และรำยได้บน 
พ้ืนฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้หนว่ยงำนในจังหวัดมีควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำคเอกชน และเครือขำ่ย
ประชำสังคมในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนำเอกชน และเครือขำ่ยองค์กรชุมชนรว่มด ำเนิน
โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเพื่อเสริมควำมม่ันคงของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๒. ยุทธศำสตร์กำรจัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนที่ชำยแดน ด ำเนินกำรจัดท ำแผน ระเบียบชุมชนเสริมสร้ำง
ควำมเขม้แข็ง และพัฒนำระบบต่ำง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชำยแดน และชำยฝั่งทะเล 
๓. ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมม่ันคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปัญญำทอ้งถิ่น และกำรจัดกำรโดยสันติวิธี 

๑) สนับสนุน/ส่งเสริม กำรจัดเวทีประชำคมในระดับต่ำงๆ ตำมควำมพร้อมของแต่ละพ้ืนที่ เพื่อ 
น ำวัฒนธรรมและภูมิปัญญำชุมชน/ท้องถิ่น มำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 

๒) สนับสนุนหน่วยงำนของรัฐ ให้น ำวัฒนธรรมและภูมิปัญญำชุมชน/ท้องถิ่น มำประยุกต์ใช้ใน 
กำรปอ้งกันและแก้ไขปัญหำควำมม่ันคง และ/เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำเพ่ือเสริมควำมมั่นคงของชำติ 

๓) ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้และปลูกฝังแนวทำงกำรจัดกำรควำมขัดแย้งโดยแนวทำงสันติวิธ ี
๔) ส่งเสริมเวทีและประชำคมกำรเรียนรู้กำรจัดกำรควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี และกระบวนกำร 

ยุติธรรมชุมชน 
๕) ส่งเสริม/สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีบทบำทเป็นศูนย์ประสำนควำมร่วมมือ 

ของชุมชนในกำรจัดกำรควำมขัดแย้ง ภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือก 
และกระบวนกำรยุติธรรมสมำนฉันท์ (Restorative Justice) 

๖) ส่งเสริมใหอ้งคก์รนอกภำครัฐเป็นหน่วยเจ้ำภำพสร้ำงกลไกกำรเจรจำหำข้อยุติและทำงออก 
ในกำรแกไ้ขข้อขัดแย้ง 

 



 

 

 
๗) ศึกษำ วิจัย และพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำรจัดกำรควำมขัดแย้งของชุมชนและท้องถิ่น โดยให้ 

ชุมชนเป็นพลังหลักในกำรด ำเนินกำรและสนับสนุนกำรเผยแพร่แนวทำงกำรจัดกำรควำมขัดแย้งโดยสันติวิธีของ 
ภำคประชำชน เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ของทุกภำคส่วน 

๘) ส่งเสริมกำรด ำรงรักษำวัฒนธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมกำรศึกษำประวัติศำสตร์ 
โบรำณคดี และภูมิปัญญำท้องถิ่น เพ่ือให้คนในท้องถิ่นมีควำมภูมิใจในประวัติศำสตร์ของท้องถิ่น ในฐำนะท่ีเป็น
ส่วนหนึ่งของประวัติศำสตร์ชำติไทย 
๔. ยุทธศำสตร์พัฒนำฐำนขอ้มูลและองค์ควำมรู้ด้ำนควำมมั่นคง 

๑) สนับสนุนกำรพัฒนำข้อมูลและระบบฐำนข้อมูล โดยเชื่อมโยงเครือข่ำยทุกระดับใช้ประโยชน์ 
จำกระบบเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศและภำพถ่ำยดำวเทียม รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับข้อมูลสภำพพ้ืนที่ ควำม
ต้องกำรชุมชน เพื่อจัดท ำ สนับสนุนแผนงำน/โครงกำร ที่สอดคล้องกับควำมเหมำะสมของสภำพพ้ืนที่ และ
ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน 

๒) พัฒนำและจัดท ำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรข่ำว บูรณำกำรในทุกระดับ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่ำวสำร และสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลที่น ำไปสู่กำรแจง้เตือน และสั่งกำรแก้ปัญหำได้ทันเหตุกำรณ์ 

๓) ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องและเหมำะสมกับระดับวัย ให้มี 
จิตส ำนึกดำ้นควำมมั่นคง โดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ให้กับ 
ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่รัฐ และองคก์รที่เกี่ยวข้อง อำทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำสำสมัคร กลุ่มมวลชน เป็นต้น 

๔) พัฒนำ/ส่งเสริมกำรศึกษำ และสนับสนุนกำรน ำผลงำนศึกษำ/งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
มำประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน์กับกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติในทุกระดับ 

๕) ส่งเสริมใหห้นว่ยงำนรัฐ หน่วยงำนทำงวิชำกำร สถำบันกำรศึกษำ หรือศูนย์วิชำกำร 
ด้ำนควำมมั่นคง เป็นองคก์รกลำงในกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ รวมทั้งกำรถ่ำยทอดสู่สำธำรณชน 

๖) สนับสนุนกำรรวมกลุ่มและสร้ำงเครือข่ำยควำมมั่นคง สร้ำงช่องทำง กำรถ่ำยทอด 
องค์ควำมรู้ด้ำนควำมม่ันคงสู่เวทีชุมชนผ่ำนสถำบันกำรศึกษำ องค์กรทำงศำสนำ สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพ 
ของศูนย์กำรเรียนรู้/หอ้งสมุดชุมชน กำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอดจนเสริมสร้ำงกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ และพัฒนำเครือข่ำยด ำเนินงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๗) ส่งเสริม/สนับสนุนบทบำทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนำเอกชน เพ่ือพัฒนำ 
ชุมชนและท้องถิ่นในกำรพัฒนำเพื่อเสริมควำมม่ันคงของชำติ 
๕. ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ 
ชุมชน และท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดน และจังหวัดชำยฝั่งทะเล 
๖. ยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรที่มีเอกภำพและประสิทธิภำพ ด ำเนินงำนภำยใต้กลไกกำรบริหำรจัดกำรตำม 
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัฒนำเพ่ือเสริมควำมมั่นคงของชำติ พ.ศ.๒๕๕๗ เพ่ือขับเคลื่อน 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเพ่ือควำมม่ันคงของชำติ 

 
 



 

 

 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 
 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรให้องคก์รเครือข่ำยสิทธิมนุษยชนสำมำรถน ำไปใช้ 
ปฏิบัติในกำรส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชำชน เพ่ือให้สำมำรถเขำ้ถึงสิทธิอันจะ

พึงไดร้ับในแตล่ะประเด็นอย่ำงเท่ำเทียมกัน เป็นกำรยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีให้เกิดแกป่ระชำชน เพ่ิมควำม
เขม้แข็งตำมหลักนิติรัฐ และสร้ำงรำกฐำนที่เข้มแข็งให้กับสังคมไทย อันน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรท ำให้
สังคมไทยเป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิ เสรีภำพ และควำมเท่ำเทียม โดยค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ เพ่ือน ำไปสู่
สังคมสันติสุข 

เป้ำหมำย : เป็นสังคมที่ส่งเสริม สิทธิ เสรีภำพ และควำมเท่ำเทียม โดยค ำนึงถึง 
    ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย ์เพ่ือน ำไปสู่สังคมสันติสุข 

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ประกอบด้วย ๒๖ แผน ดังนี้ 
๑. แผนสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข ปัจจุบันประชำชนชำวไทยจะได้รับสิทธิในกำรรักษำพยำบำลจำกหนึ่ง 
ในสำมระบบหลักตำมสิทธิของตน คือ สวัสดิกำรข้ำรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ ระบบประกันสังคม และระบบ 
หลักประกันสุขภำพ ทั้งนี้ มีประเด็นท้ำทำยที่ส ำคัญที่ควรผลักดันเพื่อพัฒนำระบบสำธำรณสุขของประเทศให้ 
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับผลกระทบจำกกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ในด้ำนกำรเขำ้ถึงบริกำร
สำธำรณสุข และควำมเท่ำเทียมของคุณภำพบริกำร 
๒. แผนสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา ควรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำระยะยำวที่มีกำรบังคับอย่ำงเคร่งครัด 
และตอ่เนื่องในทุกรัฐบำล โดยให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพของกำรศึกษำทั้งในและนอกระบบ กำรศึกษำข้ัน 
พ้ืนฐำน และอำชีวศึกษำ ตลอดจนพัฒนำหลักสูตรและโครงสร้ำงทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
บริบทของท้องถิ่น กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และหลักสูตรด้ำนศีลธรรม จริยธรรม กำรเคำรพสิทธิผู้อ่ืน หน้ำที่ 
พลเมือง เป็นต้น 
๓. แผนสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ กำรสร้ำงควำมเท่ำเทียมของนโยบำย เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง 
กำรประกอบอำชีพและรำยได้ที่เพียงพอตำมสิทธิ อำทิ กำรจ้ำงงำนที่จ่ำยค่ำตอบแทนที่สอดคล&องกับผลิตภำพ 
ของแรงงำน กำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรตลำดที่เป็นธรรมต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบกำร กำรส่งเสริมกำรออม 
๔. แผนสิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เน้นกำรป้องกันปัญหำสิ่งแวดล้อมคู่กับ 
มำตรกำรชดเชยผลกระทบที่เกิดข้ึน โดยใช้กระบวนกำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประชำสัมพันธ์ให้ 
ประชำชนทรำบช่องทำงกำรร้องเรียน กำรสร้ำงควำมตระหนักถึงขอบเขตของสิทธิของตน ส่งเสริมบทบำทของ 
อปท.ในกำรมีส่วนร่วมให้ข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจโครงกำรพัฒนำ กำรเฝ้ำระวัง ตลอดจนกำรดูแลบ ำรุงรักษำ 
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
๕. แผนสิทธิมนุษยชนด้านที่อยู่อาศัย ลดอุปสงค์กำรอพยพย้ำยถิ่นฐำนเข้ำสู่เขตเมือง โดยเร่งกำรขยำยควำม 
เจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม ไปสู่ภูมิภำค พัฒนำระบบสำธำรณูปโภครองรับกำรเจริญเติบโตอย่ำงเท่ำเทียมกันใน 
ทุกภูมิภำค คุ้มครองสิทธิของประชำชนเกี่ยวกับกำรจัดซื้อที่อยู่อำศัย กำรจัดรูปแบบกำรวำงผังเมืองที่เป็นระบบ 
และมีประสิทธิภำพ 



 

 

๖. แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนวัฒนธรรมและศำสนำ ส่งเสริมแนวคิด/นโยบำยกำรยอมรับควำมหลำกหลำย
ของวัฒนธรรม ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรมไทยตั้งแต่สถำบันครอบครัว โรงเรียน สร้ำงควำมตระหนักใน 
เอกลักษณ์ควำมเป็นไทย ผลักดันฟื้นฟูและคงควำมเป็นวัฒนธรรมท้องถิน่ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด 
ทิศทำงด้ำนวัฒนธรรมของตนเอง กำรปลูกฝัง กล่อมเกลำหลักคิดทำงศำสนำแก่เด็ก เยำวชนอย่ำงต่อเนื่อง 
สม่ ำเสมอ โดยสอดแทรกในรูปแบบของสื่อกำรเรียนกำรสอน หรือสื่อโทรทัศน์ ตลอดจนพัฒนำรูปแบบเนื้อหำที่ 
เหมำะสม และสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเด็กในแต่ละช่วงวัย 

๗. แผนสิทธิมนุษยชนด้ำน ข้อมูล ข่ำวสำร เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร บริหำรจัดกำรสร้ำง
กลไกในกำรดูแล น ำเสนอข่ำวที่มีเนื้อหำอ่อนไหว และกระทบสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้อง ข่ำวที่มีเนื้อหำรุนแรงและ
ก่อให้เกิดปญัหำแก่ผู้รับชม กำรส่งขอ้มูลโฆษณำทำงโทรศัพท์ส่วนบุคคลที่เป็นกำรละเมิดสิทธิของผู้ใช้ จัดระบบ
กำรตรวจสอบดูแลขอบเขตและจรรยำบรรณของสื่อ ส่งเสริมกำรเข้ำถึงข้อมูลขำ่วสำรของทำงรำชกำรอย่ำงรวม
ศูนย ์เป็นต้น 

๘. แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนกำรขนส่ง สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำนและบริกำรทำงสังคมของ
รัฐอย่ำงเทำ่เทียม และกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำค โดยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบกำรขนส่งให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และอัตรำค่ำบริกำรที่
เหมำะสม 

๙. แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง ส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเมืองให้เป็นไปตำมระบอบ 
ประชำธิปไตยในทุกระดับ โดยใช้สื่ออย่ำงเหมำะสม สร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ จิตส ำนึกให้ทุกภำคส่วนรู้ถึงสิทธิ 
และหน้ำที่ของตนเอง และกำรมีจริยธรรม ส่งเสริมกำรใช้มำตรกำรตรวจสอบผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและ 
ผู้บริหำรทุกภำคส่วน จัดให้มีกำรน ำประมวลจริยธรรมมำใช้อย่ำงจริงจัง ก ำหนดมำตรกำรที่มีประสิทธิภำพให้ 
ประชำชนมีอ ำนำจในกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจของภำครัฐ กำรป้องกันปัญหำคอรัปชั่นอย่ำงเข้มงวด ตลอดจน 
ส่งเสริมกำรใช้ธรรมำภิบำลในกำรเมืองกำรปกครองอย่ำงแท้จริง 

๑๐. แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม ส่งเสริมควำมรู้ในเรื่องกฎหมำย สิทธิในกำรรับควำม 
คุม้ครอง และควำมช่วยเหลือที่เหมำะสมจำกรัฐ รวมทั้งเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของประชำชน ส่งเสริมกำรจัดท ำ 
แผนงำน โครงกำร ให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงทั่วถึง รวดเร็ว และเป็นธรรม 
ตลอดจนผลักดันให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบ แจ้งเบำะแสกำรประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ 
รวมทั้งให้ควำมคุม้ครองปลอดภัยแก่ผู้แจ้งเบำะแส เป็นต้น 

๑๑. แผนสิทธิมนุษยชนด้ำนควำมมั่นคงทำงสังคม ควำมมั่นคงทำงสังคม (Social security ) มี
ควำมหมำยค่อนข้ำงกว้ำง โดยรวมถึงหลักประกันในคุณภำพชีวิตของประชำชนที่มีคุณภำพและพร&อมรับต่อ
ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน โดยไม่จ ำเป็นต้องเป็นสวัสดิกำรที่จัดให้โดยรัฐเท่ำนั้น หำกรวมถึงแนวทำง ค่ำนิยม 
และระบบกำรคุ้มครองและให้ควำมช่วยเหลือคนในสังคมทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร เมื่อเจ็บป่วย พิกำร 
ว่ำงงำน หรือชรำภำพ ในปัจจุบันระบบคุ้มครองทำงสังคมของประเทศได&มีกำรพัฒนำไปอยำ่งก้ำวหน้ำ
ครอบคลุมหลำยกลุ่มอำทิ เด็ก สตรี ผู้สูงอำยุ และคนพิกำร เป็นต้น 

๑๒. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ต้องหำ/ผู้ต้องขัง ให้ควำมส ำคัญต่อกำรแกไ้ขปญัหำสภำพเรือนจ ำ 
และสถำนที่ควบคุมดูแล รวมถึงกำรขยำยสำธำรณูปโภคต่ำงๆ ที่จ ำเป็น เพ่ิมเจ้ำหน้ำที่รำชทัณฑ์ และด ำเนิน 



 

 

