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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
เทศบาลตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
สวนที่ ๑
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
1. ดานกายภาพ

ประวัติของเทศบาลตําบลจอมบึง
เทศบาลตําบลจอมบึงเดิมเปนสุขาภิบาลจอมบึง ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลขึ้นเปนเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ มีสถานที่ตั้งอาคารสํานักงานเลขที่ 999
หมูที่ ๓ ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เทศบาลตําบลจอมบึงมีพื้นที่ทั้งหมด ๘.๕ ตารางกิโลเมตร
โดยเทศบาลตําบลจอมบึงมีตราสัญลักษณประจําเทศบาล คือ

1. จอมบึง ไดรับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕
๒. ภูเขาเปนสัญลักษณแหงความมั่นคง ภูเขาจอมพลตั้งอยูใจกลางเทศบาล ดานหนาเปนที่ตั้ง
ของที่ทําการเทศบาล มีทุงจอมบึงอันเปนสัญลักษณแหงความอุดมสมบูรณ
1.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง
ที่ตั้ง

เทศบาลตําบลจอมบึงตั้งอยูในทองที่อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยตั้งอยูเลขที่ 999
หมูที่ ๓ ตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี อยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี
ระยะหางจากตัวจังหวัดราชบุรีประมาณ ๓๐ กิโลเมตรและมีระยะหางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ ๑3๐ กิโลเมตร โดยทางรถยนต

อาณาเขต

ทิศเหนือ
ทิศใต

จรด
จรด

ถนนไปหนองมะคา หมูที่ 7 ตําบลจอมบึง
แนวคลองชลประทาน (คลองใหญ)
แบงเขตบานตลาดควาย–บานแสนกระบะ

ทิศตะวันออก จรด หนวยปองกันรักษาปาไม หมูที่ 13 ตําบลจอมบึง
ทิศตะวันตก จรด เขตโรงเรียนวันครู ๒๕๐๓ หมูที่ 4 ตําบลจอมบึง
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ขนาด เทศบาลตําบลจอมบึง มีพื้นที่ทั้งหมด ๘.๕ ตารางกิโลเมตร (5,312.50 ไร)
ประกอบดวยพื้นที่ทั้งหมดของหมูที่ ๑ และพื้นที่เปนบางสวนของหมูที่ ๒ หมูที่ ๓
และหมูที่ 4 โดยแบงการปกครองเปนชุมชนรวม ๗ ชุมชน คือ
ชุมชนที่ ๑ ชุมชนบานเกาะ
มีประชากรหมูที่ ๑ จํานวน 387
หลังคาเรือน
ชุมชนที่ ๒ ชุมชนหนองบานเกา
มีประชากรหมูที่ ๑ จํานวน 227
หลังคาเรือน
ชุมชนที่ ๓ ชุมชนบานทําเนียบ
มีประชากรหมูที่ ๒ จํานวน 485
หลังคาเรือน
ชุมชนที่ ๔ ชุมชนบานกลาง – หลังเขา มีประชากรหมูที่ ๓ จํานวน 1,418 หลังคาเรือน
ชุมชนที่ ๕ ชุมชนบานวังมะเดื่อ
มีประชากรหมูที่ ๓ จํานวน 198
หลังคาเรือน
ชุมชนที่ ๖ ชุมชนคันคลอง
มีประชากรหมูที่ ๓ จํานวน
96 หลังคาเรือน
ชุมชนที่ ๗ ชุมชนหนองบัว – หนาถ้ํา มีประชากรหมูที่ 3,4 จํานวน
564 หลังคาเรือน
และมีบางสวนที่อยูนอกเขตเทศบาล
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่เทศบาลตําบลจอมบึง เปนที่ราบลุมโอบลอมมีภูเขาจอมพลซึ่งเปนที่ตั้งของสวนรุกขชาติถ้ําจอมพล
มีไมเบญจพรรณหลายชนิด มีเนื้อที่ประมาณ 178 ไร ฤดูฝนมีน้ําขังในบริเวณที่ลุม มีดินอุดมสมบูรณ
มีลําคลองใหญตามแนวทิศใตเก็บกักน้ํา
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศรอนชื้น ฤดูฝนไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวมีหวงสั้นๆ ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนตนเดือนกุมภาพันธ ฤดูรอน
มีหวงระหวางกลางเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนพฤษภาคม

