
 
 

 

ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค 
 

 
 

1. ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คง 
2. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน 
4. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม 
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
6. ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

 
 
 

  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้ยกร่างแนวคิด
ยุทธศาสตร์  และน าเสนอต่อคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12  และคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เห็นชอบให้ยุทธศาสตร์ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 
12 ซ่ึงประกอบดว้ย ยทุธศาสตร์หลกั  ดงัน้ี 
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  พฒันาคนทุกช่วงวยัเพื่อคน
ไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีระเบียบวินยั  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  โดยเฉพาะการพฒันาและดูแลผูสู้งอายท่ีุจะมี
สัดส่วนสูงข้ึนในสังคมสูงวยัทั้งการสร้างงานท่ีเหมาะสม  การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพื่อชะลอความทุพพล
ภาพและโรคเร้ือรัง  การสร้างสภาพแวดลอ้มและนวตักรรมท่ีเอ้ือต่อสังคมสูงวยั  มุ่งเนน้การพฒันาศกัยภาพ
คนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดก าลงั
แรงงาน  โดยการยกระดบัคุณภาพคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21  การป้องกนัและควบคุมปัจจยัทางสังคมท่ีก าหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะท่ีดี  การสร้างความอยูดี่มีสุข
ให้ครอบครัวไทย  รวมทั้งการเสริมบทบาทของสถาบนัทางสังคมและทุนทางวฒันธรรม  ในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล า้ในสังคม  มุ่งเนน้การลดความ
เหล่ือมล ้ าในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม  การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถ
เขา้ถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ  เพื่อยกระดบัรายไดแ้ละขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก  การ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที ่12  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 6 ด้าน 



 
 

 

เข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐ  อย่างมีคุณภาพทัง่ถึงและเป็นธรรม  อาทิ  การสร้างโอกาสการเขา้ถึง
การศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพฒันาคนไดเ้ต็มตามศกัยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมี
ความใฝ่รู้และทกัษาท่ีเหมาะสม  เน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นท่ีการจดัรูปแบบบริการสุขภาพ
และสวสัดิการทางสังคมขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย  การพฒันาระบบบริการ
สาธารณะสุขให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมอยา่งเสมอภาค  ซ่ึงจะน าไปสู่การ
ลดความยากจนและความเหล่ือมล ้าอนัจะน าไปสู่การลดความขดัแยง้ในสังคมไทย 

  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  ให้
ความส าคญักบัการบริหารจดัการนโยบายการคลงัโดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบ  เพื่อรักษาเสถียรภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  การปรับโครงสร้างทั้ งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร  
อุตสาหกรรม  บริการ  การลงทุนเพื่อต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มของสาขาการผลิตและบริการท่ีเป็นฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั  พร้อมทั้งวางรากฐานการพฒันาทุนมนุษย ์ องค์ความรู้  เทคโนโลยีและ
นวตักรรม  รวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสร้างความเขม้แข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่  และเศรษฐกิจ
ดิจิทลัภายใตเ้ง่ือนไขการรักษาส่ิงแวดลอ้มและการใชป้ระโยชน์จากศกัยภาพของพื้นท่ี  โดยเฉพาะภาคการ
ผลิตและบริการท่ีมีศกัยภาพท่ีจะเป็นฐานส าคญัส าหรับการพฒันาประเทศในอนาคต  เช่น  อุตสาหกรรม
แปรรูปเกษตรและอาหาร  อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรคอุ์ตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ  อุตสาหกรรม
อากาศยาน  อุตสาหกรรมระบบราง  อุตสาหกรรมหุ่นยนต ์ ธุรกิจบริการสุขภาพ  ธุรกิจบริการทางการเงิน  
ธุรกิจการจดัประชุมและนิทรรศการนานาชาติ  ธุรกิจภาพยนตร์  การศึกษานานาชาติ  ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียวศูนยป์ฏิบติัการประจ าภูมิภาค  เป็นตน้  ทั้งน้ีโดยจะใช้ความส าคญักบัรูปแบบการพฒันาใน
รูปคลสัเตอร์  การสร้างความเช่ือมโยงการผลิตและบริการ  การพฒันา  SMEs และการสร้างผูป้ระกอบการ
และเกษตรกรรุ่นใหม่  รวมถึงการสร้างศกัยภาพของลูกหลานเกษตรกร  โดยจะตอ้งพฒันาปัจจยัพื้นฐานเชิง
ยทุธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย ์ โครงสร้างพื้นฐานการพฒันาวทิยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละนวตักรรม  การบริหาร
จดัการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออ านวยความสะดวกต่อการคา้  การลงทุน  เพื่อรองรับการพฒันา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการคา้  อนัจะเป็นกาสนบัสนุนใหเ้ศรษฐกิจในภาพรวมขยายตวัไดไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 
5 ซ่ึงเป็นปฐมบทของการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไทยเขา้สู่การเป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ภายใตก้รอบยทุธศาสตร์ชาติในระยะยาว  

  4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  สร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย ัง่ยืนและเป็นธรรม  บริหารจดัการน ้ าให้มีประสิทธิภาพ  ภายใต้
ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า  แก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
จดัการขยะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ  20  ตามเป้าหมายระยะยาว  พฒันาการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ  ลดการใชพ้ลงังาน  เพื่อปรับตวัไปสู่รูปแบบของการผลิต  และการบริโภคคาร์บอนต ่าและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมากข้ึน  รวมทั้ งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการ



 
 

 