มำตรกำรที่มีประสิทธิภำพ เพื่อปรับปรุงกำรเข้ำถึง กำรดูแลด้ำนกำรรักษำพยำบำล และกำรให้ค ำปรึกษำด้ำน 
กฎหมำยต่อผู้ต้องหำและผู้ต้องขัง ส่งเสริมกำรมีทนำยให้ควำมช่วยเหลือแก่จ ำเลยทั้งในคดีแพ่งและอำญำ 
พัฒนำระบบกำรประเมินคัดกรอง จ ำแนก และส่งต่อเด็ก/เยำวชนในกระบวนกำรยุติธรรม รวมทั้งพัฒนำระบบ 
กำรบ ำบัด แก้ไข ฟ้ืนฟู ส่งเสริมกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องหำและจ ำเลยโดยค ำนึงถึงหลักกำรสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี 
ควำมเปน็มนุษย ์และควำมชอบธรรมอย่ำงเทำ่เทียมกัน เป็นต้น 

๑๓. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้พ้นโทษ ส่งเสริมทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม ให้มี
กำรจัดตั้งศูนยส์งเครำะห์ผู้พ้นโทษเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินชีวิตก่อนออกไปใช้ชีวิตในสังคมภำยนอก
ไดโ้ดยล ำพัง ควรมีมำตรกำรทำงด้ำนกฎหมำยรองรับกำรปฏิบัติต่อผู้พ้นโทษ รวมถึงก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของ 
หนว่ยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองสวัสดิกำรแก่ผู้พ้นโทษ กำรป้องกันมิให้หวนกลับมำกระท ำผิดซ้ ำอีก ควร 
ด ำเนินกำรต่อผู้พ้นโทษทั้งสองด้ำน คือกำรใหโ้อกำสในสังคม และกำรปกป้องสุจริตชนจำกควำมเสี่ยงที่จะถูก 
ผู้พ้นโทษละเมิดในทำงใด ๆ ส่งเสริม อปท. มีส่วนร่วมในกำรฟื้นฟู ติดตำม และประเมินผลผู้พ้นโทษที่ได้รับกำร 
ปล่อยตัว เป็นต้น 

๑๔. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ต้องหำคดียำเสพติด ตำม พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๔๕/  กลุม่ผู้ติดยำเสพติดและผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด ควรมีมำตรกำรด้ำนกำร 

ฝึ กอำชีพ กำรติดตำมสอดส่องดูแล และให้ควำมช่วยเหลือในกลุ่มผู้ด้อยโอกำสที่ผ่ำนกำรบ ำบัดยำเสพติด 
เสริมสร้ำงระบบกำรสงเครำะห์หลังปล่อยที่มีประสิทธิภำพ ควรจัดให้มีสถำนตรวจพิสูจน์ผู้เสพยำเสพติดที่ถูก 
จับกุมตัว และอยู่ระหว่ำงรอกำรตรวจพิสูจน์ ตลอดจนกำรแยกผู้ต้องหำคดียำเสพติดออกจำกผู้ต้องหำทั่วไป เป็น
ต้น 

๑๕. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเหยื่อ/ผู้เสียหำย ส่งเสริมมำตรกำรในกำรคุ้มครอง พัฒนำกลไกในกำร 
ชว่ยเหลือเยียวยำเหยื่อ ผู้เสียหำยจำกอำชญำกรรมที่มีประสิทธิภำพ รอบด้ำน ทั้งด้ำนกำรด ำเนินคดี กำร 
รักษำพยำบำล กำรชดเชยด้ำนกำรเงินแก่เหยื่อและครอบครัวผู้เสียหำย โดยค ำนึงถึงสภำวะทำงสังคมและ 
เศรษฐกิจ มำตรกำรแกไ้ขปญัหำกลุ่มเหยื่อจำกกำรคำ้มนุษย์ ควรมีกำรน ำกำรสอบสวนและด ำเนินคดีเด็ก/ 
เยำวชนมำใช้กับกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับเพศ ควำมผิดที่ผู้เสียหำยหรือเหยื่อเป็นคนพิกำร ผู้เสียหำยควรได้รับ 

กำรสอบปำกค ำในห้องมิดชิด หำกไม่มี ผู้เสียหำยควรมีสิทธิในกำรร้องขอได้ เป็นต้น 
๑๖. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้ำใจดำ้นผู้ติดเชื้อเอดส์/ 

เอชไอวี เพ่ือลดกำรตีตรำและเลือกปฏิบัติ ควรมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ควำมเขำ้ใจเรื่องกำรอยู่รว่มกันอย่ำง 
มีควำมสุขและถูกวิธีให้แก่ประชำชนทั่วไป ส่งเสริมกำรให้สวัสดิกำรทำงสังคม มีกำรพัฒนำยำส ำหรับผู้ป่วยให้มี 
รำคำไม่แพงเพ่ือให้ผู้ป่วยสำมำรถเข้ำถึงยำได้ง่ำย ส่งเสริมเข้ำรับกำรรักษำฟรีไม่ว่ำกรณีใดได้ทุกแห่ง ส่งเสริม 
มำตรกำรในกำรป้องกันกำรติดเชื้อ ควรมีมำตรกำรบังคับให้เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องรักษำควำมลับของผู้ติดเชื้อ 
มีกำรมำตรกำรจูงใจหรือพิจำรณำก ำหนดกฎหมำยลงโทษ เพ่ือป้องกันกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงไมเ่ป็นธรรมต่อกลุ่ม 
ผู้ติดเชื้อ จำกนำยจ้ำง สถำนประกอบกำร และสถำนศึกษำ เป็นต้น 

๑๗. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ใช้แรงงำน ก ำกับให้มีกำรบังคับใช้กฎหมำยคุม้ครองแรงงำนที่
เกี่ยวขอ้งตำมพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงำน พ.ศ.๒๕๔๑ โดยให้ลูกจ้ำงได้รับสิทธิอย่ำงเทำ่เทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะ ฝีมือแรงงำน รวมทั้งคุณลักษณะที่เอื้อต่อกำรท ำงำนเพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขัน



 

 

ให้แก่ผู้ใช้แรงงำน รวมทั้งเผยแพร่และให้กำรศึกษำแก่องค์กรผู้ใช้แรงงำนใหท้ั่งถึงอย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับสิทธิของ
ผู้ใช้แรงงำน ส่งเสริมสิทธิกำรประกันสังคม เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรบังคับใช้กฎหมำยเพื่อคุ้มครอง
แรงงำนโยกยำ้ยถิ่นฐำน ประกันค่ำแรงขั้นต่ ำ และควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน เป็นต้น 

๑๘. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนจน/ผู้ไดร้ับผลกระทบจำกกำรพัฒนำ ส่งเสริมศักยภำพกำรมีส่วน
รว่มในกำรพัฒนำ กำรจัดกำรของชุมชนท้องถิ่น เช่น กำรคุ้มครองสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่สะอำด เอ้ือต่อกำร
ด ำรงชีวิตสิทธิในกำรด ำรงรักษำวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของประชำชนในชุมชน กำรส่งเสริมใหป้ระชำชนเข้ำ
มำรว่มรู้และให้ข้อคิดเห็นต่อโครงกำรพัฒนำต่ำง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตของประชำชน กำรให้บริกำรพ้ืนฐำน
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีพของคนจน ส่งเสริมพัฒนำอำชีพ ควำมเป็นอยู่ และสภำพแวดล้อมภำยในชุมชนของ
คนจน เป็นต้น 

๑๙. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเกษตรกร กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเกษตรกร 
ทั้งสิทธิของตนเองและกำรค ำนึงถึงผลกระทบต่อสิทธิผู้อ่ืนที่เกิดจำกกำรใช้สำรเคมี กำรให้เกษตรกรมีสิทธิเข้ำถึง 
ทรัพยำกรที่ดิน โดยเร่งด ำเนินกำรปฏิรูปที่ดินให้แกเ่กษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ำกิน รวมทั้งสนับสนุนกำรเข้ำถึง 
ทรัพยำกรที่จ ำเป็น เช่น แหล่งน้ ำ สินเชื่อ งบประมำณ รวมทั้งกำรประกันรำคำพืชผลให้เพียงพอกับกำรด ำรงชีวิต 
ขั้นต่ ำ ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกรให้เป็นสหกรณท์ี่มีควำมเข้มแข็ง ปรับโครงสร้ำงของระบบกำรผลิตทำง 
กำรเกษตรให้เกิดควำมเป็นธรรมควบคู่ควำมมีประสิทธิภำพ เป็นต้น 

๒๐. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงอำยุ เพิ่มศักยภำพของผู้สูงอำยุที่แข็งแรงและสุขภำพดีให้ไดร้ับ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำน
กำรแพทย์สำธำรณสุข เพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิต มำตรกำรกำรจัดหำงำนที่เหมำะสมตำมสภำพและควำม
ต้องกำร และพิจำรณำกำรขยำยกำรเกษียณอำยุรำชกำรในต ำแหน่งที่จ ำเปน็และในกลุ่มงำนที่ผลิตภำพไม่ได้
ลดลงไปตำมวัยปรับบทบำทกองทุนผู้สูงอำยุ ส่งเสริมกำรดูแลระยะยำวและพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุที่ด้อย
โอกำสช่วยเหลือตนเองไม่ไดท้ั้งอย่ำงเปน็ทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร โดย อปท.จัดหำพำหนะรับส่งไป
โรงพยำบำล และส่งเสริมมำตรกำรทำงเศรษฐกิจ สังคมที่จูงใจให้เกิดกำรดูแลและพ่ึงพิกันภำยในครอบครัว 
เป็นต้น 

๒๑. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเด็กและเยำวชน ส่งเสริมให้เด็ก เยำวชนตระหนักถึงหน้ำที่ในฐำนะ
พลเมืองควบคู่กับสิทธิที่พึงจะได้รับ และมีสิทธิได&รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพเสมอกันทั้งในเมืองและชนบท 
คุม้ครองสิทธิในกำรศึกษำของกลุ่มเด็กที่มีปญัหำพฤติกรรม เช่น ติดยำเสพติด กำรพนัน ติดเกม ใช้ควำมรุนแรง 
กำรตั้งครรภ์ในวัยเรียน กำรพัฒนำควำมรู้ของเด็กถึงสิทธิที่พึงได้รับในกำรท ำงำน โดยบรรจุในหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนและเร่งรัดกำรมีส่วนร่วมของนักเรียน นำยจ้ำง และครู เพ่ือก ำหนดแนวทำงและเนื้อหำที่ตรงกับควำม
ต้องกำรของตลำดงำนในอนำคต เป็นต้น 

๒๒. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มสตรี พัฒนำระบบ กลไกกำรด ำเนินงำนกำรช่วยเหลือด้ำนสังคม และ 
กระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงครบวงจรเพื่อรองรับผู้ประสบปัญหำควำมรุนแรงในครอบครัว/ควำมรุนแรงทำงเพศ 
ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ให้ควำมรู้เกี่ยวกับอนำมัยเจริญพันธุ์แก่สมำชิกในครอบครัว และ 
จัดให้บริกำรให้ค ำปรึกษำที่เป็นมิตรแกส่ตรีวัยรุ่น เสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรีอย่ำงทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท ำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ อย่ำงกว้ำงขวำง 



 

 

๒๓. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนพิกำร เน้นกำรบังคับใช้กฎหมำย หรือกำรจัดหำเครื่องอ ำนวยควำม
สะดวกอย่ำงเหมำะสม และตรงตำมควำมต้องกำรของแต่ละบุคคลแก่คนพิกำรในถำนที่รำชกำร และท่ีสำธำรณะ
โดยผลักดันให้ส่วนกลำงจัดสรรงบประมำณท่ีเกี่ยวข้องให้แก่องค์กรหรือพ้ืนที่ที่ยังขำด กำรเร่งพัฒนำกำรเข้ำถึง 
กำรศึกษำในระบบของคนพิกำร ส่งเสริมศักยภำพและบทบำทของคนพิกำรและองค์กรคนพิกำรในกำรมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมืองและกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย กำรท ำกิจกรรม กำรนันทนำกำร และกำรรวมกลุ่มในลักษณะ 
พหุภำคี โดยส่งเสริมบทบำทของ อปท. ในกำรดูแลและจัดสวัสดิกำรแก่คนพิกำรในระดับพ้ืนที่ บทบำทของ
ภำคเอกชนในกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนบทบำทของประชำชนทั่วไปในกำรปฏิบัติต่อคนพิกำร 
อย่ำงเข้ำใจในสิทธิและศักดิ์ศรี และปรับทัศนคติท่ีมีต่อคนพิกำรอย่ำงผู้ที่เทำ่เทียมกัน 

๒๔. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ไร้รัฐ ชำติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหำที่พักพิงหรือผู้หนีภัยกำรสู้รบ เร่ง
สร้ำงควำมชัดเจนเกี่ยวกับนโยบำยภำครัฐและกฎหมำยที่เก่ียวข้องในกำรปฏิบัติ ส่งเสริมมำตรกำรเพ่ือคุ้มครอง
ผลประโยชน์รวมถึงมำตรกำรทำงกฎหมำยที่เหมำะสม พัฒนำระบบฐำนข้อมูล รวมทั้งแรงงำนและกำรจด 
ทะเบียนแรงงำนต่ำงด้ำวและผู้ติดตำม เสริมสร้ำงเจตคติที่ดีต่อสังคมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและยอมรับควำม
หลำกหลำยทำงอัตลักษณ์และชำติพันธุ์ โดยเฉพำะในสถำนศึกษำเพ่ือป้องกันกำรสร้ำงทัศนคติทำงลงต่อกลุ่มชำติ
พันธุ์ 

๒๕. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มที่รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมรุนแรง กำรใช้แนวทำง
กระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ ลดกำรประชำสัมพันธ์ในทำงลบ จัดท ำฐำนข้อมูลคดีและผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ควำมรุนแรงในลักษณะบูรณำกำรเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินคดีและกำรช่วยเหลือเยียวยำ กำร
ทบทวนกฎหมำยของประเทศให้สอดคล้องกับกฎหมำยระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง กำร
ก ำหนดสิทธิ/แนวทำงของประชำชนในกำรชุมนุมประท้วงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งปรับปรุงมำตรกำรในกำร
ควบคุมกำรชุมนุมของเจ้ำหน้ำที่ให้เป็นแนวทำงมำตรฐำน 

๒๖. แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มควำมหลำกหลำยทำงเพศ/อัตลักษณท์ำงเพศ ส่งเสริมเจตคติของคนใน 
สังคมและเจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมเขำ้ใจและยอมรับในกำรมีอัตลักษณ์ทำงเพศ กำรปฏิบัติต่อ 
บุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ กำรจัดเวทีรณรงค์สำธำรณะเพ่ือสร้ำงควำมเขำ้ใจเรื่องสิทธิ กำรเคำรพสิทธิ 
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ส่งเสริมกำรออกกฎหมำยเพ่ือรับรองสิทธิกับทุกคู่ชีวิตอย่ำงเทำ่เทียม เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม 

 วิสัยทัศน์ 
 

“ เมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย  ก้าวไกลการศึกษา 
สิ่งแวดล้อมงามตา  พัฒนาการท่องเท่ียว ” 

 

 พันธกิจ 
๑. ยกระดับคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ และสร้ำงรำยได้ให้แก่ประชำชน 
๒. ปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงข่ำยคมนำคมทั้งทำงบก ทำงน้ ำ ด้ำนสำธำรณูปโภค / สำธำรณูปกำร  
    และโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
๓. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 
๔. พัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
๕. ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเพื่อพัฒนำท้องถิ่น 