1.3 ลักษณะของดิน
ลักษณะของดินเปนดินรวนปนทราย แตเนื่องจากเทศบาลตําบลจอมบึงเปนพื้นที่เมืองที่มีการขยายตัว
คอนขางรวดเร็ว จึงทําใหมีพื้นที่ทําการเกษตรประมาณรอยละ 20
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2. ดานการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง
เทศบาลตําบลจอมบึงเดิม ไดจัดตั้งเปนสุขาภิบาล จอมบึง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม 2499 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับ พิเศษ หนา 63 เลม 93 ตอนที่ 15 ลงวันที่
๒0 กันยายน 2499 และไดเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเปนเทศบาลตําบลตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๖ ตอนที่
๙ ก. ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยกฐานะ เปนเทศบาลตําบล จอมบึง เมื่อ วันที่ ๒๕ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

โดยเทศบาลตําบลจอมบึง ไดแบงการปกครองเปนชุมชน รวม ๗ ชุมชน ประกอบดวย
ชุมชนที่ ๑ ชุมชนบานเกาะ

หมูที่ ๑ ตําบลจอมบึง มี นางสาวโสภี สีลาเนียม เปนประธานชุมชน

ชุมชนที่ ๒ ชุมชนหนองบานเกา หมูที่ ๑ ตําบลจอมบึง มี นายสิงหทอง คงเมือง เปนประธานชุมชน
ชุมชนที่ ๓ ชุมชนบานทําเนียบ หมูที่ 2 ตําบลจอมบึง มี ร.ต.กิจจา ศรัทธาผล เปนประธานชุมชน
ชุมชนที่ ๔ ชุมชนบานกลาง – หลังเขา หมูที่ 3 ตําบลจอมบึง มี ผ.ศ.เทวี สวรรยาธิปติ เปนประธานชุมชน
ชุมชนที่ ๕ ชุมชนวังมะเดื่อ

หมูที่ 3 ตําบลจอมบึง มี นายมงคล เทพสวัสดิ์ เปนประธานชุมชน

ชุมชนที่ ๖ ชุมชนคันคลอง

หมูที่ 3 ตําบลจอมบึง มี นางสาววิไล พงษเสาร เปนประธานชุมชน

ชุมชนที่ ๗ ชุมชนหนองบัว – หนาถ้ํา หมูที่ 3,4 ตําบลจอมบึง มี พ.อ.ไพฑูรย ขุนณรงค เปนประธาน
ชุมชน
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2.2 การเลือกตั้ง
* จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ผูมีสิทธิ
บุคคลผูมีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ 18 ป ขึ้นไป)

ชาย
1,887

หญิง
2,188

รวม
4,075

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
* จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
1. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตําบลจอมบึง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2556
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 3,923 คน มาใชสิทธิเลือกตั้ง 2,472 คน คิดเปนรอยละ 63.01
2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2556
เขตเลือกตั้งที่ 1 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 2,104 คน มาใชสิทธิเลือกตั้ง 1,402 คน คิดเปน
รอยละ 66.63
เขตเลือกตั้งที่ 2 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 1,819 คน มาใชสิทธิเลือกตั้ง 1,070 คน คิดเปน
รอยละ 58.82
* โดยมีรายนามนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง ดังนี้
นายกเทศมนตรีตําบลจอมบึง
๑