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัธรรมชาติ  ต่อเน่ืองจากแผนพฒันา ฯ ฉบบัท่ี  11  ทั้ งน้ีเพื่อ
วางรากฐานและสนบัสนุนใหป้ระเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งย ัง่ยนื 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  ให้ความส าคญักบัความมัน่คงท่ีส่งผลกระทบต่อการ
พฒันาในทุกมิติ  ทั้ งมิติเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพให้ประเทศ  
สามารถรับมือกบัภยัคุกคามทุกรูปแบบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  โดยมีสาระครอบคลุม  ดงัน้ี (1) สถาบนัหลกั
ของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมัน่คงเป็นจุดยึดเหน่ียวของสังคม  (2)  ความสามคัคีของคนในชาติ  ลดความ
เหล่ือมล ้าในทุกมิติและสร้างความเช่ือมมัน่ในกระบวนการยุติธรรม  (3)  ความสงบสุขและการอยูร่่วมกนั
อย่างสันติสุขในทุกพื้นท่ี  (4)  การบริหารจดัการความมัน่คงชายแดนชายฝ่ังทะเล  เสริมสร้างและพฒันา
ความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นในการแกไ้ขปัญหาดา้นความมัน่คง  (5)  สร้างความเช่ือมัน่และพฒันา
ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก  เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ  ให้สามารถ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาภยัคุกคามขา้มชาติ  ภยัก่อการร้าย  (6)  เสริมสร้างมัน่คงทางเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ไซเบอร์  (7)  รักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอ้ม  และปกป้อง  รักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล  (8)  เสริมสร้างความมัน่คงทางอาหารพลงังานและน ้ า  โดยการก าหนดแนวทางบริหาร
จดัการ  (9)  เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพการป้องกนัประเทศ  การรักษาความสงบภายในและความมัน่คง
ระหว่างประเทศ  รวมทั้งพฒันาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ  (10)  พฒันาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ  และระบบบริหารจดัการภยัพิบติั  (11)  การบริหารจดัการยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คง  ใหเ้กิดผล
ในทางปฏิบติัในระดบัพื้นท่ีไดอ้ย่างเป็นรูปแบบ  พฒันาระบบการติดตามประเมินผลอยา่งเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง  รวมทั้งสนบัสนุนงานศึกษา  วจิยั  พฒันาดา้นความมัน่คง 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  เพื่อให้การบริหาร
จดัการภาครัฐมีความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ  มีความรับผดิชอบและตรวจสอบไดอ้ยา่งเป็นธรรม  รวมทั้ง
ประชาชนมีส่วนร่วม  มีการกระจายอ านาจ  และแบ่งภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่างส่วนกลาง  
ภูมิภาคและทอ้งถ่ิน  โดยมีประเด็นพฒันาส าคญั  ประกอบดว้ย  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ  การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์  (E-Government)  การปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ  การกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ินโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานทอ้งถ่ินให้เอ้ือต่อการกระจาย
อ านาจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  และการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน่  เพื่อใหป้ระเทศไทย
ปราศจากคอร์รัปชัน่  ซ่ึงจะเป็นปัจจยัสนบัสนุนส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆให้
ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวต้ามกรอบในอนาคตประเทศไทย  ปี 2577 

  7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน  และระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพฒันาฯ  ฉบบัท่ี  12  จะมุ่งเน้นการพฒันาการภาพ
โครงสร้างพื้นฐานดา้นการคมนาคมขนส่ง  การเช่ือมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม  และการบริหารจดัการ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนบัสนุนการพฒันาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นท่ีเมือง  การเช่ือมโยงการเดินทาง



 
 

 

และขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศท่ีไดม้าตรฐาน  การพฒันาความมัน่คงดา้นพลงังานและการผลิตพลงังาน
ทดแทน  การสนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกิจดิจิตอล  การลดความเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงโครงสร้างพื้นฐาน
เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีห่างไกล  และการใชป้ระโยชน์จาการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ  ไดแ้ก่  อุตสาหกรรมระบบราง  อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิต
ช้ินส่วนอากาศยาน  อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลงังาน  รวมทั้ง  การพฒันา
ระบบโลจิสติกส์ทั้งในดา้นการส่งเสริมผูป้ระกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหวา่งประเทศ  
การพฒันาบุคลากรดา้นโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจดัการ  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  
ตลอดจนการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่ราง
เป็นหลกั 

  8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  ให้ความส าคญักบัการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจยั  และนวตักรรม  ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ  ฉบบัท่ี  11  
ทั้งท่ีเพิ่มการลงทุนวิจยัและพฒันาและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของการพฒันาวิทยาศาสตร์ฯ  ทั้งดา้น
บุคลากรวิจยั  โครงสร้างพื้นฐาน  และการบริหารจดัการ  เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจยั  และ
นวตักรรมเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศในมิติต่างๆ  ทั้งการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มให้กบัสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป  
น าไปสู่ศกัยภาพการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน  เสริมสร้างสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิดมีทุนทางปัญญา  เพื่อเป็น
รากฐานการด ารงชีวิตท่ีมีความสุขของคนไทย  บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มสู่ความ
สมดุลอนัจะน ามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชน  รวมทั้งเพื่อแกไ้ขปัญหาและยกระดบัความเจริญ
ให้กับภาคส่วนต่างๆ  ทั้ งเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณราการระหว่าง
หน่วยงานและองคก์รต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  อนัจะสนบัสนุนใหป้ระเทศไทยกา้วสู่การแข่งขนัในศตวรรษหนา้  
โดยหลุดพน้จากกบัดกัประเทศรายไดป้านกลางและกา้วไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้งในอนาคต 

  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  เมือง  และพื้นที่เศรษฐกิจ  ก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันา
ภาค  เมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจส าคญัให้สอดกบัทิศทางการพฒันาประเทศ  ศกัยภาพ  โอกาสและขอ้จ ากดั
ของพื้นท่ี  รวมทั้งความตอ้งการของภาคีการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เขม้แขง็โดยมี
คุณภาพส่ิงแวดล้อม  ตามมาตรฐานสากล  สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  เพื่อกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค  พฒันาเมืองศูนยก์ลางความเจริญใน
ภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยูแ่ละปลอดภยั  สนบัสนุนการเช่ือมโยงในภูมิภาคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของพื้นท่ีและสร้างความอยูดี่มีสุขใหแ้ก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง  โดยมีสาระครอบคลุม  ดงัน้ี (1)  การ
พฒันาภาค  (2)  การพฒันาเมืองศูนยก์ลางความเจริญ  ในภูมิภาค  (3)  การพฒันาพื้นท่ีฐานเศรษฐกิจหลกั
บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก  และ  (4)  การพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  รวมทั้งความเช่ือมโยงกบั
การพฒันาคลสัเตอร์อุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศกัยภาพ  และโครงการพฒันาท่าเรือน ้าลึกทวาย  