 ๖. ยกระดับกำรผลิตสินค้ำกำรเกษตรและอุตสำหกรรม ให้มีคุณภำพ ปลอดภัย ได้มำตรฐำน และ 
     เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          ๗. ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
          ๘. ส่งเสริม และพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 

 

 เป้าประสงค์ 
๑. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำมีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน ประชำชนมีศักยภำพในกำรเรียนรู้  

เพ่ือประโยชน์ต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
๒. กำรท ำนุบ ำรุงรักษำศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๓. เศรษฐกิจชุมชนมีควำมเข้มแข็ง  มีศักยภำพในกำรพัฒนำอำชีพ  ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้ง

กำรส่งเสริมกำรผลิตผลผลิตทำงกำรเกษตรปลอดภัยจำกสำรพิษเพ่ือกำรบริโภค 
๔. กำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุข  กีฬำ  นันทนำกำร  สวัสดิกำรสังคม / กำรสังคมสงเครำะห์  มี

ประสิทธิภำพ  ประชำชนมีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๕. กำรเชื่อมโยงระบบกำรคมนำคมขนส่งมีประสิทธิภำพ ได้มำตรฐำน และเพียงพอต่อควำมต้องกำร

ของประชำชน  สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของเมืองในอนำคตและเศรษฐกิจของชุมชน 
๖. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รับกำรดูแลรักษำให้เกิดควำมสมดุลอย่ำงมีคุณภำพ  

ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
๗. แหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงสุขภำพ  มีศักยภำพ และสร้ำงรำยได้

ให้แก่ท้องถิ่น 
๘. ระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำนของท้องถิ่นมีประสิทธิภำพ  ส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วม  

และควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนในกำรพัฒนำท้องถิ่น  
 ๙. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรคุ้มครองทำงสังคม กำรคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิกำรชุมชน ช่วยเหลือ 



 

 

ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ สตรี เด็ก และกลุ่มชำติพันธุ์ 
         ๑๐. กำรส่งเสริม สนับสนุน จัดสร้ำงแหล่งกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน  
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ๖  ด้าน  ดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 

  แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑ พัฒนำกำรศึกษำและส่งเสริมระบบกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน 
- พัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพและส่งเสริม    
  กำรศึกษำทั้งในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย   
  และส่งเสริมควำมเสมอภำคในกำรศึกษำ 

     - พัฒนำศักยภำพทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมทักษะสู่ควำมเป็นเลิศของ 
                  ประชำคมอำเซียน 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒  ส่งเสริมกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
     สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ  พระบรมวงศำนุวงศ์   
     งำนรำชพิธี  และงำนรัฐพิธี 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓   ส่งเสริม สนบัสนุน แหล่งกำรเรยีนรู้ ช่องทำงกำรรบัรู้ข่ำวสำร  
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔ ส่งเสริม สนับสนุนกำรเผยแพร่ และกำรปฏิบัติด้ำนคุณธรรมทำงศำสนำ 

จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น   
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๕  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

และศำสนสถำน 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๖  ส่งเสริม สนับสนุน กำรเฝ้ำระวังทำงวัฒนธรรมในครอบครัว 

สถำนศึกษำ และชุมชน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑ พัฒนำ ส่งเสริม และฝึกอบรมอำชีพให้ประชำชน 

- สร้ำงทักษะ พัฒนำฝีมือกลุ่มอำชีพ พร้อมรองรับประชำคมอำเซียน 
- สร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำอำชีพควบคู่ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒   ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิต/ผลผลิตทำงกำรเกษตรปลอดภัย 
จำกสำรพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสำหกรรม SME  

  แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓   ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมหลักปรัชญำของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔   ส่งเสริมกำรพัฒนำพลังงำน พลังงำนทดแทน และกำรประหยัดพลังงำน 
 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑  ส่งเสริม สนับสนุนกีฬำและนันทนำกำร 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกำรสำธำรณสุข 



 

 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓  ป้องกัน ต่อต้ำน และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔  ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำสังคม และงำนสวัสดิกำรสังคม 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๕  กำรป้องกันและรักษำควำมสงบเรียบร้อยในบ้ำนเมือง และ 

ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๖  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำประสิทธิภำพในกำรบรรเทำสำธำรณภัย 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๗  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๘ กำรเสริมสร้ำงควำมสมำนฉันท์ในสังคมและควำมสำมัคคี 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑   พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน พลังงำนทดแทน ทรัพยำกรธรรมชำติ  
     สิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรขยะ กำรลดปริมำณขยะ และมลภำวะ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒  บ ำรุงรักษำแม่น้ ำล ำคลอง แหล่งน้ ำต่ำงๆ และกำรป้องกันน้ ำท่วม  
และน้ ำเสีย 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓  กำรดูแลรักษำ และพัฒนำที่สำธำรณะ 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔  พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ 

เชิงสุขภำพ 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๕  พัฒนำ ส่งเสริม พ้ืนที่ที่มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวให้เป็น 

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๖  กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑   พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักกำรบริหำร 
     กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
     ของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น และส่งเสริมกำรปกครอง 
     ในระบอบประชำธิปไตย 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒  ส่งเสริมธรรมำภิบำล กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และ 
   ประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓  ส่งเสริมสวสัดิกำรแกผู่้บริหำร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมำชิกสภำ อปท.  
   ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำน 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔   ปรับปรุง พัฒนำขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมกำรท ำงำนของบุคลำกร 

     - เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนำประสิทธิภำพหน่วยงำน 
       สู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๕   สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ปรับปรุง และพัฒนำระบบเทคโนโลยี-
สำรสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอำคำรสถำนที่ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๖  ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกำรท้องถิ่น 



 

 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๗  ปรับปรุง พัฒนำรำยได้ และจัดกำรสินทรัพย์รำชกำรที่ไม่ได้ใช้งำน 
                                ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๘  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรตรวจสอบภำยใน 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๙  สนับสนุน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนพัฒนำเพ่ือเสริมควำมมั่นคงของ

ชำติ กระบวนกำรยุติธรรมชุมชน  และกำรจัดกำรควำมขัดแย้งโดย
สันติวิธ ี

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๑  ก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ เส้นทำง

จักรยำนท่อระบำยน้ ำ  ท่ำเทียบเรือ  ระบบกำรจัดกำรขยะ  ระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสำธำรณูปโภคท่ีได้รับควำม
เสียหำย  

แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒  พัฒนำระบบจรำจร และกำรคมนำคมขนส่ง 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๓  พัฒนำระบบไฟฟ้ำ ประปำ และระบบโทรคมนำคม 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๔   ส่งเสริม  สนับสนุน กำรจัดท ำผังเมือง  ผังเมืองรวม  ผังเมืองเฉพำะ  
   และป้องกันกำรบุกรุกท่ีสำธำรณประโยชน์ 
แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๕   พัฒนำแหล่งน้ ำคูคลอง และระบบชลประทำน เพ่ือกำรอุปโภค- 
   บริโภค  กำรเกษตร และอ่ืน ๆ   

 

ผังเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 
 

๑. ผังเมืองรวมที่ประกาศใช้บังคับแล้ว ได้แก่  

๑.๑ ผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดนครปฐม ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่       
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีการด าเนินการแก้ไขข้อก าหนดบางส่วนเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  และในขณะเดียวกันกรมโยธาธิการ
และผังเมืองได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด าเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐมทั้งฉบับ โดยได้มีการประชุม
กลุ่มย่อยเพื่อชี้แจงและรับทราบข้อมูลในพ้ืนที่เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ 

๑.๒ ผังเมืองรวมชุมชนนครชัยศรี ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
๘๕.๑๖ ตารางกิโลเมตร  ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต าบลแหลมบัว ต าบลศีรษะทอง ต าบลวัดส าโรง ต าบล
สัมปทวน ต าบลวัดแค ต าบลงิ้วราย ต าบลบางแก้ว ต าบลไทยาวาส ต าบลท่าต าหนัก ต าบลนครชัยศรี         
ต าบลพะเนียด ต าบลบางกระเบา ต าบลท่าพระยา ต าบลขุนแก้ว และต าบลท่ากระชับ อ าเภอนครชัยศรี      
จังหวัดนครปฐม 
 

๑.๓ ผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล  ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
๘๗.๓๖ ตารางกิโลเมตร  ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต าบลศาลายา ต าบลคลองโยง ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอ    
พุทธมณฑล และพ้ืนที่บางส่วนในต าบลหอมเกร็ด ต าบลทรงคนอง และต าบลบางเตย อ าเภอสามพราน 

 

๒. ผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุง ได้แก่  



 

 

๒.๑ ผังเมืองรวมเมืองนครปฐม ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๔ มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๔๕.๗ 
ตารางกิโลเมตร  มีระยะเวลาการใช้บังคับ ๕ ปี และได้มีการขยายอายุการใช้บังคับอีก ๒ ครั้ง ๆ ละ ๑ ปี ขณะนี้
ได้สิ้นสุดการใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑  ให้ใช้บังค ับผังเมืองรวมในท ้องที่ตำบลนครปฐม ตำบล    
วังตะกู ต าบลบ่อพลับ ตำบลมาบแค ตำบลท ุ่งน้อย ตำบลสามควายเผือก ตำบลหนองปากโลง ตำบล      
โพรงมะเดื ่อ ต าบลสนามจันทร์ ต าบลล าพยา ต าบลธรรมศาลา ต าบลพระปฐมเจดีย์ ต าบลหนองดินแดง     
ต าบลพระประโทน ตำบลห้วยจรเข้ ตำบลบางแขม ตำบลสระกะเทียม ตำบลถนนขาด ตำบลว ังเย ็น และ
ตำบลสวนป่าน อ าเภอเมืองนครปฐม จ ังหว ัดนครปฐม  ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงผัง 
 

 ๒.๒ ผังเมืองรวมชุมชนอ้อมใหญ่ ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ มีพ้ืนที่
ทั้งหมด ๗๘.๓๖ ตร.กม. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ต าบลบางกระทึก ต าบลกระทุ่มล้ม ต าบลไร่ขิง ต าบลท่า
ตลาด ต าบลยายชา ต าบลท่าข้าม ต าบลอ้อมใหญ่ และต าบลบ้านใหม่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ขณะนี้        
อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 
 

(ท่ีมา : ส านักงานโยธาธิการและผงัเมืองจังหวัดนครปฐม) 

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

มีเป้ำหมำยที่จะพัฒนำต ำบลคลองใหม่ให้มีคุณค่ำเพ่ือเป็นกำรพัฒนำต ำบลคลองใหม่อย่ำงยั่งยืน โดย
แบ่งออกเป็น  5  ด้ำน ประกอบด้วย 

1. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
2. ด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร   
3. ด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
5. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครองและกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
3.2.1 ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นตำมประเด็นกำรพัฒนำท้องถิ่น  

ประกอบด้วย  ขอบข่ำยและปริมำณของปัญหำ  พ้ืนที่เป้ำหมำย  กลุ่มเป้ำหมำย  และกำรคำดกำรณ์แนวโน้มใน
อนำคต 

1.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ส่งเสริมกำรพัฒนำงำนทำงด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนได้

อย่ำงม ี ประสิทธิภำพและสอดคล้องกับแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  โดยมีแนวทำงดังนี้ 
1.1  จัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโดยให้ประชำชนมีส่วนร่วม 
1.2 สนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรท ำแผนแม่บทชุมชน  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำต ำบลให้ตรง

ตำมควำมต้องกำรของประชำชน 
1.3 จัดให้มีระบบไฟฟ้ำสำธำรณะและไฟฟ้ำประจ ำบ้ำนอย่ำงทั่วถึงตำมล ำดับควำมส ำคัญและควำมต้องกำร

จ ำเป็นของพ่ีน้องประชำชนในแต่ละพ้ืนที่ 



 

 

1.4  ปรับปรุงเส้นทำงคมนำคมให้สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของหมู่บ้ำน  และพ้ืนที่ต่ำง ๆ ในเขต
รับผิดชอบและรอยต่อระหว่ำงท้องถิ่นให้สำมรถสัญจรไปมำได้อย่ำงสะดวก เช่นจำกถนนถูกรังเป็นถนนลำดยำง 
หรือคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น 

1.5 ปรับปรุงระบบน้ ำประปำหมู่บ้ำนให้ครอบคลุมทั้งต ำบล  เช่น  กำรขยำยเขตระบบประปำ ก่อสร้ำงและ
ปรับปรุงประปำหมู่บ้ำน 

1.6  สร้ำงและบ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำ โดยพัฒนำแหล่งน้ ำเพ่ือใช้ในกำรอุปโภคบริโภคหรือเพ่ือใช้ในด้ำน
กำรเกษตรให้ครอบคลุมอย่ำงทั่วถึง 
2. ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 ส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำทั้งในระบบและนอกระบบอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ของ
ประชำชนในต ำบล กำรพัฒนำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ชุมชน  ตลอดจนกำรส่งเสริมจริยธรรม 
วัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมิปัญญำและรักษำประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทำงดังนี้ 

2.1  ส่งเสริมและพัฒนำศูนย์เด็กเล็กให้เป็นศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ที่น่ำอยู่ และมีประสิทธิภำพ 
2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำท้ังในและนอกระบบอย่ำงต่อเนื่อง 
2.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำนอกระบบให้กับเยำวชน  และประชำชนได้มีโอกำสเข้ำศึกษำ

เรียนรู้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรประสำนเชื่อมโยงกับศูนย์กำรเรียนรู้ของต ำบล และระดับอ ำเภอ 
2.4  ส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรศึกษำแบบตลอดชีวิตแก่ประชำชนในต ำบล ทั้งในเรื่องของกำรพัฒนำ

องค์ควำมรู้ด้ำนอำชีพพ้ืนฐำน และอำชีพเสริมที่เหมำะสมของหมู่บ้ำนและท้องถิ่น 
2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำในระบบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของของโรงเรียนที่มีอยู่ในเขต

พ้ืนที่รับผิดชอบให้สำมำรถพัฒนำทำงกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ และประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกำรกีฬำระหว่ำงองค์กร  เพื่อเชื่อมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกัน 
2.7  สนับสนุนอุปกณ์กีฬำ ให้กับเด็กและเยำวชนในพื้นที่ ให้ได้ออกก ำลังกำยเพื่อร่ำงกำยที่แข็งแรง และ

สุขภำพจิตที่ดี  
2.8  ส่งเสริมจำรีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของต ำบลคลองใหม่ เช่นงำนประเพณี

แห่เทียนเข้ำพรรษำ งำนประเพณีสงกรำนต์ งำนประเพณีลอยกระทง และงำนรัฐพิธีต่ำง ๆ 
2.9  ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงและรักษำศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

พร้อมทั้งฟ้ืนฟูและต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ของประชำชน โดยเฉพำะเด็กและ
เยำวชน 
3. ปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสำธำรณสุขให้มีประสิทธิภำพและมีควำมเข้มแข็ง  ตลอดจนสร้ำงระบบ
สุขภำพที่ดีให้เกิดข้ึนแก่ประชำชนในต ำบลให้มีสุขภำพแข็งแรง ทั้งร่ำงกำยและจิตใจรวมถึงกำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน และกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของท้องถิ่น โดยมีแนวทำงดังนี้ 

3.1  ส่งเสริมระบบสำธำรณสุขมูลฐำนให้มีควำมเข็มแข็ง 
3.2  สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่นต ำบลคลองใหม่ (สปสช.) 