นายสมบูรณ

เทพสวัสดิ์

นายกเทศมนตรีตําบลจอมบึง

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง เขต 1
๑
๒
๓
๔
5
6

นายชํานาญ
นายถวิล
นายสนั่น
นายเฉลียว
นายเกิด
นางสายพิณ

ศรัทธาผล
เปลี่ยนจิตต
คารมชิต
จิตรดํารง
ทรัพยเลิศ
รสชุม

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง เขต 2
1
2
3
4

นางศนิ
นายพล
นายอาจ
นางสาวปราณี

ศรีจันทรเฟอ
ทองจีน
จันทรเพ็ชร
จักรเวช

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง

5
6

นางนุชจรีย
- วาง -

โดรณ

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
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3. ประชากร

3.1 ขอมูลจํานวนประชากร

จําแนกตามฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร
หมูที่ 1
หมูที่ 2
หมูที่ 3
หมูที่ 4
รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

514
421
1,229
144
2,308

619
481
1,368
155
2,623

1,133
902
2,597
299
4,931

ชาย
443
1,462
403
2,308

หญิง
459
1,604
560
2,623

รวม
902
3,066
963
4,931

3.2 ชวงอายุประชากร
ชวงอายุ
อายุต่ํากวา 18 ป
อายุ 18 – 60 ป
อายุมากกวา 60 ป
รวมทั้งสิ้น
3.3 จํานวนหลังคาเรือน

หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่

จํานวนหลังคาเรือน
จําแนกตามฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
1
715
2
490
3
2,129
4
141
รวมทั้งสิ้น
3,475

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
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4. สภาพสังคม
4.1 ดานการศึกษา (ขอมูล ณ เดือน มกราคม 2562)
เทศบาลตําบลจอมบึง มีสถานศึกษาตั้งอยูในเขต จํานวน 5 แหง คือ
1. ระดับอุดมศึกษา
1 แหง คือ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี (ชั้นปที่ 1)
ปริญญาตรี (ชั้นปที่ 2)
ปริญญาตรี (ชั้นปที่ 3)
ปริญญาตรี (ชั้นปที่ 4)
ปริญญาตรี (ชั้นปที่ 5)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวมนักศึกษาทั้งสิ้น
ครู/อาจารย
บุคลากรทางการศึกษา

2. ระดับมัธยมศึกษา
- โรงเรียนคุรุราษฎรรังสฤษฏ
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวมนักเรียนทั้งสิ้น
ครู/อาจารย
บุคลากรทางการศึกษา

ชาย
388
355
388
403
143
79
45
10
1,811
112
101

มีเนื้อที่ประมาณ ๓๑๐ ไร
หญิง
586
732
790
724
428
114
109
3
3,486
132
198

รวม
974
1,087
1,178
1,127
571
193
154
13
5,297
244
299

1 แหง คือ
เนื้อที่ประมาณ ๒๖ ไร
ชาย
171
158
135
114
110
110
798
28
5

หญิง
189
195
187
121
143
120
955
65
10

รวม
360
353
322
235
253
230
1,753
93
15
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(1)

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง มีเนื้อที่ประมาณ ๕ ไร
ระดับชั้น

อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวมนักเรียนทั้งสิ้น
ครู/อาจารย
บุคลากรทางการศึกษา

(2)

ชาย
16
27
30
33
22
33
28
21
31
241
6
2

หญิง
18
25
23
31
25
29
20
26
27
224
17
8

รวม
34
52
53
64
47
62
48
47
58
465
23
10

โรงเรียนบานจอมบึง (วาปพรอมประชาศึกษา) มีเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร
ระดับชั้น

บริบาล
อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวมนักเรียนทั้งสิ้น
ครู/อาจารย
บุคลากรทางการศึกษา

ชาย
62
83
99
89
105
101
74
94
83
790
7
1

หญิง
59
72
74
103
111
111
82
100
84
796
45
11

รวม
121
155
173
192
216
212
156
194
167
1,586
52
12
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(3) โรงเรียนวันครู 2503 (บานหนองบัว) มีเนื้อที่ประมาณ ๖ ไร 1 งาน
ระดับชั้น

อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวมนักเรียนทั้งสิ้น
ครู/อาจารย
บุคลากรทางการศึกษา

ชาย
11
6
9
10
13
7
11
7
9
83
1
1

หญิง
6
7
5
10
10
5
8
8
9
68
9
1

รวม
17
13
14
20
23
12
19
15
18
151
10
2

หมายเหตุ ขอมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
4.2 การสาธารณสุข
เทศบาลตําบลจอมบึง มีสถานพยาบาลตั้งอยูในพื้นที่ จํานวน 16 แหง ประกอบดวย
- สถานพยาบาลของรัฐ 2 แหง คือ
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง
2. สาธารณสุขอําเภอจอมบึง
- คลินิกเอกชน
3 แหง
- รานขายยาแผนปจจุบัน
6 แหง
- รานขายยาสมุนไพร
2
แหง
- ศูนยสุขภาพชุมชนเมือง
๑ แหง
- คลินิกรักษาสัตว ๒ แหง
4.3 อาชญากรรม
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เทศบาลตําบลจอมบึงไดรับการดูแลจาก
สถานีตํารวจภูธรจอมบึง
4.4 ยาเสพติด
เทศบาลตําบลจอมบึง มีศูนยบริการประ สานงานกับ เจาหนาที่ตํารวจประจํา เทศบาล 1 แหง
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลจอมบึง เพื่อเฝาระวังยาเสพติด

-94.5 การสังคมสงเคราะห
เทศบาลตําบลจอมบึง ไดดําเนินการจายเบี้ยยังชีพ ใหผูสูงอายุ ผูปวยโรคเอดส และผูพิการ
ทั้งสิ้นจํานวน ............880............ ราย โดยจําแนกไดดังนี้
การรับสวัสดิการ
60 – 69 ป
70 – 79 ป
80 – 89 ป
90 ปขึ้นไป

ผูสูงอายุ
ผูสูงอายุ
ผูสูงอายุ
ผูสูงอายุ
ผูพิการ
ผูปวยโรคเอดส

รวมทั้งสิ้น

ชาย
138
92
34
4
80
1
349

หญิง
243
127
73
14
74
531

รวม
381
219
107
18
154
1
880

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

5. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนสง
ถนนสายหลักที่มุงหนาสูเทศบาลตําบลจอมบึง คือถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๘๗
ราชบุรี – จอมบึง มีรถยนตโดยสารประจําทางวิ่งผานใจกลาง เมือง มีถนนซอยเขาหมูบาน/ชุมชน เชื่อมโยงกัน
จํานวน 80 สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน
38
สาย
- ถนนแอสฟลท
จํานวน
27
สาย
- ถนนลูกรัง
จํานวน
2
สาย
- การวางทอระบายน้ํา
จํานวน
21
สาย
สภาพการจราจร
มีความสะดวกในการสัญจรไป–มา เนื่องจากผิวจราจรสวนใหญเปนถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
และมีเพียงสวนนอยเทานั้นที่ยังเปนถนนลูกรัง ซึ่งเทศบาลไดดําเนินการกอสรางปรับปรุงเปนประจําทุกป
เพื่อใหการสัญจรมีความสะดวกสบายมากขึ้น
5.2 การไฟฟา
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจอมบึง 3,475 ครัวเรือน ใชไฟฟาจากสํานักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาค สาขาจอมบึง ครอบคลุมพื้นที่ 100 %
5.3 การประปา
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลจอมบึง 3,475 ครัวเรือน ใชน้ําประปาจากสํานักงานการ
ประปาสวนภูมิภาค สาขาสวนผึ้ง ครอบคลุมพื้นที่ 100 %