 
 

 

  10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ  ประเทศเพ่ือนบ้าน  และภูมิภาค  ก าหนดยทุธศาสตร์
การต่างประเทศเพื่อบา้น  ภูมิภาค  ให้เกิดการประสานและพฒันาความร่วมมือกนัระหว่างประเทศทั้งใน
เชิงรุกและรับอยา่งสร้างสรรค ์ โดยมุ่งเนน้การดูแลการด าเนินงานตามขอ้ผูกพนัและพนัธกรณี  ตลอดจน
มาตรฐานต่างๆ  ท่ีไทยมีความเก่ียวขอ้งในฐานประเทศสมาชิก  ทั้งในเวทีระดบัโลก  ระดบัภูมิภาค  และ
ระดบัอนุภูมิภาค  อาทิ  การด าเนินงานเป้าหมาย  การพฒันาท่ีย ัง่ยืน  (SDGs)  การประมง  การคา้มนุษย ์ 
และอ่ืนๆ  ให้เขา้สู่มาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับของประชาคมโลก  เป็นตน้  การเตรียมควาพร้อมใน
การรองรับและด าเนินงานของประเทศไทยภายหลงัการเขา้สู่ประชาชนอาเซียนในปี 2558 (Post-ASEAN 
2015)  การปรับตวัและพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศเพื่อรองรับและสอดคลอ้งกบัการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของความร่วมมือระดับภูมิภาค  อาทิ  Regional Comprehensive  Economic  
Partnerships (RCEP)  เป็นตน้การเสริมสร้างความเช่ือมโยงกนัระหวา่งประเทศในอนุภาคประเทศเพื่อบา้น
และภูมิภาคและการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการให้บริการทางการศึกษา  
การให้บริการดา้นการเงิน  การให้บริการดา้นสุขภาพ  การให้บริการดา้นโลจิสติกส์และการลงทุนเพื่อการ
วจิยัและพฒันา  รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย  

 
 
 

ต าแหน่งยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนบน 2 

1. เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภยั เพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
2. เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ศาสนา วฒันธรรม เกษตร วถีิชีวติ และเพื่อการเรียนรู้ 

วสัิยทัศน์ 

“ฐานการผลติอาหารปลอดภัยท่องเทีย่วเพ่ือการเรียนรู้ทรัพยากรน า้สมดุลและยั่งยืน” 

พนัธกจิ 

1. พฒันาศกัยภาพการผลิต การแปรรูป และขีดความสามารถในการแข่งขนัเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
2. สร้างมูลค่าเพิ่มและเช่ือมโยงการท่องเท่ียวอยา่งมีคุณภาพ และย ัง่ยนื 
3. พฒันาระบบ Logistics ใหมี้ประสิทธิภาพในการขนส่งและการกระจายสินคา้ 
4. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน 

เป้าประสงค์รวม 

1. เพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรและอาหารปลอดภยัท่ีส าคญัของกลุ่มจงัหวดั 
2. สินคา้เกษตรและอาหารปลอดภยัไดรั้บการรับรองมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
3. ยกระดบัการท่องเท่ียวเชิงคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มจงัหวดั 
4. บริหารจดัการน ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 

แผนพฒันากลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนบน 2 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1 : การพฒันาการตลาด ระบบ Logistics และการผลิตอาหารปลอดภยั 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเท่ียวจากฐานความรู้ทางประวติัศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3 : บริหารจดัการน ้าแบบบูรณาการ 

 

 

ต าแหน่งการพฒันา (Positioning) ของจังหวดัชัยนาท 

1.เป็นแหล่งลิตสินคา้เกษตร ไดแ้ก่ เมลด็พนัธุ์ขา้ว ขา้ว ส้มโอขาวแตงกวา พืชสมุนไพร 
อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง โคเน้ือ แพะ ไก่ และปลาน ้ าจืด ท่ีมีคุณภาพ และปลอดภัยได้
มาตรฐาน 

2.เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้และวิถีชีวิตชุมชน ได้แก่ การเรียนรู้วิถีเกษตร 
ธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรมและวถีิชีวติชุมชน 

3.เป็นเมืองท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรดิน น ้ า ป่าไม ้สัตวน์ ้ าจืด อุดม
สมบูรณ์ และคุณภาพส่ิงแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพน ้ า อากาศ และขยะมูลฝอย อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

4.เป็นเมืองท่ีคนในสังคมมีคุณภาพดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีโอกาสทางการศึกษาเท่า
เทียมกนั มีอาชีพและรายไดม้ัน่คง ครอบครัวอบอุ่น มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

วสัิยทัศน์     “เมืองเกษตรมาตรฐาน ย่านท่องเทีย่วเพ่ือการเรียนรู้ มุ่งสู่ส่ิงแวดล้อมสมดุลและสังคม   
  เป็นสุข”  

ค านิยาม  

            เมืองเกษตรมาตรฐาน หมายถึง  สินคา้เกษตรท่ีมีศกัยภาพของจงัหวดัชยันาท อาทิ เมล็ดพนัธ์ุขา้ว 
ส้มโอขาวแตงกวา พืชสมุนไพร ออ้ยโรงงาน มนัส าปะหลงั โคเน้ือ แพะ ไก่ และปลาน ้ าจืด มีความปลอดภยั 
ไดม้าตรฐานตามกระบวนการตรวจประเมินของสินคา้เกษตรแต่ละชนิด 