 

 

3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนในต ำบลคลองใหม่  มีควำมรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่ำง ๆ พร้อม
ทั้งป้องกันโรคระบำด และโรคติดต่อ ในพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

3.4  ส่งเสริมให้ประชำชนในต ำบลคลองใหม่ มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรงส่งเสริมให้มีกำรเล่นกีฬำและกำร
ออกก ำลังกำย เพ่ือคุณภำพชีวิตที่ดีของชำวต ำบลคลองใหม่ 

3.5  ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมตลอดจนกำรบ ำบัดและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีควำมสมบูรณ์ 

3.6  ปรับภูมิทัศน์สถำนที่ส ำคัญ  และบ ำรุงรักษำสถำนที่รำชกำร สวนหย่อมในพ้ืนที่ให้เป็นระเบียบและ
ร่มรื่น 

3.7  ปรับปรุงระบบก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในต ำบล เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของประชำชนที่
เพ่ิมข้ึนอย่ำงทั่วถึง 

3.8  รณรงค์สร้ำงจิตส ำนึก และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในต ำบลกำรอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดกำรใช้ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำสูงสุด 

3.9  ส่งเสริมกำรพัฒนำแหล่งน้ ำให้เกิดประโยชน์เพื่อกำรอุปโภค บริโภค และเพ่ือกำรเกษตรของพี่น้อง
ประชำชนในระยะยำว และให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไป 

3.10  กำรบ ำบัดและฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติด 
4.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 ส่งเสริมและสนับสนุน ผลักดันให้มีกระบวนกำรสร้ำงรำยได้ ลดรำยจ่ำยให้กับประชำชนทุกระดับ  โดย
จะส่งเสริมแนวทำงกำรใช้ชีวิตตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  ตำมศักยภำพของชุมชนในระดับฐำนรำกของ
ต ำบล  ให้บริกำรจัดกำรอย่ำงมีระบบอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือให้ต ำบลคลองใหม่เป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่ำอยู่ 
มีคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยสร้ำงโอกำสให้ทุกคนได้รับกำรบริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยมีแนวทำง
ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ วิสำหกิจชุมชน OTOP และ กลุ่มอำชีพต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพ่ึงตนเอง 

4.2 ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ เพ่ิมรำยได้ให้กับประชำชน เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
4.3 ส่งเสริมให้ประชำชนได้น ำภูมิปัญญำของท้องถิ่นมำใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมรำยได้ให้แก่รำษฎร

ในท้องถิ่น 
4.4 ส่งเสริมองค์กรสวัสดิกำรชุมนต ำบลคลองใหม่(กองทุนวันละบำท) ให้มีกำรพัฒนำไปสู่ควำมเข้มแข็ง 

สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 
4.5 ส่งเสริมกำรสร้ำงชุมชนน่ำอยู่ และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมสำมัคคีของชุมชน 
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นกำรเสริมสร้ำงควำม

เข้มแข็งในชุมชน 
4.7 สนับสนุนกิจกรรมสร้ำงระบบควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในต ำบล เช่น 

ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกอำสำสมัคร อปพร. และศูนย์กู้ชีพ (หนึ่งต ำบล หนึ่งทีมกู้ภัย) 



 

 

4.8 ให้กำรส่งเครำะห์ผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคมและเด็กนักเรียนที่ขำด
แคลน ร่วมถึงผู้ประสบสำธำรณภัยสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล ในกำรป้องกันและปรำบปรำม 

5.  ปัญหาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการองค์กร 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนได้รับควำมรู้และเข้ำใจในเรื่องของกำรเมืองกำรปกครองโดยยึด
หลักกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พนักงำนส่วนต ำบล และพนักงำนจ้ำงทุกคน บริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล มุ่งเน้นควำม
โปร่งใส และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนเพื่อให้เกิดควำมสำมัคคีเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำยกำรพัฒนำท้องถิ่น ให้
มั่นคงและยั่งยืนโดยมีแนวทำงดังนี้ 
 5.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้กำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย
มุง่เน้นให้ประชำชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ ด้ำน ได้แก่ กำรสนับสนุนกำรประชำคม โดยกำร “ ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วม
แก้ไข” เพ่ือประโยชน์ร่วมกันของประชำชนในต ำบล 
 5.2  ส่งเสริมกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงผู้น ำชุมชน และหน่วยงำนอื่น ๆ  
 5.3  เพิ่มประสิทธิภำพของกำรประชำสัมพันธ์แบบบูรณำกำร เพ่ือเป็นกำรสร้ำงภำพพจน์สถำบัน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ ให้ประชำชนเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชำชน 
 5.4  ปรับเปลี่ยนกระบวนกำร หรือวิธีกำรท ำงำน โดยมีกำรบริหำรจัดกำรระบบให้บริกำรแก่ประชำชน
อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง 
 5.5  เน้นกำรบริหำรรำชกำรแบบเปิด โดยเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรท้องถิ่น
มำกขึ้น  ได้เสนอแนะหรือแสดงควำมคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงำนและตรวจสอบติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน  
 5.6  มุ่งเน้นพัฒนำฝึกอบรมให้ข้ำรำชกำรได้เพ่ิมควำมรู้ทักษะ และมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนมำก
ยิ่งขึ้น 
 5.7  สร้ำงแรงจูงใจและเพ่ิมขวัญ และก ำลังใจให้ข้ำรำชกำรและผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคลองใหม่ ที่ปฏิบัติงำนด้วยควำมทุ่มเท เสียสละ ผลกำรปฏิบัติงำนดีเด่น และเป็นที่ยอมรับ 
 5.8  บริหำรจัดกำรงำนส ำนักปลัด งำนช่ำง และงำนคลัง อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะกำรรักษำ
ระเบียบ วินัยของข้ำรำชกำรท้องถิ่น 
 5.9  ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม อำคำรที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ ให้มีมำตรฐำน
พร้อมที่จะจัดประชุมระดับต่ำง ๆ  

3.2.2 ผลกำรวิเครำะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะเพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำทำงกำยภำพในมิติ
พ้ืนที่ 

หมู่ที่ 1-5 เขตพ้ืนที่ “เขตสีขำวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว คือ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม 

หมู่ที่ 6  เขตพ้ืนที่ “สีชมพู” คือเขตพ้ืนที่ชุมชน 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

3.2.3 ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสในกำรพัฒนำใน
อนำคตของท้องถิ่น (SWOT Analysis) ได้ผลดังนี้ 



 

 

ผลการวเิคราะห์ศักยภาพ(SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 
ปัจจัยภายใน                                                                   

จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
1. มีพ้ืนที่ที่เป็นชุมชนเมืองใกล้กรุงเทพฯ มีเส้นทำง
สำยหลักผ่ำนลงภำคใต้ 
2. มีพ้ืนที่รำบลุ่มอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ ำ ล ำคลองไหล
ผ่ำน 
3. มีถนนเพชรเกษมผ่ำนกลำงในพ้ืนที่ กำรคมนำคม
สะดวก และกำรขนส่งสินค้ำได้รวดเร็ว  
4. ประชำชนมีกำรตื่นตัวต่อข้อมูลข่ำวสำรใหม่ๆ มี
ควำมสนใจกำรเมือง กำรปกครอง 
5. เป็นองค์กรที่มีเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ใน
กำรปฏิบัติงำนค่อนข้ำงทันสมัย 
6. ผู้น ำชุมชนให้ควำมร่วมมือ และมีส่วนร่วมด้ำน
บริหำรจัดกำรชุมชน 
 
 

1. เป็นพื้นที่ท่ีประชำกรอยู่อำศัยอย่ำงหนำแน่น ยำก
แก่กำรบริหำรจัดกำร เพรำะประชำกรแฝงอยู่จ ำนวน
มำก 
2. งบประมำณในกำรพัฒนำท้องถิ่นมีจ ำกัด 
3. ระเบียบ กฎหมำย ยังไม่ครอบคลุม ไม่เอ้ือต่อกำร
ปฏิบัติงำน 
4. บุคลำกรในองค์กรยังไม่ได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำง
ทั่วถึง เพื่อน ำองค์ควำมรู้มำพัฒนำท้องถิ่น 
5. องค์กรขำดกำรประชำสัมพันธ์ และท ำควำมเข้ำใจ
กับประชำชนไม่ทั่วถึง 
6. ประชำชนให้ควำมสนใจในกำรมีส่วนร่วมน้อย 
7. มีพ้ืนที่ตั้งหน่วยงำนที่คับแคบ โอกำสที่จะขยำย
เป็นเทศบำลต ำบล ต้องหำพ้ืนที่รองรับกำรขยำย
องค์กรแห่งใหม่ 
 

โอกาส (Opportunity : 0) อุปสรรค (Threat : T) 

1. มีเส้นทำงกำรคมนำคมในกำรเดินทำงและกำร
ขนส่งสินค้ำสะดวก และรวดเร็ว 
2. ถนนเพชรเกษมเป็นถนนสำยหลักท่ีผ่ำนกลำงพ้ืนที่ 
อยู่ใกล้กรุงเทพฯ และเป็นเส้นทำงลงสู่ภำคใต้ และ
ภำคตะวันตกอีกหลำยจังหวัด 
3. ประชำชนมีควำมรู้ และตื่นตัวต่อข้อมูลข่ำวสำร
ใหม่ๆ ให้ควำมร่วมมือในกำรเลือกตั้ง 
4.  มีกำรร่วมมือจำกองค์กรภำครัฐและเอกชนต่ำงๆ 
ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน 
 

1. เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะน ำมำใช้ประโยชน์มีรำคำ
สูง 
2. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำร
ให้บริกำรประชำชนยังไม่เป็นไปตำมจุดมุ่งหมำย 
3. นโยบำยของรัฐไม่ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อกำร
บริหำรงำนในพื้นที่ 
4. เป็นพืน้ที่รำบลุ่ม มีแม่น้ ำไหลผ่ำน ฤดูฝนน้ ำท่วม
ขังในพื้นที่ 
5. สินค้ำ OTOP ในชุมชนมีช่องทำงจ ำหน่ำยน้อย 
6. ประชำชนรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรไม่ถั่วถึงในบำงครั้ง 
7. งบประมำณไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรท้องถิ่น 



 

 

  3.2.4  ผลกำรวิเครำะห์กำรพัฒนำแบบบูรณำกำร (Integration)ในเชิงพ้ืนที่และกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่ควำม
เชื่อมโยงกำรพัฒนำระดับอ ำเภอ  จังหวัด และประเทศ 
 
 วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ ( Mission) และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ( Goals) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“อบต.คลองใหม่ก้ำวหน้ำ กำรศึกษำก้ำวไกล บริหำรงำนโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภำพ” 
 

พันธกิจ ( Mission) 
(1) พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
(2) ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของประชำชน 
(3) อนุรักษ์ฟ้ืนฟู  สืบสำนศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  และท ำนุบ ำรุงศำสนำ 
(4) กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของชีวิต 
(5) เพ่ิมรำยได้  ลดรำยจ่ำยและขยำยโอกำสสู่ชุมชน 
(6) พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตและคุณภำพผลผลิต 
(7) พัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่และได้มำตรฐำน 
(8) อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(9) ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีควำมสุขโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
(10) สร้ำงควำมม่ันคงและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนและชุมชน 
(11) พัฒนำระบบกำรบริหำรและบริกำรที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ( Goals)  

(1) ประชำชนได้รับกำรศึกษำทั้งในและนอกระบบอย่ำงทั่วถึง  เสมอภำค  และมีคุณภำพ  มีสุขภำพ
อนำมัยที่ดีทั้งร่ำงกำยและจิตใจ  ศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่นได้รับกำรอนุรักษ์  
ท ำนุบ ำรุงและสืบสำนประเพณี  ประชำชนสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  เป็นธรรมและเสมอภำค 

(2) ประชำชนมีรำยได้เพียงพอกับกำรด ำรงชีวิตมีคุณภำพและยั่งยืน  ผลิตภัณฑ์สินค้ำมีคุณภำพ  
หมู่บ้ำน/ชุมชนมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ได้มำตรฐำน  ประชำชนได้รับควำมสะดวกปลอดภัยในกำรด ำรงชีวิต  แหล่ง
ท่องเที่ยวและภำคบริกำร  มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีมีคุณภำพ 

(3) ทรัพยำกรธรรมชำติได้รับอนุรักษ์  ฟื้นฟู  เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด  มี
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม  ในหมู่บ้ำน/ชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยประชำชนมีส่วนร่วม 

(4) ประชำชน/ชุมชน  มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(5) สร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจให้แก่ประชำชนผู้รับบริกำร 
(6)    เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของ อบต. ให้สำมำรถบริกำรประชำชนได้อย่ำงรวดเร็วและท่ัวถึง 

โดยยึดหลักกำรบริกำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
 
 



 

 

ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  มียุทธศาสตร์การพัฒนาประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์  ได้แก ่

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

6 ประเด็นยุทธศำสตร์ 9 เป้าประสงค์ 15 กลยุทธ์ 

1.กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

1. ประชำชนมีสำธำรณูปโภค
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพชีวิตที่
ดี 

1.ก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน  คู  คลอง  
เขื่อน สะพำน ทำงเท้ำและท่อระบำยน้ ำ 
2.พัฒนำระบบไฟฟ้ำ  ประปำและระบบจรำจร      

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2. ประชำชนมีรำยได้เพียงพอ
ต่อกำรด ำรงชีพและพ้นจำกขีด
ควำมยำกจน 

3.ส่งเสริมอำชีพ  และฝึกอำชีพให้กับประชำชน 
4.ส่งเสริมสนับสนุนกำรผลิต  ผลผลิตทำง
กำรเกษตรปลอดภัยจำกสำรพิษเพ่ือบริโภค 

3.กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
 

3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
มีภูมคุ้มกันในสังคม มีควำม
เข้มแข็ง และมีศักยภำพพร้อม
รับกำรเปลี่ยนแปลงสู่อำเซียน 
4. มีควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินตลอดจนสภำพสังคมที่
น่ำอยู่ 

5.ส่งเสริมสนับสนุนกีฬำและนันทนำกำร 
6.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรสำธำรณสุข 
7.ป้องกัน แก้ไข และต่อต้ำนยำเสพติด 
8.ส่งเสริม งำนสวัสดิกำรสังคม  กำรสังคม
สงเครำะห์ 
9.รักษำควำมสงบเรียบร้อย  ควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทำสำธำรณภัย 

4.กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  
ศำสนำ  และวัฒนธรรม 

5.เยำวชนต้องมีกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

6. ประชำชนรักษำอัตลักษณ์
ของชุมชน และสืบสำน
ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น 

10.พัฒนำกำรศึกษำและส่งเสริมระบบกำรศึกษำ 
11.สนับสนุน  อนุรักษ์  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

5.กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ  

และสิ่งแวดล้อม 

7.ทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำร
ดูแลรักษำให้เกิดควำมสมดุล 
และคุณภำพสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำนก ำหนด 

12.สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
13.ส่งเสริมสนับสนุน เฝ้ำระวัง และป้องกัน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 



 

 

6.กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี 

8.กำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

9.ชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภำพ
และเพ่ิมควำมมั่นคงในกำร
บริหำร 

14.ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
15.ปรับปรุง พัฒนำ บุคลำกร  เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และอำคำรสถำนที่เพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน 

 
 



 

 

3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

แบบ ยท. ๐๑ 

โครงสร้ำงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่  (พ.ศ.2560-2563) 
 
 
  
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรพัฒนำคุณภำพกำรเสริมสร้ำง
ควำมปลอดภยัและยกระดับ
มำตรฐำนในกำรผลิต กำรตลำด 
และ กำรส่งออกสินค้ำเกษตรและ
อุตสำหกรรม 

กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมให้
อยู่ในระดับประเทศ 

กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน กำรเสริมสร้ำงควำม
มั่นคงและสังคมคุณภำพอยำ่ง
ยั่งยืน 