5.4 โทรศัพท
ดานการสื่อสารและโทรคมนาคม มีบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท.
โทรคมนาคม (CAT) เปนผูใหบริการระบบโทรคมนาคมและการสื่อสาร
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5.5 การไปรษณียสื่อสารและการขนสงและวัสดุและครุภัณฑ
ดานการสื่อสารและคมนาคมขนสง มีบริษัทไปรษณียไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทขนสง
เอกชน เปนผูใหบริการรับ-สงจดหมายและพัสดุภัณฑใหกับ ประชาชน

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร
*
การใชประโยชนที่ดิน
1. ดานที่อยูอาศัย ประมาณ 46.50 %
2. ดานการพาณิชย ประมาณ 3๐ %
3. ดานการเกษตร ประมาณ 20 %
4. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประมาณ 3.50 %
6.2 การประมง
- เทศบาลตําบลจอมบึง ไมมีพื้นที่ประกอบกิจการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
6.3 การปศุสัตว
- พื้นที่ปศุสัตวสวนใหญจะอยูระหวางเขตรอยตอของเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล
จํานวนครัวเรือนในการปศุสัตวประมาณ 20 ครัวเรือน
ผลผลิตทางการปศุสัตว ไดแก ไกพื้นเมือง , โคขุน (โคเนื้อ)
- มูลคาผลผลิตทางปศุสัตว
เนื้อโค
200
- 25๐
บาท : กิโลกรัม
เนื้อสุกร
๑3๐ – ๑5๐
บาท : กิโลกรัม
ไกเนื้อ
85
– ๑๐๐
บาท : กิโลกรัม
ไกพื้นเมือง
100
– ๑5๐
บาท : กิโลกรัม

6.4 การบริการ
- ธนาคารรัฐบาล (กรุงไทย ออมสิน ธกส.)
- ธนาคารเอกชน (กรุงเทพ ไทยพาณิชย)
- สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอจอมบึง
- บริษัทไปรษณียไทย จํากัด
- ตลาดสด (เทศบาล:รัฐบาล) (ตลาดมิตรภาพ:เอกชน)

3
2
๑
๑
2

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

6.5 ดานการทองเที่ยว
เทศบาลตําบลจอมบึงมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 1 แหง คือ สวนรุกขชาติถ้ําจอมพล

ซึ่งไดถูกจัดตั้งเปนแหลงทองเที่ยว ตามประกาศของการกระทรวงทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ณ ขณะนั้น)
ถ้ําจอมพลหรือเดิมเรียกวาถ้ํามุจรินทร มี ขนาดกวาง ๓๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร มีบันไดจํานวน ๕๒ ขั้น
สูงประมาณ ๑๙๑ เมตร บริเวณสวนรุกขชาติมีพื้นที่ประมาณ ๑๗๘ ไร

- 11 ตารางแสดงจํานวนนักทองเที่ยวและการจัดเก็บรายไดจากการทองเที่ยว
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.

ป พ.ศ.
2561
2560
2559
2558

จํานวนนักทองเที่ยว (คน)
950
1,486
9,400
9,920

6.6 การอุตสาหกรรม
โรงงานน้ําแข็ง
3
โรงงานน้ําดื่ม
2
โรงงานผลิตอาหารสัตว ๑
โรงงานแปรรูปไม 1 แหง
โรงพิมพ 1 แหง

รายได (บาท)
9,500
72,430
88,280
88,515

แหง
แหง
แหง

6.7 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
- รานขายทอง
- รานจําหนายวัสดุกอสราง
- อูซอมรถยนตและจักรยานยนต
- ปมน้ํามัน
- บริษัทขายรถจักรยานยนต
- รานอาหาร
- แผงลอย
- รานขายของเบ็ดเตล็ด
- หอพัก/หองเชา
- บริษัทใหบริการสินเชื่อ
- รานคาสง (รานสะดวกซื้อ)
- รานจําหนายโทรศัพท (มือถือ)
- รานจําหนายอุปกรณไฟฟา,อุปกรณทําผม /เสริมสวย
- รานจําหนายยาสัตว / อาหารสัตว
- รานจําหนายเบเกอรี่
- รานถายเอกสาร
- รานซอมไดนาโม
- รานทําเบาะ