    ย่านท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้   หมายถึง   การท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงคส์อดคลอ้งกบัแนวทางการ
พัฒนาในชุมชนให้เกิดความย ัง่ยืน มีการจัดกิจกรรมและการท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องและสัมพนัธ์กับ
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ตลอดจนวถีิชีวติในชุมชนในเชิงการเรียนรู้  

แผนพฒันาจังหวดั  ( พ.ศ.2561 – 256 ) 



 
 

 

             ส่ิงแวดล้อมสมดุล  หมายถึง  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพส่ิงแวดล้อมอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐาน   
 สังคมเป็นสุข  หมายถึง คนในสังคมมีสุขภาพดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีโอกาสทางการศึกษาเท่า
เทียมกนั มีอาชีพและรายไดม้ัน่คง ครอบครัวอบอุ่น มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  

พนัธกจิ 
1. พฒันาการผลิตสินคา้เกษตรใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด   
2. เพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตร พร้อมทั้งพฒันาการตลาดและระบบ  Logistic  
3. เพิ่มศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้และวถีิชีวติชุมชน 

 4. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
 5. พฒันาคนใหมี้คุณภาพ มีทกัษะการประกอบอาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม และมีสุขภาวะท่ีดี 
 6. สร้างความมัน่คงและปลอดภยัทางสังคม 
 7. นอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบในการพฒันาในทุกมิติ 

เป้าประสงค์ภาพรวม 
1. เศรษฐกิจของจงัหวดัขยายตวัเพิ่มข้ึน 
2. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
3. ประชาชนมีความสุขเพิ่มข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1.การพฒันาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistic สินคา้เกษตรมาตรฐาน 
 2.การเพิ่มศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้แลวถีิชีวติชุมชน 
 3.การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
 4.การพฒันาคุณภาพคน และเสริมสร้างความมัน่คงปลอดภยัทางสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1.  การพฒันาการผลิต การ
แปรรูป การตลาดและระบบ 
Logistic สินคา้เกษตร
มาตรฐาน (ส าคัญล าดับที ่1) 
 

1. มูลค่าผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มข้ึน 
2. ผลผลิตสินคา้เกษตรมีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
 

1 .  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
กระบวนการผลิตสินคา้เกษตรท่ี
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นท่ี 
2. ส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตร
ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของ
พื้นท่ี 
3. ส่งเสริมการท าการเกษตรตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การผลิตสินคา้เกษตร 
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
การลิต การแปรรูป และการตลาด
สินคา้เกษตรมาตรฐาน 
6. ส่งเสริมการลดตน้ทุนการผลิต
สินคา้เกษตร 
7 . ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พัฒ น า ก า ร
รวมกลุ่มสถาบนัให้เขม้แข็ง และ
เกิดการเช่ือมโยงเครือข่าย 
8.ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด
และระบบ Logistic สินคา้เกษตร
มาตรฐาน 

2.การเพิ่มศกัยภาพดา้นการ
ท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้และวิถี
ชีวติชุมชน (ส าคัญล าดับที ่4) 

1.รายไดจ้ากท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 
2.รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ชุมชนเพิ่มข้ึน 

1.การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเพื่อ
การเรียนรู้และวถีิชีวติชุมชน 
2.ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียว 
3.พัฒนาโครงการพื้นฐานด้าน
การท่องเท่ียว 
4.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และบริการท่ี เ ช่ือโยงกับการ
ท่องเท่ียว 
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  5.การพฒันาระบบบริหารจดัการ
แหล่งท่องเท่ียว และบุคลากร
ดา้นการท่องเท่ียว 
6 . ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ด้ า น ก า ร
ประชาสัมพันธ์และการตลาด
ท่องเท่ียว 

3 .   ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ท รัพ ย า ก รธ ร รมช า ติ แล ะ
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ย ัง่ยนื (ส าคัญล าดับที ่2) 

1.ผลกระทบจากอุทกภยัและภยัแลง้
ลดลง 

1 .พัฒนาแหล่งน ้ าและระบบ
ระบายน ้า 
2.พัฒนาระบบป้องกันน ้ าท่วม
และการกดัเซาะริมตล่ิง 
3.ก าจดัส่ิงกีดขวางทางน ้า 

2.พื้นท่ีสีเขียวเพิ่มข้ึน 1.อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่า
ไม ้

3 . ป ริม าณสั ต ว์น ้ า ใ นแห ล่ งน ้ า
ธรรมชาติเพิ่มข้ึน 

1 . อ นุ รั กษ์  แ ล ะ ฟ้ื น ฟู  ค ว าม
หลากหลายทางชีวภาพ และ
ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณสัตว์น ้ า
ในแหล่งน ้าธรรมชาติ 

4.คุณภาพน ้าในแม่น ้าดีข้ึน 1.ส่งเสริมการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหามลพิษทางน ้า 

5.ปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยลดลง 1 . เพิ่ มประ สิท ธิภ าพในก า ร
บริหารจดัการขยะมูลฝอย 6.ประสิทธิภาพในการก าจดัขยะมูล

ฝอยเพิ่มข้ึน 
4.  การพฒันาคุณภาพคน และ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม มั่ น ค ง
ปลอดภัยทางสังคม (ส าคัญ
ล าดับที ่3)  

1. ประชาชนมีคุณภาพเพิ่มข้ึนทั้ ง
สติปัญญา ความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ และสุขภาวะ 
 

 1.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพดา้น
การศึกษา และการเรียนรู้ 
 2.ส่งเสริมการสร้างสุขภาวะใหค้น
มีสุขภาพแขง็แรงทั้งร่างกายและ
จิตใจ 
3.ส่งเสริมการมีงานและพฒันา
ทกัษะการประกอบอาชีพ 
4.ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  2.สั งคมมีความมั่นคงปลอดภัย
เพิ่มข้ึน 