ส่งเสริมกำร
วิจัยและ
พัฒนำ
เทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มคุณภำพ
และปริมำณ
กำรผลิต 

เพิ่มประสิทธิภำพ
กำรผลิต กำรแปรรูป
เพื่อเพิ่มมูลค่ำและ
พัฒนำปัจจัยพื้นฐำน
เพื่อลดต้นทุนกำร
ผลิต 

พัฒนำระบบกำร
ผลิตและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำร
ตรวจรับรอง
มำตรฐำน 

ส่งเสริมกำรค้ำ
กำรลงทุน และ
เพิ่มช่องทำงกำร
จัดจ ำหน่ำยท่ีมี 

พัฒนำ
ปัจจัยพื้นฐำ
นด้ำนกำร
ท่องเท่ียว/
ทรัพยำกร 

พัฒนำ
ผลิตภัณ
ฑ์ด้ำน
กำร
ท่องเท่ียว 

พัฒนำ
ระบบ
กำร
บริหำร
จัดกำร 

พัฒนำด้ำน
กำรตลำดและ
ประชำสัมพันธ์ 

เสริมสร้ำงควำมคุ้ม
กันควำมเข้มแข็งทำง
สังคมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของ
ประชำชน 

เสริมสร้ำงควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชำชน 

พัฒนำระบบบริกำร
สำธำรณสุขข้ัน
พื้นฐำนเชิงรุก 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ควบคุมกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำง
คุ้มค่ำ 

ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำตแิละ
สิ่งแวดล้อม และกำรท่องเที่ยว 

ด้ำนกำรบริหำรจดักำรทีด่ ี ด้ำนกำรบริกำรสำธำรณะ 

กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ กำรพัฒนำด้ำนสังคม กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ  
และสิ่งแวดล้อม 

กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  
และวัฒนธรรม 

กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

ประชำชนมี
สำธำรณูปโภคอยำ่งทั่วถึง
และมีคุณภำพชวีิตที่ดี 

ประชำชนมีรำยได้เพียงพอต่อกำร
ด ำรงชีพและพ้นจำกขีดควำม
ยำกจน 

ประชำชนมีคุณภำพชวีิตที่ดี มีภูมคุ้มกันใน
สังคม มีควำมเข้มแข็ง และมีศักยภำพพร้อม
รับกำรเปลี่ยนแปลงสู่อำเซียน 

มีควำมปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินตลอดจน
สภำพสังคมที่น่ำอยู ่

เยำวชนต้องมี
กำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

ประชำชนรักษำอัต
ลักษณ์ของชุมชน และ
สืบสำนขนบธรรมเนียม
ท้องถิ่น 

ทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำรดูแลรักษำ
ให้เกิดควำมสมดุล และคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน
ก ำหนด 



 

 
 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
กำรพัฒนำท้องถิ่น 

ชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภำพและเพิ่ม
ควำมมั่นคงในกำรบริหำร 

กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

ก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน  
คู  คลอง  เขื่อน สะพำน ทำงเท้ำ
และท่อระบำยน้ ำ 

พัฒนำระบบไฟฟำ้  ประปำและ
ระบบจรำจร 

ส่งเสริมอำชีพ  และฝึกอำชีพ
ให้กับประชำชน 

ส่งเสริมสนับสนุนกำรผลิต  
ผลผลิตทำงกำรเกษตรปลอดภัย
จำกสำรพษิเพื่อบริโภค 

ส่งเสริมสนับสนุนกีฬำและ
นันทนำกำร 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำร
สำธำรณสุข 

ป้องกัน แก้ไข 
และต่อต้ำนยำ
เสพติด 

ส่งเสริม งำนสวัสดิกำร
สังคม  กำรสังคม
สงเครำะห์ 

รักษำควำมสงบเรียบร้อย  ควำม
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินและ
บรรเทำสำธำรณภยั 

พัฒนำกำรศึกษำ
และส่งเสริม
ระบบกำรศึกษำ 

สนับสนุน  อนุรักษ ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณี 
และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

สร้ำงจิตส ำนึกและควำม
ตระหนักในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมสนับสนุน เฝ้ำระวัง และ
ป้องกันทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุง พัฒนำ บุคลำกร  เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
อำคำรสถำนที่เพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏบิัติงำน 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

โครงกำร
ก่อสร้ำงถนนใน
หมู่ 1-6 

โครงกำรประปำ 
หอกระจำยขำ่ว 
ไฟฟ้ำ 

โครงกำรฝึก
อำชีพระยะสั้น 

โครงกำรต่อ
ยอดกำรท ำปุ๋ย
ชีวภำพ 

โครงกำรศึกษำ
ดูงำนแหล่ง
เรียนรู้เพื่อเด็ก
เล็ก 

โครงกำรจัด
งำนวันเด็ก
แห่งชำติ 

โครงกำร
รณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก 

โครงกำร
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำ
เสพติดระดับ
ต ำบล 

โครงกำร
ส่งเสริม
กิจกรรมชมรม
ผู้สูงอำย ุ

โครงกำรซ้อม
แผนป้องกัน
และบรรเทำสำ
ธำรณภัย 

โครงกำรสืบ
สำนประเพณี
สงกรำนต์ 

โครงกำรรณรงค์
เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม 

โครงกำร
ประชำคม
ท้องถิ่นเพื่อ
จัดท ำแผนฯ 

โครงกำรก ำจัด
ผักตบชวำใน
แหล่งน้ ำ 

โครงกำร
ฝึกอบรมและ
ศึกษำดูงำน
ของผู้บริหำรฯ
และพนักงำน 



 

 
แบบ ยท. ๐๒ 

๓.๔   แผนที่ยุทธศาสตร์  (Stategy  Map) 
 
 

วิสัยทัศน์               
 
 
พันธกิจ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค์                      
 
 
 
 

พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
ของประชำชน 

“อบต.คลองใหม่ก้ำวหน้ำ กำรศึกษำก้ำวไกล บริหำรงำนโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสุขภำพ” 

อนุรักษ์ฟื้นฟ ู สืบสำน
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  ภูมิปญัญำ
ท้องถิ่น  และท ำนุบ ำรุง
ศำสนำ 

กำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของชีวิต 

เพิ่มรำยได้  ลด
รำยจ่ำยและ
ขยำยโอกำสสู่
ชุมชน 

พัฒนำขีด
ควำมสำมำรถใน
กำรผลิตและ
คุณภำพผลผลิต 

พัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำน
ให้ครอบคลุมทั้ง
พื้นที่และได้
มำตรฐำน 

อนุรักษ์  ฟื้นฟู
และบริหำร
จัดกำร
ทรัพยำกรธรร
มชำติและ

ยกระดับคุณภำพชีวิต
ของประชำชนให้มี
ควำมสุขโดยยึดหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สร้ำงควำมมั่นคง
และควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชำชนและ
ชุมชนมำตรฐำน 

พัฒนำระบบกำร
บริหำรและบริกำรที่
มีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพชุมชน
มำตรฐำน 

ประชำชนมี
สำธำรณูปโภคอยำ่งทั่วถึง
และมีคุณภำพชวีิตที่ดี 

ประชำชนมีรำยได้เพียงพอต่อกำร
ด ำรงชีพและพ้นจำกขีดควำม
ยำกจน 

ประชำชนมีคุณภำพชวีิตที่ดี มีภูมคุ้มกันใน
สังคม มีควำมเข้มแข็ง และมีศักยภำพพร้อม
รับกำรเปลี่ยนแปลงสู่อำเซียน 

มีควำมปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินตลอดจน
สภำพสังคมที่น่ำอยู ่

เยำวชนต้องมี
กำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

ประชำชนรักษำอัต
ลักษณ์ของชุมชน และ
สืบสำนขนบธรรมเนียม
ท้องถิ่น 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
กำรพัฒนำท้องถิ่น 

ชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภำพและเพิ่ม
ควำมมั่นคงในกำรบริหำร 



 

 

 
 
ยุทธศาสตร์               
 
 
 
 
 
 
 แนวทำง 
กำรพัฒน

กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ 

กำรพัฒนำ
ด้ำนสังคม 

กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ  ศำสนำ  
และวัฒนธรรม 

กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติ  
และสิ่งแวดล้อม 

กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

ก่อสร้ำง 
ปรับปรุง 
บ ำรุงรักษำ
ถนน  คู  
คลอง  
เขื่อน 
สะพำน 
ทำงเท้ำ
และท่อ
ระบำยน้ ำ 

พัฒนำ
ระบบ
ไฟฟ้ำ  
ประปำ
และ
ระบบ
จรำจร 

ส่งเสริม
อำชีพ  
และฝึก
อำชีพ
ให้กับ
ประชำช
น 

ส่งเสริม
สนับสนุน
กำรผลิต  
ผลผลิตทำง
กำรเกษตร
ปลอดภัย
จำกสำรพษิ
เพื่อบริโภค 

ส่งเสริมสนับสนุนกีฬำและ
นันทนำกำร 

ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำร
สำธำรณสุข 

ป้องกัน แก้ไข และต่อตำ้น
ยำเสพติด 

ส่งเสริม งำนสวัสดิกำรสังคม  
กำรสังคมสงเครำะห์ 

รักษำควำมสงบเรียบร้อย  ควำม
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินและ
บรรเทำสำธำรณภยั 

พัฒนำ
กำรศึกษำ
และ
ส่งเสริม
ระบบ
กำรศึกษำ 

สนับสนุน  
อนุรักษ์  
เผยแพร่
ศิลปวัฒน
ธรรม  
จำรีต
ประเพณี 
และภูมิ
ปัญญำ
ท้องถิ่น 

สร้ำงจิตส ำนึกและควำม
ตระหนักในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมสนับสนุน เฝ้ำ
ระวัง และปอ้งกัน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ปรับปรุง พัฒนำ บุคลำกร  
เครื่องมือ เครื่องใช้ และอำคำร
สถำนที่เพิ่มประสิทธภิำพกำร
ปฏิบัติงำน 



 

 

บทที่ 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แบบ ยท. ๐๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

๑) พันธกิจ ที่ 7 พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนให้ครอบคลุมทังพ้ืนที่และได้มำตรฐำน 
๒)เป้าประสงค์ ที่ 1. ประชำชนมีสำธำรณูปโภคอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
   

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
ประชำชนมีสำธำรณูปโภคอย่ำงทั่วถึงและมี
คุณภำพชีวิตที่ดี 

เชิงคุณภำพ ประชำชนมีกำรคมนำคมที่สะดวกรวดเร็ว 
เชิงปริมำณ จ ำนวนถนน สำธำรณูปโภคท่ีได้มำตรฐำน

เพ่ิมข้ึน 
 
๓)แนวทำงกำรพัฒนำ 
แนวทำงท่ี 1 ก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน คู คลอง เขื่อน สะพำน ทำงเท้ำ และท่อระบำยน้ ำ 
แนวทำงท่ี 2 พัฒนำระบบไฟฟ้ำ  ประปำและระบบจรำจร 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1  ก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน คู คลอง 
เขื่อน สะพำน ทำงเท้ำ และท่อระบำยน้ ำ 

จ ำนวนที่เพ่ิมข้ึน 

1.1.2  พัฒนำระบบไฟฟ้ำ  ประปำและระบบจรำจร จ ำนวนระบบไฟฟ้ำ ประปำที่ได้รับกำรพัฒนำ 
 
๔) หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก  
 กองช่ำง 
๕) ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัด :  ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ ประชำชน  กำรเสริมสร้ำง   
         ควำมมั่นคงและสังคม คุณภำพอย่ำงยั่งยืน 



 

 
แบบ ยท. ๐๔ 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ที่ 1 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
 

ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ใน

เขต 
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับแนว
ทำงกำร
พัฒนำ 

ควำมก้ำว 
หน้ำของ
เป้ำหมำย 

ผลผลิต/โครงกำร หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยที่
สนับสนุน 60 61 62 63 

กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
ของ ประชำชน  
กำรเสริมสร้ำง   
ควำมมั่นคง
และสังคม 
คุณภำพอย่ำง
ยั่งยืน 

กำรพัฒนำ
ด้ำนกำร
บริกำร
สำธำรณะ 
 

กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 

พัฒนำระบบ
โครงสร้ำง
พื้นฐำนให้
ครอบคลุมทัง
พื้นท่ีและได้
มำตรฐำน 

จ ำนวนถนน 
สำธำรณูปโภค
ท่ีได้มำตรฐำน
เพิ่มขึ้น 

 

4 8 12 16 ก่อสร้ำง 
ปรับปรุง 
บ ำรุงรักษำ
ถนน คู คลอง 
เขื่อน สะพำน 
ทำงเท้ำ และ
ท่อระบำยน้ ำ 

จ ำนวนท่ี
เพิ่มขึ้น 

ปีละ  4
สำย 

- โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล. 
31 สำย 
 -โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัลท์
ติก  11 สำย  
-โครงกำรก่อสร้ำงเขื่อน 11 สำย 
- โครงกำรขยำยไหล่ทำง 1 สำย 
-โครงกำรวำงท่อระบำยน้ ำ 14 
สำย 
- โครงกำรก่อสร้ำงสะพำน 2 
สำย 
-โครงกำรสร้ำงถนนใหม่ 3 สำย 
- โครงกำรก่อสร้ำงลำน
เอนกประสงค์ 1 แห่ง 
- โครงกำรลำนกีฬำ 1 แห่ง 
- โครงกำรขุดลอกคลอง 1 สำย 
- โครงกำรลงลูกรัง 1 สำย 

กองช่ำง ส ำนักปลัด 

 
 



 

 
แบบ ยท. ๐๔ 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ที่ 1 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
 

ควำมเชื่อมโยง
กับยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ใน

เขต 
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับ
แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ควำมก้ำว 
หน้ำของ
เป้ำหมำย 

ผลผลิต/โครงกำร หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยที่
สนับสนุน 60 61 62 63 

กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
ของ ประชำชน  
กำรเสริมสร้ำง   
ควำมมั่นคง
และสังคม 
คุณภำพอย่ำง
ยั่งยืน 

กำรพัฒนำ
ด้ำนกำร
บริกำร
สำธำรณะ 
 

กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำง
พื้นฐำน 

พัฒนำระบบ
โครงสร้ำง
พื้นฐำนให้

ครอบคลุมทัง
พื้นท่ีและได้
มำตรฐำน 

จ ำนวนถนน 
สำธำรณูปโภค
ท่ีได้มำตรฐำน
เพิ่มขึ้น 

 

2 4 6 8 พัฒนำระบบ
ไฟฟ้ำ  ประปำ
และระบบจรำจร 

จ ำนวน
ระบบ
ไฟฟ้ำ 
ประปำ
ท่ีได้รับ
กำร

พัฒนำ 

ปีละ  2 
สำย 

- โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ 
สำย -  โครงกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำ

สำธำรณะ 
- โครงกำรติดตั้งหอกระจำยข่ำว 
-โครงกำรซ่อมแซมระบบประปำ 
-โครงกำรปรับปรุงท่อส่ง
น้ ำประปำ 
- โครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำล 
- โครงกำรติดตั้งกระจกนูน 
- โครงกำรติดตั้งท่อดูดน้ ำท่ีเขื่อน
ประตูน้ ำ 
- โครงกำรลอกท่อระบำยน้ ำ 
-โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 
-โครงกำรซ่อมแซมไฟฟ้ำ
สำธำรณะ 

- 
 

กองช่ำง ส ำนักปลัด 



 