3
5
๑6
4
๓
23
58
50
151
9
5
8
3
7
3
7
4
2

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
ราน
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

-

รานจําหนายเฟอรนิเจอร
รานซอมคอมพิวเตอร
รานถายรูป
รานจําหนายปุย
รานจําหนายหีบศพ

2
4
3
3
3

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง

๑9
4
6
๑
2
3
3
12
2

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
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6.8

รานเสริมสวย
รานทําปาย
รานจําหนายเครื่องใชไฟฟา รานจําหนายอะไหล
สถานตรวจสภาพรถ
รานจําหนายแวนตา รานซอมนาฬิกา
เสาสงสัญญาณ
รานซอมแอร
รานตัดเย็บเสื้อผา จําหนายเสื้อผา รานซักรีด
รานซอมกุญแจ รานสักลาย

ดานแรงงาน
ดานผลิตภัณฑมวลรวมรายได
รายไดโดยเฉลี่ยของประชากร จํานวน 110,063.12 บาท/คน/ป
รายไดโดยเฉลี่ยของครัวเรือน
จํานวน 335,002.01 บาท/ครัวเรือน/ป
รายจายโดยเฉลี่ยของประชากร จํานวน 84,540.79 บาท/คน/ป
รายจายโดยเฉลี่ยของครัวเรือน จํานวน 257,319.01 บาท/ครัวเรือน/ป
- (ขอมูลจากรายงานขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ประจําป 2562)

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
- ประชาชนในเขตเทศบาลสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีวัด ๑ แหง คือ วัดจอมบึง
7.2 ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
เทศบาลตําบลจอมบึง มีประเพณีสําคัญ ๆ ดังนี้
- ประเพณีสงกรานต
- ประเพณีแหเทียนจํานําพรรษา
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ
7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น / ภาษาถิ่น
เทศบาลตําบลจอมบึง มีภูมิปญญาทองถิ่นที่สําคัญ ๆ ดังนี้
สาขาเกษตรกรรม นายธวัชชัย แฉลมนงนุช
ทําการเกษตรแบบผสมผสาน
สาขาการแพทยไทย นางศุภร นพพงศกร
การรักษาโรคดวยสมุนไพร
สาขาศิลปกรรม ชุมชนหนองบานเกา
การตีกลองยาว

นายยงยุทธ โดรณ ดนตรีพื้นบาน
นายชาญ ปานเขียน การวาดรูปจิตกรรม ประติมากรรม
นายสนั่น คารมชิต การแกะสลักกาบมะพราว
สาขาศาสนาและประเพณี นายสุรินทร เหลือละมัย ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
ภาษาถิ่น ประชาชนสวนใหญพูดภาษากลาง และมีบางสวนที่ใชภาษาอื่นๆ
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7.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก
เทศบาลตําบลจอมบึง มีสินคาประเภทผักผลไมประจําฤดูกาลเปนสินคาจากเกษตรซึ่งไมใชสารเคมี
ในการผลิตออกจําหนายใหแกผูนักทองเที่ยว