1 . ส่ ง เส ริมมาตรการในการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
อาชญากรรม 
2 . ส่ ง เส ริมมาตรการในการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
อุบติัเหตุจราจร 
3 . ส่ ง เส ริมมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

 
 

 
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยันาทไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท า ทบทวนหรือ
เปล่ียนแปลงยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อร่วม
ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมคิดและวเิคราะห์ศกัยภาพประเมินสถานภาพการพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหไ้ปในทิศทางเดียวกนัโดยกลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ ประชาคมระดบัจงัหวดั ส าหรับ
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยันาท คณะกรรมการ
ประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมชยันาทธานี อ าเภอเมือง จงัหวดัชยันาท ซ่ึงสรุปผล
ยทุธศาสตร์การพฒันาไดด้งัน้ี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 กลยุทธ์ 
 1.ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาทุกระดบัทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอาศยั 
 2.สนบัสนุนการเรียนรู้ และเพิ่มทกัษะในการประกอบอาชีพ 
 3.ส่งเสริมและสนบัสนุนพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ประเพณีทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญา
ของทอ้งถ่ิน 
 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที ่2 การพฒันาด้านสังคม 
 กลยุทธ์ 
 1.ส่งเสริมและสนบัสนุนความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นดา้นอาชญากรรม อุบติัเหตุ และยา
เสพติด 
 2.ส่งเสริมการควบคุม การป้องกนัโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั 



 
 

 

 3.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ ผูสู้งอาย ุสตรีและเด็ก 
 4.ส่งเสริมและสนบัสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนการก่อสร้างต่างๆ เพื่อพฒันาสนามกีฬา 
 5.สนบัสนุนการป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั 
 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที ่3 การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
 กลยุทธ์ 
 1.ส่งเสริมใหมี้ระบบคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน 
 2.พฒันาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรกรรม 
 3.สนบัสนุนการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.ส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนใหไ้ดคุ้ณภาพและเพิ่มช่องทางการตลาด 
 5.ส่งเสริมการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว และปัจจยัสนบัสนุนการท่องเท่ียว 
 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที ่4 การพฒันาส่ิงแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 กลยุทธ์ 
 1.สนบัสนุนและการป้องกนัอุทกภยั และการกดัเซาะตล่ิงพงัทลาย 
 2.ส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนั การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 3.สนบัสนุนการก าจดัขยะมูลฝอยอยา่งครบวงจร 
 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที ่5 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 
 กลยุทธ์ 
 1.การพฒันาการส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 3.สนบัสนุนการจดัสรรงบประมาณการบริหารจดัการตามอ านาจหนา้ท่ีในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 4.พฒันาศกัยภาพของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ 
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การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

1.เด็กและเยาวชนไดรั้บ
การศึกษาทั้งในหอ้งเรียนและ
นอกหอ้งเรียน 
2.ประชาชนสามารถประกอบ
อาชีพไดห้ลากหลายตามความ
ตอ้งการของตลาด 
3.ประชาชนอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู สืบ
สานพิธีทางศาสนา รัฐพิธี 
ศิลปวฒันธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

1.ส่งเสริมและสนบัสนุน
การศึกษาทุกระดบัทั้งในระบบ 
นอกระบบและตามอธัยาศยั 
2.สนบัสนุนการเรียนรู้ และเพิ่ม
ทกัษะในการประกอบอาชีพ 
3.ส่งเสริมและสนบัสนุนพิธีทาง
ศาสนา รัฐพิธี ประเพณีทอ้งถ่ิน 
ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญา
ของทอ้งถ่ิน 

การพฒันาดา้นสังคม 1.ครอบครัว ชุมชน มีคุณภาพ
ชีวติท่ีดีมีความมัน่คงปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์น 
2.ประชาชนมีสุขภาพแขง็แรง 
ลดปัญหาการเกิดโรคต่างๆ 
3.ประชาชน ผูด้อ้ยโอกาส ผู ้
พิการ ผูสู้งอาย ุสตรีและเด็กมี
คุณภาพชีวติดีข้ึน 
4.สนามกีฬามีการปรับปรุงใหดี้
ข้ึนและมีการส่งเสริมการแข่งขนั
กีฬา 
5.ครัวเรือนท่ีรับลกระทบจากสา
ธารณภยัไดรั้บการช่วยเหลือ 

1.ส่งเสริมและสนบัสนุนความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น
ดา้นอาชญากรรม อุบติัเหตุ และ
ยาเสพติด 
2.ส่งเสริมการควบคุม การ
ป้องกนัโรคติดต่อ และโรคไม่
ติดต่อ 
3.ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
ชีวติใหก้บัผูด้อ้ยโอกาส ผูพ้ิการ 
ผูสู้งอาย ุสตรีและเด็ก 
4.ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
กีฬาทุกชนิด ตลอดจนการ
ก่อสร้างต่างๆ เพื่อพฒันาสนาม
กีฬา 
5.สนบัสนุนการป้องกนั และ
บรรเทาสาธารณภยั 

 
 
 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 1.มีโครงสร้างพื้นฐานได้

มาตรฐานและไดรั้บความ
สะดวก และแหล่งน ้ามีการ
พฒันา 
2.ประชาชนน าความรู้ท่ีไดม้า
ด ารงชีวิต และการประกอบ
อาชีพ 
3.ประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจาก
สินคา้ชุมชน กระตุน้เศรษฐกิจ
ของจงัหวดั 
4.ธุรกิจการท่องเท่ียวมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

1.ส่งเสริมใหมี้ระบบคมนาคมให้
ไดม้าตรฐาน 
2.พฒันาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตรกรรม 
3.สนบัสนุนการด าเนินชีวิตตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.ส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑ์
ชุมชนให้ไดคุ้ณภาพและเพิ่ม
ช่องทางการตลาด 
5.ส่งเสริมการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวและปัจจยัสนบัสนุนการ
ท่องเท่ียว 