 
แบบ ยท. ๐๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

พันธกิจ ที่ 5 เพ่ิมรำยได้ ลดรำยจ่ำยและขยำยโอกำสสู่ชุมชน 
 ที่ 6 พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรผลิตและคุณภำพชีวิต 
 ที่ 9 ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนให้มีควำมสุขโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์  ที่ 2. ประชำชนมีรำยได้เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพและพ้นจำกขีดควำมยำกจน 

  
เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 

ประชำชนมีรำยได้เพียงพอต่อกำร
ด ำรงชีพและพ้นจำกขีดควำมยำกจน 
 

เชิงคุณภำพ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดีขึ้น 
เชิงปริมำณ ประชำชนมีรำยได้สูงขึ้น 
 

 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
 แนวทำงท่ี 1 กำรพัฒนำส่งเสริมอำชีพ  และฝึกอำชีพให้กับประชำชน 
 แนวทำงท่ี 2 พัฒนำส่งเสริม  สนับสนุนกำรผลิต  ผลผลิตทำงกำรเกษตรปลอดภัยจำกสำรพิษเพ่ือ
บริโภค 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1  กำรพัฒนำส่งเสริมอำชีพ  และฝึกอำชีพให้กับ
ประชำชน 

จ ำนวนรำยได้ที่เพ่ิมข้ึน 

1.1.2  พัฒนำส่งเสริม  สนับสนุนกำรผลิต  ผลผลิต
ทำงกำรเกษตรปลอดภัยจำกสำรพิษเพ่ือบริโภค 

จ ำนวนผลผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 

 
๔) หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก  
 กองสวัสดิกำรและสังคม 
๕) ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัด :  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำคุณภำพ กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยและยกระดับ
มำตรฐำนในกำรผลิต กำรตลำด และกำรส่งออกสินค้ำเกษตรและอุตสำหกรรม 
 
 
 



 

 
แบบ ยท. ๐๔ 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ที่ 2 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
 

ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ใน

เขต 
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ อปท. พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับ
แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ควำมก้ำว 
หน้ำของ
เป้ำหมำย 

ผลผลิต/โครงกำร หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยที่
สนับสนุน 60 61 62 63 

กำรพัฒนำ
คุณภำพ 
กำร
เสริมสร้ำง
ควำม
ปลอดภัย
และ
ยกระดับ
มำตรฐำนใน
กำรผลิต 
กำรตลำด 
และกำร
ส่งออก
สินค้ำเกษตร
และ
อุตสำหกรรม 

กำรพัฒนำ
ด้ำน
เศรษฐกิจ 

กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ 

เพิ่มรำยได้ ลด
รำยจ่ำยและ
ขยำยโอกำสสู่
ชุมชน 

 

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตดี

ขึ้น 

1 2 3 4 พัฒนำส่งเสริม  
สนับสนุนกำร
ผลิต  ผลผลิต
ทำงกำรเกษตร
ปลอดภัยจำก
สำรพิษเพื่อ
บริโภค 

จ ำนวน
ผลผลิต
เพิ่ม
สูงขึ้น 

ฝึกอบรม
อย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

-โครงกำรอุดหนุนกิจกำรของ
กลุ่มสตรี 
-โครงกำรอุดหนุนวิสำหกิจชุมชน 
- โครงกำรส่งเสริมกำรดูแลหลัง
คลอดบุตร 
-โครงกำรส่งเสริมอำชีพฝึกอบรม
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
-โครงกำรส่งเสริมอำชีพและ
ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำรำยได้สู่
ชุมชน 

กอง
สวัสดิกำร
และสังคม 

ส ำนักปลัด 

 



 

 
แบบ ยท. ๐๔ 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ที่ 2 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
 

ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ใน

เขต 
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ อปท. พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับ
แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ควำมก้ำว 
หน้ำของ
เป้ำหมำย 

ผลผลิต/โครงกำร หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยที่
สนับสนุน 60 61 62 63 

กำรพัฒนำ
คุณภำพ 
กำร
เสริมสร้ำง
ควำม
ปลอดภัย
และ
ยกระดับ
มำตรฐำนใน
กำรผลิต 
กำรตลำด 
และกำร
ส่งออก
สินค้ำเกษตร
และ
อุตสำหกรรม 

กำรพัฒนำ
ด้ำน
เศรษฐกิจ 

กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ 

พัฒนำขีด
ควำมสำมำรถใน

กำรผลิตและ
คุณภำพชีวิต 

ยกระดับคุณภำพ
ชีวิตของ

ประชำชนให้มี
ควำมสุขโดยยึด
หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตดี

ขึ้น 

1 2 3 4 กำรพัฒนำ
ส่งเสริมอำชีพ  
และฝึกอำชีพ
ให้กับประชำชน 

จ ำนวน
รำยได้ท่ี
เพิ่มขึ้น 

มีกำร
ส่งเสริม

อย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

 

-โครงกำรส่งเสริมให้ควำมรู้กำร
ท ำกำรเกษตรแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-โครงกำรอบรมถ่ำยทอดควำมรู้
กำรปรับปรุงบ ำรุงดินในสวนไม้
ผล 
-โครงกำรต่อยอดกำรท ำปุ๋ย
ชีวภำพ 

กอง
สวัสดิกำร
และสังคม 

ส ำนักปลัด 

 



 

 

แบบ ยท. ๐๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม 
พันธกิจ  4.กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของชีวิต 
  10 สร้ำงควำมม่ันคงและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนและชุมชน 
เป้าประสงค์      3 ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันในสังคม มีควำมเข้มแข็ง และมีศักยภำพพร้อมรับ

กำรเปลี่ยนแปลงสู่อำเซี่ยน 
                    4 มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสภำพสังคมที่น่ำอยู่ 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
3 ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันใน

สังคม มีควำมเข้มแข็ง และมีศักยภำพ
พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงสู่อำเซี่ยน 

 4 มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตลอดจนสภำพสังคมที่น่ำอยู่ 

เชิงคุณภำพ ประชำชนมีควำมมั่นคง  มีอำยุสูงขึ้น  
เชิงปริมำณ   อัตรำกำรเข้ำรับบริกำรสถำนพยำบำล

น้อยลง 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 แนวทำงท่ี 1 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬำและนันทนำกำร 
 แนวทำงท่ี 2  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกำรสำธำรณสุข 

แนวทำงท่ี 3  ป้องกัน แก้ไข และต่อต้ำนยำเสพติด 
แนวทำงท่ี 4  สนับสนุน ส่งเสริม งำนสวัสดิกำรสังคม  กำรสังคมสงเครำะห์ 
แนวทำงท่ี 5  รักษำควำมสงบเรียบร้อย  ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และบรรเทำสำธำรณภัย 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1  ส่งเสริม สนับสนุนกีฬำและนันทนำกำร ประชำชนมีกำรออกก ำลังกำยเพ่ิมข้ึน 
1.1.2  ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกำรสำธำรณสุข จ ำนวนกำรเจ็บป่วยลดลง 
1.1.3  ป้องกัน แก้ไข และต่อต้ำนยำเสพติด จ ำนวนผู้ติดยำเสพติดลดลง 
1.1.4  สนับสนุน ส่งเสริม งำนสวัสดิกำรสังคม  กำรสังคมสงเครำะห์ ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
1.1.5  รักษำควำมสงบเรียบร้อย  ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
และบรรเทำสำธำรณภัย 

ประชำชนมีปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มสูงขึ้น 

 
๔) หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก  
 ส ำนักงำนปลัด/กองสวัสดิกำรและสังคม 
๕) ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัด :  ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ ประชำชน  กำรเสริมสร้ำง   
ควำมมั่นคงและสังคม คุณภำพอย่ำงยั่งยืน 
 



 

 
แบบ ยท. ๐๔ 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ที่ 3 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
 

ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ใน

เขต 
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ อปท. พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับ
แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ควำมก้ำว 
หน้ำของ
เป้ำหมำย 

ผลผลิต/โครงกำร หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยที่
สนับสนุน 60 61 62 63 

กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
ของ 
ประชำชน  
กำร
เสริมสร้ำง   
ควำมมั่นคง
และสังคม 
คุณภำพ
อย่ำงยั่งยืน 

กำรพัฒนำ
ด้ำนสังคม 
 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนสังคม 
 

กำรพัฒนำ
สังคมและควำม
มั่นคงของชีวิต 

ประชำชนมี
ควำมมั่นคง  มี
สุขภำพดีขึ้น 

1 2 3 4 ส่งเสริม 
สนับสนุนกีฬำ
และนันทนำกำร 

ประชำช
นมีกำร
ออก
ก ำลัง
กำย

เพิ่มขึ้น 

มีกำรจัด
กีฬำปีละ1 

ครั้ง 

-โครงกำรสนับสนุนกำรแข่งขัน
กีฬำต ำบล 
-โครงกำรส่งเสริมกำรเล่นกีฬำ
ของประชำชน 
-โครงกำรส่งเสริมกำรออกก ำลัง
กำยของประชำชน 
-โครงกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ 
-โครงกำรส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมของกลุ่มเยำวชนต ำบล 
-โครงกำรส่งเสริมให้เยำวชนใช้
เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
-โครงกำรสำนสัมพันธ์ครอบครัว
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
-โครงกำรคำรำวำนเสริมสร้ำง
เด็ก 

ส ำนักปลัด ส ำนักปลัด 

 
 



 

 
แบบ ยท. ๐๔ 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ที่ 3 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
 

ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ใน

เขต 
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ อปท. พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับ
แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ควำมก้ำว 
หน้ำของ
เป้ำหมำย 

ผลผลิต/โครงกำร หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยที่
สนับสนุน 60 61 62 63 

กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
ของ 
ประชำชน  
กำร
เสริมสร้ำง   
ควำมมั่นคง
และสังคม 
คุณภำพ
อย่ำงยั่งยืน 

กำรพัฒนำ
ด้ำนสังคม 
 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนสังคม 
 

กำรพัฒนำ
สังคมและควำม
มั่นคงของชีวิต 

ประชำชนมี
ควำมมั่นคง  มี
สุขภำพดีขึ้น 

1 2 3 4 ส่งเสริม  
สนับสนุนกิจกำร
สำธำรณสุข 

จ ำนวน
กำร

เจ็บป่วย
ลดลง 

มีกำร
ส่งเสริมปี
ละ 1 ครั้ง 

-โครงกำรรณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรค 
-โครงกำรอุดหนุน อสม. 
-โครงกำรอุดหนุนหลักประกัน
สุขภำพ (สปสช) 
-โครงกำรก ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำใน
สุนัข/แมว 
 

ส ำนักปลัด ส ำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบ ยท. ๐๔ 

 
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ที่ 3 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 

 
ควำม

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ใน

เขต 
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ อปท. พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับ
แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ควำมก้ำว 
หน้ำของ
เป้ำหมำย 

ผลผลิต/โครงกำร หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยที่
สนับสนุน 60 61 62 63 

กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
ของ
ประชำชน 
กำร
เสริมสร้ำง
ควำมมั่นคง
และสังคม
คุณภำพ
อย่ำงยั่งยืน 

กำรพัฒนำ
ด้ำนสังคม 
 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนสังคม 
 

สร้ำงควำม
มั่นคงและควำม

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ

ทรัพย์สินของ
ประชำชนและ

ชุมชน 

ประชำชนมี
มั่นคงและควำม

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ

ทรัพย์สินและ
ชุมชน 

1 2 3 4 ป้องกัน แก้ไข 
และต่อต้ำนยำ
เสพติด 

จ ำนวน
ผู้ติดยำ
เสพติด
ลดลง 

มีกำร
ป้องกันปี
ละ1 ครั้ง 

-โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดระดับต ำบล 
-โครงกำรฝึกอบรมและเผยแพร่
ควำมรู้มหันตภัยยำเสพติด 
 

ส ำนักปลัด ส ำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 



 

 
แบบ ยท. ๐๔ 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ที่ 3 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
 

ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ใน

เขต 
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ อปท. พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับ
แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ควำมก้ำว 
หน้ำของ
เป้ำหมำย 

ผลผลิต/โครงกำร หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยที่
สนับสนุน 60 61 62 63 

กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
ของ
ประชำชน 
กำร
เสริมสร้ำง
ควำมมั่นคง
และสังคม
คุณภำพ
อย่ำงยั่งยืน 

กำรพัฒนำ
ด้ำนสังคม 
 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนสังคม 
 

กำรพัฒนำ
สังคมและควำม
มั่นคงของชีวิต 

ประชำชนมี
ควำมมั่นคง  มี
สุขภำพดีขึ้น 

1 2 3 4 สนับสนุน 
ส่งเสริม งำน
สวัสดิกำรสังคม  
กำรสังคม
สงเครำะห์ 

ประชำช
นมี

คุณภำพ
ชีวิตท่ีดี

ขึ้น 

มีกำร
ส่งเสริมปี
ละ1 ครั้ง 

-โครงกำรอุดหนุนชมรมผู้สูงอำยุ 
-โครงกำรสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอำยุ 
-โครงกำรสนับสนุนเบี้ยยังชีพคน
พิกำร 
-โครงกำรสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 
-โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีดี
แก่ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและ
ผู้ด้อยโอกำส 
-โครงกำรจัดสร้ำงสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ผู้สูงอำยุและผู้
พิกำร 

กอง
สวัสดิกำร
และสังคม 

ส ำนักปลัด 

 
 
 
 



 

 
แบบ ยท. ๐๔ 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ที่ 3 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
 

ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ใน

เขต 
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ อปท. พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับแนว
ทำงกำร
พัฒนำ 

ควำมก้ำว 
หน้ำของ
เป้ำหมำย 

ผลผลิต/โครงกำร หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยที่
สนับสนุน 60 61 62 63 

กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
ของ
ประชำชน 
กำร
เสริมสร้ำง
ควำมมั่นคง
และสังคม
คุณภำพ
อย่ำงยั่งยืน 

กำรพัฒนำ
ด้ำนสังคม 
 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนสังคม 
 

สร้ำงควำม
มั่นคงและควำม

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ

ทรัพย์สินของ
ประชำชนและ

ชุมชน 

ประชำชนมี
มั่นคงและควำม

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ

ทรัพย์สินและ
ชุมชน 

1 2 3 4 รักษำควำม
สงบเรียบร้อย  
ควำม
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
และบรรเทำ
สำธำรณภัย 

ประชำชน
มีปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มสูงขึ้น 

มีกำรออก
ตรวจเดือน
ละ1 ครั้ง 

-โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน กำร
รักษำ 
-โครงกำรซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยประจ ำปี 
-โครงกำรฝึกอบรม/ทบทวน อป
พร. ต ำบลคลองใหม่ 
- โครงกำรจัดหำสำรเคมีและ
อุปกรณ์ป้องกันภัย 
-โครงกำรรณรงค์ลดปัญหำ
อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปี
ใหม่ 
-โครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สำธำรณะ 
-ติดตั้งกล้อง CCTV  
-โครงกำรจัดหำวิทยุสื่อสำร ด้ำน
งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย 

ส ำนักปลัด ส ำนักปลัด 



 

 
แบบ ยท. ๐๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 

พันธกิจ  1. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
       3.อนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสำนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และท ำนุบ ำรุงศำสนำ 

เป้ำประสงค์ 5.เยำวชนต้องมีกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
6. ประชำชนรักษำอัตลักษณ์ของชุมชน และสืบสำนขนบธรรมเนียมท้องถิ่น 

    
เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 

5. เยำวชนต้องมีกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
6. ประชำชนรักษำอัตลักษณ์ของชุมชน และ