การพฒันาส่ิงแวดลอ้มและการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

1.การป้องกนัอุทกภยัและการ
พงัทลายของตล่ิง 
2.ทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์และคุณภาพน ้าอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐาน 
3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการขยะแบบครบวงจร 

1.สนบัสนุนและการป้องกนั
อุทกภยัและการกดัเซาะตล่ิง
พงัทลาย 
2.ส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ป้องกนัการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
3.สนบัสนุนการก าจดัขยะมูลฝอย
อยา่งครบวงจร 

การพฒันาดา้นการเมืองการ
บริหาร 

1.ชุมชนมีความเขม้แขง็ มีความ
สามคัคี สามารถพึ่งตนเองได ้
2.บุคลากรไดเ้พิ่มความรู้ และ
ทกัษะในการท างาน 
3.ชุมชนไดผ้ลประโยชน์จากการ
จดัสรรงบประมาณ 
4.หน่วยงานมีการพฒันาครุภณัฑ์
ท่ีทนัสมยัและส่ิงก่อสร้างท่ีอยูใ่น
ความรับผดิชอบมีการซ่อมแซม
ปรับปรุงใหใ้ชง้านไดน้านข้ึน 

1.การพฒันาการส่งเสริม
ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
2.ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรให้
มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
3.สนบัสนุนการจดัสรร
งบประมาณการบริหารจดัการ
ตามอ านาจหนา้ท่ีในการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 
4.พฒันาศกัยภาพของหน่วยงาน 



 
 

 

  2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

    
 

“  ต าบลน่าอยู่    เฟ่ืองฟูวฒันธรรม    ก้าวน าคุณภาพชีวติ ” 
 
 
 
 

 1.  พฒันายกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน  ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  
 2.  ส่งเสริมกีฬา  สร้างสุขภาพอนามยัท่ีแขง็แรง  สมบูรณ์ 
 3.  พฒันาการศึกษาและสนบัสนุนการอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  และประเพณี ของ
ทอ้งถ่ิน 
 4.  พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  และพฒันา  แหล่งน ้าอุปโภค  บริโภค  การเกษตร  ใหไ้ดม้าตรฐาน 
 5.  ส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได ้ และด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.  ส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

7.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 

 
              1.  ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี  มีความมัน่คงปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
 2.  ประชาชน  ผูด้อ้ยโอกาส  ผูพ้ิการ  ผูสู้งอาย ุ สตรีและเด็กไดรั้บการดูแลอยา่งทัว่ถึง 
 3.  ประชาชน  มีสุขภาพแขง็แรง  ลดปัญหาการเกิดโรคต่างๆ 
 4.  เด็กก่อนวยัเรียนและในวยัเรียนไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 5.  ประชาชน  อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู  สืบสาน  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 6.  ประชาชนมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีไดม้าตรฐานและมีแหล่งน ้าในการอุปโภค บริโภค  รวมทั้ง
การเกษตรอยา่งเพียงพอทัว่ถึง 
 7.  ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
 8.  ชุมชนมีความเขม้แขง็  สามคัคี  สามารถพึ่งตนเองได้ 
 9.  เทศบาลใหบ้ริการประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

 วสัิยทัศน์ 

 พนัธกจิ 

 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา 



 
 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา 
(Goals ) 

ตัวช้ีวดั 
( Kpls ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย  ( Targets ) 

ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดี  มีความมัน่คงปลอดภยัใน
ชีวติและทรัพยสิ์น   

1. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีปัจจยัส่ีครบใน
การด ารงชีวติเพิ่มข้ึน 
2.  ร้อยละของยาเสพติดท่ี
ระบาดในพื้นท่ีลดลง 
3.  ร้อยละของครัวเรือนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  
ไดรั้บความช่วยเหลือเม่ือเกิด
สาธารณภยั เพิ่มข้ึน 
4.  ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของ
ประชาชนท่ีมีสุขภาพแขง็แรง
ปราศจากโรคติดต่อ 

1. ประชาชนผูด้อ้ยโอกาสท่ีไดรั้บ
การดูแลอยา่งทัว่ถึงทุกดา้น  มีร้อย
ละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. มียาเสพติดระบาดในพื้นท่ีร้อย
ละ 40 
3. มีครัวเรือนท่ีประสบภยั
สาธารณะในพื้นท่ีร้อยละ 40 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 
4. ประชาชนในพื้นท่ีร้อยละ  30  มี
สุขภาพไม่แขง็แรงเส่ียงต่อการป่วย
ดว้ยโรคติดต่อ 
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2.ประชาชน  ผูด้อ้ยโอกาส  
ผูพ้ิการ  ผูสู้งอาย ุ สตรีและ
เด็กไดรั้บการดูแลอยา่ง
ทัว่ถึง 

1. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีท่ีอยูอ่าศยัท่ี
มัน่คงแขง็แรง  เพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละของประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย  เขา้ถึงสวสัดิการ
ดา้นต่างๆตามความเหมาะสมแก่
สถานะเพิ่มข้ึน 

1. ประชาชนผูด้อ้ยโอกาสมีท่ีอยูอ่าศยั  
ไม่มัน่คง  แขง็แรง  ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถ

เขา้ถึงสวสัดิการดา้นต่างๆ จ านวน
ร้อยละ 40 ของงบประชาชน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา 

(Goals ) 
ตัวช้ีวดั 
( Kpls ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย  ( Targets ) 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

3. ประชาชนมีสุขภาพแขง็แรง  ลด
ปัญหาการเกิดโรคต่างๆ 

1. ร้อยละของประชาชนเพิ่มข้ึนท่ีมี
สุขภาพแขง็แรง  มีอตัราการป่วยดว้ย
โรคส าคญัลดลง 
2. ร้อยละของประชาชนเพิ่มข้ึนท่ีมี
สุขภาพแขง็แรง  จากการออกก าลงักาย  
เล่นกีฬา 
 

1. ประชาชนร้อยละ 40 ของประชาชน
ทั้งหมดมีความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยดว้ยโรค
ส าคญั 
2. ประชาชนร้อยละ 50 ของประชาชนทั้งหมด  
เขา้มาใชส้นามกีฬา  เคร่ืองออกก าลงักาย  และ
อุปกรณ์กีฬาท่ีเทศบาลจดัไวใ้ห้ 
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4. เด็กก่อนวยัเรียนและในวยัเรียน
ไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

1. จ านวนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีไดรั้บการ
ปรับปรุงใหมี้ความพร้อมและมี
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 
2. ร้อยละของเด็กท่ีมีพฒันาการท่ี
สมบูรณ์สมวยัทั้งทางร่างกายและจิตใจ
เพิ่มข้ึน 
 

1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กยงัไม่ไดม้าตรฐานและ
มีความพร้อมเท่าท่ีควร จ านวน 6 ศูนย ์
2. มีเด็กร้อยละ  30  ยงัมีพฒันาการไม่สมวยั 
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5. ประชาชน  อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู  สืบ
สาน  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  
ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

1. ร้อยละของประชาชนทีมีส่วนร่วมใน
การจดังานและเขา้ร่วมงานประเพณี
ทอ้งถ่ินต่างๆ 

1. มีประชาชนร้อยละ 60 ท่ีมีส่วนร่วมใน
โครงการกิจกรรมงานประเพณีทอ้งถ่ิน 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา 
(Goals ) 

ตัวช้ีวดั 
( Kpls ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย  ( Targets ) 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

6. ประชาชนมีโครงสร้างพื้นฐานท่ี
ไดม้าตรฐานและมีแหล่งน ้าในการ
อุปโภค บริโภค  รวมทั้งการเกษตร
อยา่งเพียงพอทัว่ถึง 

1. จ านวน ถนน สะพาน เส้นทาง
คมนาคมท่ีไดม้าตรฐาน  ขนถ่ายสินคา้
การเกษตรเพิ่มมากข้ึน 
2. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีน ้าประปา
สะอาดใชใ้นการอุปโภค-บริโภค
เพิ่มข้ึน 
3. ร้อยละของพื้นท่ีการเกษตรท่ีมีน ้าใช้
ในการเกษตรอยา่งเพียงพอเพิ่มข้ึน 

1. มีจ านวนเส้นทางคมนาคมร้อยละ 40 ของ
เส้นทางทั้งหมดท่ีไดม้าตรฐานใชป้ระโยชน์
ไดเ้ตม็ท่ี 
2. มีจ  านวนครัวเรือนร้อยละ 40 ของทั้งหมด
ท่ียงัขาดน ้าประปาท่ีมีคุณภาพในการ
อุปโภค-บริโภค 
3. มีพื้นท่ีการเกษตรร้อยละ 50 ท่ีมีน ้าไม่
เพียงพอต่อการท าการเกษตร 
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7. ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

1. ร้อยละของประชาชนท่ีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ดา้นการอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
เพิ่มข้ึน 
2. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีการก าจดั
ขยะอยา่งถูกสุขลกัษณะเพิ่มข้ึน 

1.มีจ านวนประชาชนร้อยละ 40 ของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดา้นการอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
2. มีครัวเรือนร้อยละ 40 ของครัวเรือน
ทั้งหมดท่ีก าจดัขยะอยา่งถูกสุขลกัษณะ 
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8. ชุมชนมีความเขม้แขง็  สามคัคี  
สามารถพึ่งตนเองได ้

1. ร้อยละของประชาชนท่ีมีส่วนร่วมใน
โครงการกิจกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  
เพิ่มข้ึน 

1. มีประชาชนร้อยละ 30 ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีส่วนร่วมในโครงการ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 

100% 90% 100% 100% 100% 



 
 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา 
(Goals ) 

ตัวช้ีวดั 
( Kpls ) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย  ( Targets ) 
ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

9. เทศบาลใหบ้ริการประชาชนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ท่ีเพิ่มข้ึนจากการเขา้รับบริการและการ
ปฏิบติังานของเทศบาล 

1. มีประชาชนร้อยละ 80 ของประชาชน
ทั้งหมดพอใจกบัการใหบ้ริการและการ
ปฏิบติังานของเทศบาล 

100% 90% 
 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาด้านสังคม   
แนวทางการพฒันา 
 1.1 ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุพิการ เด็ก เยาวชน ผูป่้วยเอดส์ และผูด้อ้ยโอกาส 
 1.2 ส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  ปลอดยาเสพติด          
 1.3 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์ 
 1.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นกีฬาและนนัทนาการ  

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   
แนวทางการพฒันา 
 2.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษา 
 2.2. ส่งเสริมและสนบัสนุนศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  และประเพณีทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาด้านเศรษฐกจิ  และโครงสร้างพืน้ฐาน 
แนวทางการพฒันา 
 3.1 พฒันาเส้นทางคมนาคมขนส่ง 
 3.2 พฒันาแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภค – บริโภคและการเกษตร 
 3.3 พฒันาและส่งเสริมอาชีพ  เพิ่มรายได ้
 3.4 ส่งเสริมและสนบัสนุน ชุมชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการพฒันา 

 4.1 การบริหารจดัการขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล น ้าเสีย 
 4.2 การส่งเสริมและอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพฒันา 
 5.1 การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 5.2 การพฒันาและเพิ่มศกัยภาพใหแ้ก่บุคลากรและหน่วยงาน 
 



 
 

 

ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพฒันา 
 

ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลดงคอน ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวดัชัยนาท ยุทธศาสตร์จังหวดัชัยนาท (2561-2564) 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาดา้นสังคม ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาดา้นสังคม 
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาคุณภาพคนและเสริมสร้างความ
มัน่คงปลอดภยัทางสังคม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา  
วฒันธรรม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนาและ
วฒันธรรม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาคุณภาพคนและเสริมสร้างความ
มัน่คงปลอดภยัทางสังคม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาการผลิต การแปรรูปการตลาด
และระบบ  Logistics สินคา้เกษตรมาตรฐาน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวการเรียนรู้
และวถีิชีวติชุมชน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาและดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร 
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาคุณภาพคนและเสริมสร้างความ
มัน่คงปลอดภยัทางสังคม 

 
 
 
 
 



 
 

 

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยทุธศาสตร์ดา้น
ความมัน่คง 

ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนั 

ยทุธศาสตร์การพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพคน 

ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสังคม 

ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและ
พฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

ยทุธศาสตร์
แผนพฒันาฯ
ฉบบัท่ี 12 

การเสริมสร้างและพฒันา
ศกัยภาพทุนมนุษย ์

การเสริมความเป็นธรรมลด
ความเหล่ือมลา้ในสังคม 

การสร้างความเขม้แขง็ทาง
เศรษฐกิจและแข่งขนัได้
อยา่งย ัง่ยนื 

การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม
เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

ดา้นความมัน่คง การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ 

พฒันาการตลาด ระบบ Logistics และการผลิตอาหารปลอดภยั สร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเท่ียวจากฐานความรู้ทางประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน บริหารจดัการน ้ าแบบบูรณาการ ยทุธศาสตร์
กลุ่มจงัหวดั 

พฒันาการผลิต การแปรรูป การตลาดและระบบ Logistics 
สินคา้เกษตรมาตรฐาน 

การเพิ่มศกัยภาพดา้นท่องเท่ียวเพื่อการเรียนรู้
และวถีิชีวติชุมชน 

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั 

การพฒันาคุณภาพคน และเสริมสร้างความ
มัน่คงปลอดภยัทางสังคม 

การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนาและ
วฒันธรรม 

การพฒันาดา้นสังคม การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ของ อปท. 

การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร การพฒันาส่ิงแวดลอ้มและการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

การพฒันาดา้นสังคม การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
ของ ทต.ดง
คอน 

การพฒันาดา้นการเมืองการบริหาร การพฒันาและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 



 
 

 

3.การวเิคราะห์เพ่ือพฒันาท้องถิน่ 
ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อม  ศักยภาพต าบลดงคอน   ( SWOT Analysis ) 

 

จุดแข็ง 
( Strengths ) 

จุดอ่อน 
( Weaknesses ) 

1.  มีแหล่งน ้าในดา้นการเกษตรอุดมสมบูรณ์  
    ( มีคลองชลประทานทัว่ถึงและมีหน่วยชลประทาน 
    อยูใ่นพื้นท่ี ) 

2.  ประชาชนในพื้นท่ีมีความสมานฉนัทไ์ม่มีปัญหา 
ความแตกแยกทางความคิด 
3.  ประชาชนมีวถีิชีวติแบบดั้งเดิมสังคมเกษตร 
4.  เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วท่ีส าคญั 
5.  ผูน้  าทอ้งถ่ินและชุมชนมีความเขม้แขง็และมี 
ศกัยภาพในการพฒันา 
 

1.  ประชาชนขาดความกระตือรือร้นและการมีส่วน 
ร่วมในการพฒันาชุมชน 
2.  ประชาชนยงัมีหน้ีสินนอกระบบ 
3.  การท าการเกษตรมีตน้ทุนการผลิตสูงมีการใช้ 
สารเคมีเป็นจ านวนมาก 
4.  เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของศตัรูพืชและดิน 
เส่ือมคุณภาพ 
5.  ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจและจิตส านึก 
ในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ยงัมีการเผาถ่าน 
 และการท านาปลูกขา้วและมีการเผาตอซงัขา้ว 
6.  ขาดการส่งเสริมดา้นศิลปวฒันธรรมและภูมิ 
ปัญญาทอ้งถ่ิน 

โอกาส 
( Opportunities ) 

อุปสรรค 
( Threats ) 

1. มีการส่งเสริมกิจกรรมต่อตา้นยาเสพติดอยา่ง 
เขม้แขง็ 
2. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเกษตรโดย 
ลดการใชส้ารเคมี 
3. ไม่มีปัญหาการเกิดอุทกภยัท่ีร้ายแรงในพื้นท่ี 
4. มีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีไม่มีโรงงาน 
อุตสาหกรรมในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกลเ้คียง 
5. นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมใหจ้ดัหาพลงังาน 
ทดแทนน ้ามนั  โดยการผลิต ไบโอดีเซล 

1. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ยาบา้   
หวนกลบัมา 
2. ความตกต ่าของราคาสินคา้เกษตร 
3. ปุ๋ยเคมีหาซ้ือง่ายและสะดวกกวา่ในการริเร่ิม 
จดัท าปุ๋ยชีวภาพ 
4.  ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพและสินคา้ต่างๆ มี 
ราคาแพง 
5. สภาพภูมิอากาศผนัผวน ตามสภาวะโลกร้อน ท า 
ใหเ้กิดโรคระบาดในพืชชนิดใหม่ๆ 
6.ปัญหาในการผลิตพลงังานทดแทนท่ีมีตน้ทุน 
การผลิตสูง และความผนัผวนของราคาพืชพลงังาน  
อาทิ ปาลม์น ้ามนั สบู่ด า 



 
 

 

บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2565) 

(ช่ือ อปท.)..................................................... 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยทุธศาสตร์ 
    1.1 แผนงาน
............... 
    1.2 แผนงาน

...............ฯลฯ 

            

2) ยทุธศาสตร์ 
    2.1 แผนงาน
............... 
    2.2 แผนงาน

...............ฯลฯ 

            

3) ยทุธศาสตร์ 
    3.1 แผนงาน
............... 
    3.2 แผนงาน

...............ฯลฯ 

            

รวม             
รวมทั้งส้ิน             



 
 

 



 
 

 

 