สืบสำนขนบธรรมเนียมท้องถิ่น 

เชิงคุณภำพ ประชำชนมีอำชีพที่มั่นคงเพ่ิมขึ้น 
เชิงปริมำณ จบกำรศึกษำเพ่ิมข้ึน 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 แนวทำงท่ี 1 พัฒนำกำรศึกษำ   และส่งเสริมระบบกำรศึกษำ 
 แนวทำงท่ี 2  สนับสนุน  อนุรักษ์  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  จำรีตประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1  พัฒนำกำรศึกษำ   และส่งเสริมระบบ
กำรศึกษำ 

จ ำนวนประชำชนที่จบกำรศึกษำเพ่ิมสูงขึ้น 

1.1.2  สนับสนุน  อนุรักษ์  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
จำรีตประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

เยำวชนเข้ำถึงประเพณีเพ่ิมมำกขึ้น 

 
๔) หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก  
 กองกำรศึกษำฯ/ส ำนักงำนปลัด 
๕) ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัด :  ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ ประชำชน  กำรเสริมสร้ำง   
ควำมมั่นคงและสังคม คุณภำพอย่ำงยั่งยืน 
 
 
 



 

 
แบบ ยท. ๐๔ 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ที่ 4 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
 

ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ใน

เขต 
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ อปท. พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับ
แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ควำมก้ำว 
หน้ำของ
เป้ำหมำย 

ผลผลิต/โครงกำร หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยที่
สนับสนุน 60 61 62 63 

กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
ของ
ประชำชน 
กำร
เสริมสร้ำง
ควำมมั่นคง
และสังคม
คุณภำพ
อย่ำงยั่งยืน 

กำรพัฒนำ
ด้ำน
กำรศึกษำ  
ศำสนำ 
และ
วัฒนธรรม 
 
 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ  

ศำสนำ  และ
วัฒนธรรม 

 

พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

เยำวชนต้องมี
กำรศึกษำขั้น

พื้นฐำน 

1 2 3 4 พัฒนำ
กำรศึกษำ   
และส่งเสริม
ระบบกำรศึกษำ 

จ ำนวน
ประชำช
นท่ีจบ

กำรศึกษ
ำเพ่ิม
สูงขึ้น 

ส่งเสริม
กำรศึกษำ

อย่ำง
ต่อเนื่อง 

-โครงกำรสนับสนุนส่งเสริม
กิจกำรของ กศน. 
- โครงกำรอุดหนุนอำหำร
กลำงวัน 
-โครงกำรสนับสนุนกำรศึกษำ 
-โครงกำรสนับสนุนอำหำรเสริม
(นม) 
-โครงกำรสนับสนุนกำรอบรม
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
- โครงกำรสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้ 
-โครงกำรจัดสร้ำงศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 
-โครงกำรจัดสร้ำงศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 

กอง
กำรศึกษำ 

ส ำนักปลัด 

 
 
 



 

 
แบบ ยท. ๐๔ 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ที่ 4 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
 

ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ใน

เขต 
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ อปท. พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับ
แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ควำมก้ำว 
หน้ำของ
เป้ำหมำย 

ผลผลิต/โครงกำร หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยที่
สนับสนุน 60 61 62 63 

กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
ของ
ประชำชน 
กำร
เสริมสร้ำง
ควำมมั่นคง
และสังคม
คุณภำพ
อย่ำงยั่งยืน 

กำรพัฒนำ
ด้ำน
กำรศึกษำ  
ศำสนำ 
และ
วัฒนธรรม 
 
 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ  

ศำสนำ  และ
วัฒนธรรม 

 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
สืบสำน

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
และท ำนุบ ำรุง

ศำสนำ 

ประชำชน
รักษำอัตลักษณ์
ของชุมชน และ

สืบสำน
ขนบธรรมเนียม

ท้องถิ่น 

1 2 3 4 สนับสนุน  
อนุรักษ์  
เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม  
จำรีตประเพณี  
และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

เยำวชน
เข้ำถึง

ประเพณี
เพิ่มมำก

ขึ้น 

มีกำร
เผยแพร่
จำรีต

ประเพณี
อย่ำงน้อย 

1 ครั้ง 

-โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำร
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม 
จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 
-โครงกำรสืบสำนประเพณี
สงกรำนต์ 
-โครงกำรสืบสำนประเพณีแห่
เทียนจ ำน ำพรรษำ 
- โครงกำรสืบสำนกิจกรรมลอย
กระทง 
-โครงกำรจัดสร้ำงซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติพร้อมพระบรมฉำยำ
ลักษณ์ในหลวง 
-โครงกำรจัดงำนเฉลิม
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ฯลฯ 
-โครงกำรจัดงำนรัฐพิธีต่ำง ๆ 

กอง
กำรศึกษำ 

ส ำนักปลัด 



 

 

แบบ ยท. ๐๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

พันธกิจ  8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เป้ำประสงค์ 7.ทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำรดูแลรักษำให้เกิดควำมสมดุล และคุณภำพสิ่งแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำนก ำหนด 
 

เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
7.ทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำรดูแลรักษำให้

เกิดควำมสมดุล และคุณภำพสิ่งแวดล้อมอยู่
ในเกณฑ์มำตรฐำนก ำหนด 

เชิงคุณภำพ รักษำควำมสมดุลของสิ่งแวดล้อม 
เชิงปริมำณ ล ำคลอง มีวัชพืชน้อยลง 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 แนวทำงท่ี 1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทำงท่ี 2  ส่งเสริม  สนับสนุน เฝ้ำระวัง และป้องกันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1  สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ประชำชนมีส่วนร่วมด้ำนสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

1.1.2  ส่งเสริม  สนับสนุน เฝำ้ระวัง และป้องกัน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

แม่น้ ำ ล ำคลอง  มีวัชพืชน้อยลง 

 
๔) หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก  
 กองกำรศึกษำฯ/ส ำนักงำนปลัด/กองช่ำง 
 
๕) ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัด :  ยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมให้อยู่ในระดับต้นของประเทศ 

 
 
 



 

 
แบบ ยท. ๐๔ 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ที่ 5 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
 

ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ใน

เขต 
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ อปท. พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับแนว
ทำงกำร
พัฒนำ 

ควำมก้ำว 
หน้ำของ
เป้ำหมำย 

ผลผลิต/โครงกำร หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยที่
สนับสนุน 60 61 62 63 

กำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำร
ถในกำร
แข่งขันด้ำน
กำร
ท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศำสต
ร์และ
วัฒนธรรม
ให้อยู่ใน
ระดับต้น
ของประเทศ 

กำรพัฒนำ
ด้ำน
สิ่งแวดล้อม
และกำร
ท่องเท่ียว 
 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน

ทรัพยำกรธรรมช
ำติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และบริหำร

จัดกำร
ทรัพยำกรธรรม

ชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยำกรธรรม
ชำติได้รับกำร
ดูแลรักษำให้

เกิดควำมสมดุล 
และคุณภำพ

สิ่งแวดล้อมอยู่
ในเกณฑ์
มำตรฐำน
ก ำหนด 

1 2 3 4 สร้ำงจิตส ำนึก
และควำม
ตระหนักใน
กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรร
มชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชำชน
มีส่วนร่วม

ด้ำน
สิ่งแวดล้อม

เพิ่มขึ้น 

รณรงค์
สร้ำง

จิตส ำนึกปี
ละ1ครั้ง 

-โครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
-โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 
แหล่งน้ ำ คูคลอง และถนน
สำธำรณะ  

กอง
กำรศึกษำ 

ส ำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 



 

 
แบบ ยท. ๐๔ 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ที่ 5 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
 

ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ใน

เขต 
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ อปท. พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับ
แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ควำมก้ำว 
หน้ำของ
เป้ำหมำย 

ผลผลิต/โครงกำร หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยที่
สนับสนุน 60 61 62 63 

กำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำร
ถในกำร
แข่งขันด้ำน
กำร
ท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศำสต
ร์และ
วัฒนธรรม
ให้อยู่ใน
ระดับต้น
ของประเทศ 

กำรพัฒนำ
ด้ำน
สิ่งแวดล้อม
และกำร
ท่องเท่ียว 
 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน

ทรัพยำกรธรรม 
ชำติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู
และบริหำร

จัดกำร
ทรัพยำกรธรรม

ชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยำกรธรรม
ชำติได้รับกำร
ดูแลรักษำให้

เกิดควำมสมดุล 
และคุณภำพ

สิ่งแวดล้อมอยู่
ในเกณฑ์
มำตรฐำน
ก ำหนด 

1 2 3 4 ส่งเสริม  
สนับสนุน เฝ้ำ
ระวัง และ
ป้องกัน
ทรัพยำกรธรรมช
ำติและ
สิ่งแวดล้อม 

แม่น้ ำ 
ล ำคลอง  
มีวัชพืช
น้อยลง 

จัด
โครงกำร
ส่งเสริมปี
ละ1 ครั้ง 

-โครงกำรส่งเสริม สนับสนุนเฝ้ำ
ระวังและป้องกัน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
-โครงกำรก ำจัดวัชพืชแหล่งน้ ำ
ต ำบลคลองใหม่ 

ส ำนักปลัด กองช่ำง 



 

 

แบบ ยท. ๐๓ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 

พันธกิจ  11 พัฒนำระบบกำรบริหำรและบริกำรที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ 8. กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
9.ชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภำพและเพ่ิมควำมมั่นคงในกำรบริหำร 

 
เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 

8.กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น 

9.ชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภำพและเพ่ิมควำม

มั่นคงในกำรบริหำร 

เชิงคุณภำพ ประชำชนมีส่วนร่วมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้
ชุมชนอย่ำงแท้จริง 
เชิงปริมำณ ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจสอบกำร
บริหำรงำนได้มำกข้ึน 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
 แนวทำงท่ี 1 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 แนวทำงท่ี 2  ปรับปรุง พัฒนำ บุคลำกร  เครื่องมือ เครื่องใช้ และอำคำรสถำนที่เพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.1.1  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

จ ำนวนประชำชนมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 

1.1.2  ปรับปรุง พัฒนำ บุคลำกร  เครื่องมือ เครื่องใช้ 
และอำคำรสถำนที่เพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 

กำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพสูงขึ้น 

 
๔) หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก  
 กองกำรศึกษำฯ/ส ำนักงำนปลัด/กองช่ำง/กองคลัง/กองสวัสดิกำรและสังคม 
 
๕) ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์จังหวัด :  ยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของ ประชำชน  กำรเสริมสร้ำง   
ควำมมั่นคงและสังคม คุณภำพอย่ำงยั่งยืน 

 
 



 

 
แบบ ยท. ๐๔ 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ที่ 6  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
 

ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ใน

เขต 
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ อปท. พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับ
แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ควำมก้ำว 
หน้ำของ
เป้ำหมำย 

ผลผลิต/โครงกำร หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยที่
สนับสนุน 60 61 62 63 

กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
ของ 
ประชำชน  
กำร
เสริมสร้ำง   
ควำมมั่นคง
และสังคม 
คุณภำพ
อย่ำงยั่งยืน 

กำรพัฒนำ
ด้ำนบริหำร
จัดกำรที่ดี 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรที่ดี 
 

พัฒนำระบบ
กำรบริหำรและ

บริกำรท่ีมี
คุณภำพและ
ประสิทธิภำพ 

-กำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน
ในกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น 
-ชุมชนเข้มแข็ง 
มีศักยภำพและ
เพิ่มควำมมั่นคง
ในกำรบริหำร 

 

1 2 3 4 ส่งเสริมกำรมี
ส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

จ ำนวน
ประชำช
นมีส่วน

ร่วม
เพิ่มขึ้น 

มีประชุม
ประชำคม
ทุกเดือน 

-โครงกำรประชำคมท้องถิ่นเพื่อ
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
-โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
คณะกรรมกำร ศอช ต.คลองใหม่ 
-โครงกำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนใน
กำรจัดท ำแผนพัฒนำต ำบล 
-โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ชุมชนให้มีคุณภำพ 
-โครงกำรเผยแพร่ พรบ.ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชน 

ส ำนักปลัด กอง
กำรศึกษำ/
กอช่ำง/
กองคลัง/

กอง
สวัสดิกำรฯ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบ ยท. ๐๔ 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ที่ 6  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
 

ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ใน

เขต 
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ อปท. พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ
เป้ำประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย แนวทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วัด
ระดับ
แนว

ทำงกำร
พัฒนำ 

ควำมก้ำว 
หน้ำของ
เป้ำหมำย 

ผลผลิต/โครงกำร หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วยที่
สนับสนุน 60 61 62 63 

 กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต
ของ
ประชำชน 
กำร
เสริมสร้ำง
ควำมมั่นคง
และสังคม
คุณภำพ
อย่ำงยั่งยืน 

กำรพัฒนำ
ด้ำนบริหำร
จัดกำรที่ดี 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรที่ดี 
 

พัฒนำระบบ
กำรบริหำรและ

บริกำรท่ีมี
คุณภำพและ
ประสิทธิภำพ 

-กำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน
ในกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น 
-ชุมชนเข้มแข็ง 
มีศักยภำพและ
เพิ่มควำมมั่นคง
ในกำรบริหำร 

 

1 2 3 4 ปรับปรุง พัฒนำ 
บุคลำกร  
เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และ
อำคำรสถำนท่ี
เพิ่ม
ประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำน 

กำร
ท ำงำน
ท่ีมี
ประสิท
ธิภำพ
สูงขึ้น 

มีกำรอบรม
เพิ่มประ

สิทธิ 
ภำพ 

-โครงกำรก ำหนดประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
-โครงกำรค่ำจ้ำงท่ีปรึกษำ หรือ
กำรวิจัยเชิงส ำรวจ 
-โครงกำร 5 ส.  
-โครงกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
-จัดหำสถำนท่ีเพื่อสร้ำงท่ีท ำกำร 
อบต. คลองใหม่ 
-โครงกำรฝึกอบรมและศึกษำดู
งำนของคณะผู้บริหำรสมำชิก 
พนักงำน อบต.ฯลฯ 
 

ส ำนักปลัด กอง
กำรศึกษำ/
กอช่ำง/
กองคลัง/

กอง
สวัสดิกำรฯ 



 

 

๔.๓  หน่วยงำนรับผิดชอบ 
  
   ล ำดับ ยุทธศำสตร์           หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
     ๑ ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กองช่ำง 
     ๒ ด้ำนเศรษฐกิจ ส ำนักงำนปลัด 

กองสวัสดิกำรสังคม 
     ๓ ด้ำนสังคม ส ำนักงำนปลัด 

กองสวัสดิกำรสังคม 
     ๔ ด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม ส ำนักงำนปลัด 

กองกำรศึกษำ 
     ๕ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนปลัด 

กองกำรศึกษำ 
กองช่ำง 

     ๖ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ส ำนักงำนปลัด 
กองช่ำง 
กองคลัง 
กองสวัสดิกำรฯ 
กองกำรศึกษำฯ 

  
๔.๔  ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

บทที่ ๕  
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

๕.๑  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  ๕.๑.๑ ก ำหนด กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙  

กำรน ำแผนพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล  เป็นหน้ำที่ของผู้บริหำรท้องถิ่นที่ต้อง
ก ำหนดแนวทำงนโยบำยในกำรบริหำรพัฒนำท้องถิ่น  ซึ่งผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ ำเป็นต้อง
ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ  เพ่ือให้แผนพัฒนำท้องถิ่นตำอบสนองต่อปัญหำ  ควำมต้องกำรและศักยภำพของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  รวมทั้งสองดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัดแบบบูรณำกำร   และแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ  นโยบำยรัฐบำล ดังนั้นกำรน ำแผนพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติ  บรรลุตำมวัตถุประสงค์ของแต่ละ
ยุทธศำสตร์   และแนวทำงกำรพัฒนำที่ได้ก ำหนดไว้สำมำรถแบ่งเป็น 4 แนวทำง ดังนี้ 

1. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด ำเนินกำรเอง  โดยกำรแปลงแนวทำงกำรพัฒนำและโครงกำรใน
แผนพัฒนำต ำบลสำมปีน ำไปจัดท ำแผนงำนงบประมำณหรือข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  เพ่ือ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงำนโครงกำร 

2. กำรสนับสนุนหน่วยงำนรำชกำรอ่ืน  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  หรือองค์กรเอกชน
เป็นผู้ด ำเนินงำน  ในกรณีที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่มีควำมพร้อมหรือมีศักยภำพเพียงพอ  และมีหน่วยงำน
หรือองค์กรอื่นที่มีศักยภำพ  และมีควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนมำกกว่ำ 

3. กำรร่วมมือกับหน่วยงำนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรเอกชนในกำร
ด ำเนินงำนในกรณีที่ปฏิบัติงำนจะต้องเก่ียวพันกับหน่วยงำนหรือองค์กร  โดยอำจด ำเนินงำนในรูปแบบหุ้นส่วน
สหกรณ์หรือคณะท ำงำน  หรือคณะกรรมกำร 

4. กำรประสำนหน่วยงำนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรเอกชนอ่ืนเป็นผู้จัดสรร
งบประมำณและกำรด ำเนินกำรตำมแผนงำน  เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  และแผนพัฒนำสำมปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่  โดยผ่ำนควำเห็นชอบ
จำกผู้บริหำรท้องถิ่นและคณะกรรมกำรพัฒนำ  คณะกรรมกำรประสำนกำรพัฒนำ  และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ตำมล ำดับ 

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 หมวดที่ 6 กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ข้อ 28  ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น

ซึ่งประกอบด้วย 
1. สมำชิกสภำท้องถิ่นท่ีสภำท้องถิ่นคัดเลือก  จ ำนวน   3 คน 



 

 

2. ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นท่ีประชำคมท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน   2 คน 
3. ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน   2 คน 
4. หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่คัดเลือกกันเอง  จ ำนวน   2 คน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือก   จ ำนวน   2 คน 
โดยให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรหนึ่งคน  ท ำหน้ำที่ประธำนคณะกรรมกำร  และ

กรรมกำรอีกหนึ่งคน  ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำร 
กรรมกำรตำมข้อ  28  ให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปี  และอำจได้รับกำรคัดเลือกอีกได้ 
 ข้อ 29 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  มีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

1.     ก ำหนดแนวทำง  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
2.      ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
3. รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ

ผู้บริหำรท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  และประกำศผล
กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน  อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน 

ข้อ 30  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจมอบให้หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกด ำเนินกำร
หรือร่วมด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำได้  โดยมีขั้นตอนด ำเนินกำร  ดังนี้ 

1.  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงข้อก ำหนด  
ขอบข่ำยและรำยละเอียดของงำนที่จะมอบหมำยให้หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกด ำเนินกำร  เพ่ือเสนอ
ผู้บริหำรท้องถิ่น 

2. ผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติข้อก ำหนด  ขอบข่ำยและรำยละเอียดของงำน 
3. หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกที่ด ำเนินกำรหรือร่วมด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
4. ให้หน่วยงำนหรือบุคคลภำยนอกที่ด ำเนินกำรหรือร่วมด ำเนินกำรติดตำมและ

ประเมินผลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลต่อคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลเพื่อประเมินผลกำรรำยงำนผล   แสนอควำมเห็นต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

5. ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น คณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น  และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนทรำบในท้องถิ่นทรำบโดย
ทั่วกันอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง   ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบวัน 

ข้อ  31  เพ่ือประโยชน์ของประชำชนโดยส่วนร่วมและเพ่ือให้กำรบริหำรงำนขององค์กรกับ
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องแนวนโยบำยของรัฐบำล  กระทรวงหำดไทยอำจจัดให้มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตำมควำมเหมำะสม 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำตำมค ำสั่ง 61/2559  ลงวันที่  29   กุมภำพันธ์  2559  ประกอบด้วย 



 

 

1. นำยสกล     คิมประเสริฐ   ผู้แทนสภำท้องถิ่น      กรรมกำร 
 2. นำยอนันต์    บูรนณัติ    ผู้แทนสภำท้องถิ่น   กรรมกำร 
 3. นำยสุชำติ     บูรณัต ิ    ผู้แทนสภำท้องถิ่น   กรรมกำร 

4. นำยปรำชญ์    พยุง              ผู้แทนประชำคม      กรรมกำร 
 5. นำยสำโรจน์    กุลครอง   ผู้แทนประชำคม     กรรมกำร 
 6. ผู้แทนเกษตรอ ำเภอสำมพรำน   ผู้แทนหน่วยงำน   กรรมกำร 
 7. ผอ.รพ.ศต คลองใหม่    ผู้แทนหน่วยงำน   กรรมกำร 

8. พ.ต.อ. อดุลย์  สมัครวงษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมกำร 
  9. นำยบุญทอง  เอ่ียมศริยำรักษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมกำร  
 10. ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่    กรรมกำร 
 11. หัวหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์นโยบำยและแผน     กรรมกำร 

12. นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนฯ     กรรมกำร 
ให้มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

๑ ก ำหนดแนวทำงวิธีกำรเพ่ือติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
๒.   ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
๓.   รำยงำนและเสนอควำมเห็น  ซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น  

เพ่ือให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำฯ และประกำศผลกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำ  ให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน   อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง   ภำยในเดือนธันวำคม  ของทุกปี   พร้อมทั้งให้ปิดประกำศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำ  ๓๐ วัน         
 ๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรท ำงำนเพ่ือช่วยปฏิบัติงำน ตำมที่เห็นสมควร 
และค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่   ที่ 34/2559  ลงวันที่  8  กุมภำพันธ์  2559  เรื่องแต่งตั้ง
ประธำนและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่
แต่งตั้งให้ผู้มีรำยนำมต่อไปนี้เป็นประธำนและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 

1. นำยสกล     คิมประเสริฐ   ผู้แทนสภำท้องถิ่น     ประธำนกรรมกำร 
2. นำงสำวบุษกร  โรจนเลิศ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนฯ       กรรมกำรและเลขำฯ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
       1. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

1.1  ก่อสร้ำง ปรับปรุง บ ำรุงรักษำถนน คู คลอง เขื่อน สะพำน ทำง
เท้ำ และท่อระบำยน้ ำ  
1.2  พัฒนำระบบไฟฟ้ำ ประปำและระบบจรำจร 

2. กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 2.1 พัฒนำ ส่งเสริมอำชีพ และฝึกอำชีพให้กับประชำชน 
2.2 พัฒนำส่งเสริม สนับสนุนกำรผลิต ผลผลิตทำงกำรเกษตร
ปลอดภัยจำกสำรพิษเพ่ือบริโภค 

3. กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
 

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬำและนันทนำกำร 
3.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกำรสำธำรณสุข 
3.3 ป้องกัน แก้ไข และต่อต้ำนยำเสพติด 
3.4 สนับสนุน ส่งเสริม งำนสวัสดิกำรสังคม กำรสังคมสงเครำะห์ 
3.5 รักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และบรรเทำสำธำรณภัย 
 

4. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ 
และวัฒนธรรม 

4.1 พัฒนำกำรศึกษำ และส่งเสริมระบบกำรศึกษำ 
4.2 สนับสนุน  อนุรักษ์  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม   จำรีตประเพณี    
และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 

5.1  สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
5.2 ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้ำระวัง และป้องกันทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 

6.1 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
6.2 ปรับปรุง และพัฒนำ บุคลำกร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอำคำร
สถำนที่เพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
 

 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานประจ าปีที่ผ่านมา 
1.  ข้อเสนอเห็นควรแยกโครงกำรในแต่ละยุทธศำสตร์ให้ชัดเจนโดยแยกเป็นงำนโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือ  

พิจำรณำที่ชัดเจนและแยกงบประมำณด้ำนรำยละเอียด 



 

 

2.  ในกำรน ำโครงกำรเข้ำแผนสำมปีขอให้น ำโครงกำรที่จ ำเป็นและส ำคัญเข้ำด ำเนินกำรก่อนเพ่ือให้แผนมี
ประสิทธิภำพและหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำท่ีเหมำะสม 

3.  ในกำรจัดท ำแผนสำมปี  ขอให้ประชำชนเข้ำร่วมจัดท ำแผนเพ่ือชุมชนที่เข้มแข็ง 
4.  แผนงำนกิจกรรมควรแยกให้ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนพัฒนำท้องถิ่น 
4.2  ระเบียบวิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 กำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำสำมปี 
 จุดมุ่งหมำยส ำคัญของกำรประเมินผลแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  คือ  กำรประเมินว่ำมีกำรน ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไปปฏิบัติอย่ำงแท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่ำงไรเพ่ือที่จะสำมำรถวัดควำมสัมฤทธิ์
ผลของแผนยุทะศำสตร์ได้  ขณะเดียวกันก็สำมำรถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐำนในกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ฉบับต่อไปได้  ดังนั้น  กำรที่จะประเมินผลแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในภำพรวมได้จ ำเป็นต้อง
ประเมินผลกำรปฏิบัติในแต่ละแนวทำงกำรพัฒนำก่อน  เพ่ือน ำไปสู่กำรวัดควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์  ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นได้ว่ำกำรพัฒนำเป็นไปในแนวทำงใด  บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์หรือไม่  ขั้นแรกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำสำมปีให้ได้ข้อมูล
ข้อเท็จจริง  อันจะน ำมำสู่บทสรุปที่ไม่ปิดเบือนจำกผลกำรปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
 วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 

1. กำรติดตำมและประเมินผล  เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำสำมปีขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลคลองใหม่  โดยตรวจสอบ  ติดตำม  และประเมินผลก่อนด ำเนินกำรโครงกำรว่ำคุ้มค่ำกับกำรลงทุน
หรือไม่ทั้งในขณะด ำเนินกำรตำมโครงกำร เพ่ือปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที  และหลังสิ้นสุดโครงกำรเป็นประจ ำ
ทุกปีเพ่ือประเมินว่ำโครงกำรประสบควำมส ำเร็จตำมแผนที่วำงไว้หรือไม่  ได้ผลผลิตตำมวัตถุประสงค์  และ
คุ้มค่ำของผลกำรด ำเนินงำน  เพ่ือตัดสินว่ำควรจะขยำย  ปรับปรุง  หรือสิ้นสุด  หรือด ำเนินกำรต่อเนื่องในปี
ต่อไป 

2. กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ในแต่ละด้ำน   เพื่อใช้เป็นแนวทำงใน
กำรวำงแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในแต่ละปีให้เหมำะสม  สอดคล้องกับควำมเป็นจริง  โดยแยก
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่  ประกอบด้วย  ๖  ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ยุทธศำสตร์ที่  2. กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
ยุทธศำสตร์ที่  3. กำรพัฒนำด้ำนสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่  4. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ และวัฒนธรรม 
ยุทธศำสตร์ที่  5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 
ยุทธศำสตร์ที่  6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

3.  กำรติดตำมและประเมิน  ก ำหนดให้มีตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละเรื่อง  โดยให้มีกำรวัดผล
เพ่ือวัดคุณค่ำโครงกำร  และผลกำรพัฒนำที่เกิดข้ึน  3 ระดับ  คือ 



 

 

ผลงาน      ได้แก่  สิ่งที่เกิดข้ึนจำกกำรด ำเนินงำนในกำรแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรตำมเป้ำหมำยของ
งำน/โครงกำร 

ผลลัพธ์     ได้แก่  ผลที่ตำมมำ   ซึ่งเป็นเรื่องท่ีแสดงถึงกำรบรรลุควำมส ำเร็จของงำนที่เกิดข้ึน 
          ผลกระทบ  ได้แก่   กำรประเมินผลที่ได้จำกผลของโครงกำรทั้งท่ีคำดหวัง  และไม่ได้คำดหวัง  ซึ่งเป็น

ผลทำงบวกและทำงลบ  เพ่ือน ำไปประกอบกำรตัดสินใจเกี่ยวกับโครงกำร  เช่น  
กำรยกเลิก  หรือด ำเนินกำรต่อไป 

4.  ให้มีองค์กรและหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรก ำกับ  ติดตำม  และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่  ดังนี้ 
องค์กรให้ค ำแนะน ำ  ปรึกษำ  กำรติดตำมและประเมินผล 
1)  คณะกรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
2) คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่ 
องค์กรที่มีส่วนร่วมในกำรติดตำมและประเมินผล 
สนับสนุนให้องค์กรต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนในกำรติดตำมและประเมินผลได้แก่  ภำครัฐ  เอกชน

สถำบันกำรศึกษำ  ผู้น ำชุมชนและประชำชน  โดยติดตำมและประเมินผลในภำพรวมว่ำ 
1)  กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้น ำกรอบแนวคิดตำมที่ก ำหนดไว้ใน

แผนพัฒนำสำมปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ไปสู่กำรปฏิบัติมำกน้อยเพียงใด 
2) สภำพกำรพัฒนำเป็นไปตำมควำมต้องกำรที่ให้เกิดข้ึนอย่ำงเป็นระบบหรือไม่ 
3) ประชำชนได้รับประโยชน์คุ้มค่ำหรือไม่ 
4) ครอบคลุมภำรกิจกำรพัฒนำในทุกๆ  ด้ำนหรือไม่ 

4.3  ห้วงเวลาในการติดตาม  และประเมินผล 
      คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่  ก ำหนดห้วง
เวลำในกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของแต่ละโครงกำรอย่ำงน้อยโครงกำร
ละ  1  ครั้ง  และประเมินผลโครงกำรในภำพรวมอย่ำงน้อยปีละ  1  ครั้ง  แล้วรำยงำนผลและเสนอควำมเป็น  
ซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น  น ำเสนอสภำท้องถิ่นคณะกรรมกำรพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองใหม่  และประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน  



 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
ส าหรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยทุธศาสตร ์

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภำพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ 
๒. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ ๒๕ 
๓. ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 

๓.๑  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
๓.๒  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
๓.๓  ยุทธศำสตร์จังหวัด (๑๐) 
๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
๓.๕  พันธกิจ (๕) 
๓.๖  เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นพันธกิจ (๕) 
๓.๗  ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์ (ตัวชี้วัดรวม) (๕) 
๓.๘  จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในอนำคต (แนวทำงกำรพัฒนำ) (๕) 
๓.๙  ตัวชี้วัดและแนวทำงกำรพัฒนำ (ตัวชี้วัดรวม) (๕) 
๓.๑๐  ผลผลิต/โครงกำร (๕) 

รวม ๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก



 

 

งานนโยบายและแผน 

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม ่

หลักการและเหตุผล 

หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด 3 การจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ 16  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้ด าเนินการตามระเบียบ  
โดยให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 นี้ 

เหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  ได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 – 2562  
แต่เนื่องจากข้อมูลบางส่วน  และรายละเอียดไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และเนื่องด้วย
มีหนังสือสั่งการ กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท. 0810.2/ว 600 ลงวันที่ 29 มกราคม  2559  เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดท า  แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560 - 2663 เพ่ือรองรับแผนพัฒนาสามปี พงศ. 2560 – 2562  และ
รองรับนโยบายของรัฐบาล  คสช. และนโยบายจังหวัด   โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด หมวด 3 การจัดท าแผนพัฒนา  
ข้อ 16   

 

 

 

   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหม่  
พฤษภาคม     2559 

  
 