8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ํา
- เทศบาลตําบลจอมบึง มีแหลงน้ําที่ใชในการเกษตรและใชกักเก็บน้ําฝน จํานวน 4 แหง
1. คลองใหญ หมูที่ 1 , 3 ตําบลจอมบึง กักเก็บน้ําได 265,480 ลบ.ม.
2. คลองคันคลอง
หมูที่ 3 ตําบลจอมบึง กักเก็บน้ําได 17,292
ลบ.ม.
3. คลองบานเกาะ
หมูที่ 1 ตําบลจอมบึง กักเก็บน้ําได 26,046 ลบ.ม.
4. คลองวังมะเดื่อ หมูที่ 3 ตําบลจอมบึง กักเก็บน้ําได 19,000 ลบ.ม.
8.2 ปาไม
เทศบาลตําบลจอมบึง ไมมีพื้นที่ปามีเพียงสวนรุกขชาติถ้ําจอมพล เนื้อที่ประมาณ ๑๗๘ ไร
8.3 ภูเขา
เทศบาลตําบลจอมบึง มีเขาจอมพลซึ่งมีปาไมขึ้นอยูบริเวณบนภูเขา
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลตําบลจอมบึงมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 1 แหง คือ สวนรุกขชาติถ้ําจอมพล
ซึ่งไดถูกจัดตั้งเปนแหลงทองเที่ยว ตามประกาศของการกระทรวงทองเที่ยวแหงประเทศไทย ถ้ําจอมพลหรือเดิม
เรียกวาถ้ํามุจรินทร มีขนาดกวาง ๓๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร มีบันไดจํานวน ๕๒ ขั้น สูงประมาณ ๑๙๑ เมตร
บริเวณสวนรุกขชาติมีพื้นที่ประมาณ ๑๗๘ ไร
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9. โครงสรางการบริหารงาน
โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล
โครงสรางการเมืองและอํานาจหนาที่ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลจอมบึง
เทศบาลตําบลจอมบึง

สภาเทศบาล
ประธานสภา
๑ คน
รองประธานสภา
1 คน
สมาชิกสภาเทศบาล 1๐ คน

คณะผูบริหาร
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายก
ที่ปรึกษานายก

๑
๒
๑
๑

คน
คน
คน
คน

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

สํานักปลัด
ฝายอํานวยการ
- งานการเจาหนาที่
- งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน
- งานธุรการ
- งานรัฐพิธี
- งานนิติการ

กองคลัง
ฝายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพยสิน
- งานธุรการ

กองชาง
ฝายแบบแผนและกอสราง
- งานวิศวกรรม
- งานผังเมือง
- งานธุรการ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
ฝายบริหารงานสาธารณสุข
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดลอม
- งานรักษาความสะอาด
- งานธุรการ

กองการศึกษา
ฝายบริหารการศึกษา
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานธุรการ
- งานโรงเรียน
- งานกิจการนักเรียน

- งานพัฒนาชุมชน
ฝายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎร
- งานการรักษาความสงบ
- งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

ฝายพัฒนารายได

ฝายการโยธา

ฝายบริการสาธารณสุข

- งานพัฒนารายได
- งานผลประโยชนและ
กิจการพาณิชย
- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสิน

- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่และการ
ไฟฟาสาธารณะ
- งานสวนสาธารณะ

- งานปองกันและควบคุม
โรคติดตอ
- งานสงเสริมสุขภาพ
- งานสัตวแพทย
- งานเผยแพรและฝกอบรม

ฝายสงเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานกีฬาและ
นันทนาการ
- งานกิจการศาสนา
- งานสงเสริมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม

- 15 รายชื่อคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานฝายประจํา
คณะผูบริหารเทศบาลตําบลจอมบึง
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕

นายสมบูรณ
นายเชาวลิต
นายวีระ
นางสาววิไล
นายวรนพ

ชื่อ-สกุล
เทพสวัสดิ์
กาประโคน
ศรีทอง
พงษเสาร
เกิดทวี

ตําแหนง
นายกเทศมนตรีตําบลจอมบึง
รองนายกเทศมนตรีตําบลจอมบึง
รองนายกเทศมนตรีตําบลจอมบึง
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลจอมบึง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลจอมบึง

สภาเทศบาลตําบลจอมบึง
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ – สกุล
นายชํานาญ
ศรัทธาผล
นางศนิ
ศรีจันทรเฟอ
นายถวิล
เปลี่ยนจิตต
นายสนั่น
คารมชิต
นายเฉลียว
จิตรดํารง
นายเกิด
ทรัพยเลิศ
นางสายพิณ
รสชุม
นายพล
ทองจีน
นายอาจ
จันทรเพ็ชร
นางสาวปราณี
จักรเวช
นางนุชจรีย
โดรณ
- วาง -

ตําแหนง
ประธานสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
รองประธานสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจอมบึง

- 16 พนักงานเทศบาลตําบลจอมบึง
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
5
๖
7
8
9
10
๑1
๑2
๑3
๑4
๑5
๑6
๑7
๑8
๑9
20
21
22
23
24
25

ชื่อ – สกุล
นายศักดา
สินธิ์ภมร
นายไพเราะ
จันทรเพชร
นางจิณหนภักดิ์
เลิศวัลภาชัย
นางสาวมนัญญา
ดวงปนคํา
นางสาวรัชนีกร
มิตรสุภาพ
นางเพ็ญนภา
บุญรอด
นางสมหญิง
จันตรี
จ.อ.จิรวัฒน
ลิ้วหอง
จ.ส.อ.สมชาย
ไมวิลัย
นายรักษ
สวัสดี
นายอํานาจ
ญาณมีสุข
นางสาวยมนา
ดอนมะไฟ
นางชนิกานต
รุขโยชน
นางจรรยา
งามสงวน
นางบุษกร
ศิวรัตน
นางสาววารินทร
แปงออน
นางวนิดา
ถิ่นมธุรส
นางสาวเพ็ญประภา ติปปคุปต
นางสาวหงสศจี
ทองเอีย
นายวิชัย
ตั้งธนวรารัตน
จ.ส.ท.พงศธร
แสงดี
นางชนนิกานต
บัวตูม
นายเสกสรรค
สุฉันทบุตร
นางสาวจันทรวดี จันทร
นางศิริขวัญ
พิณทิพย

ตําแหนง

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายอํานวยการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน

นักจัดการงานเทศกิจชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจาพนักงานทะเบียนชํานาญงาน
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง
หัวหนาฝายพัฒนารายได
นักวิชาการคลังชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน
ผูอํานวยการกองชาง
นายชางโยธาชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ลูกจางประจําเทศบาลตําบลจอมบึง

ลําดับ
ชื่อ – สกุล
1 นายบุญคง
จันทรเพ็ญนุกูล
2 นายสมศักดิ์
พงษมณี
3 นายอัมพร
แสงเทศ

ตําแหนง
พนักงานขับรถยนตดับเพลิง (สํานักปลัดเทศบาล)
พนักงานขับรถยนตบรรทุกน้ํา (สํานักปลัดเทศบาล)
พนักงานขับรถยนตบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขฯ)
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* รวมจํานวนบุคลากร
- ตําแหนง
- ตําแหนง
- ตําแหนง
- ตําแหนง
- ตําแหนง

(พนักงานเทศบาลสามัญและลูกจางประจํา ) จํานวน 28
สํานักปลัดเทศบาล
จํานวน
๑4
กองคลัง
จํานวน
7
กองชาง
จํานวน
3
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน
4
กองการศึกษา
จํานวน
-

คน แยกเปน
คน
คน
คน
คน
คน

* ระดับการศึกษาของบุคลากร (พนักงานเทศบาลสามัญและลูกจางประจํา ) จํานวน 28 คน แยกเปน
- ประถมศึกษา
จํานวน
1
คน
- มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
จํานวน
3
คน
- อนุปริญญาตรี/วิชาชีพชั้นสูง
จํานวน
3
คน
- ปริญญาตรี
จํานวน
17
คน
- ปริญญาโท จํานวน
4 คน
พนักงานจางตามภารกิจเทศบาลตําบลจอมบึง
พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน 15 อัตรา ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ – สกุล
นายไพโรจน
สีลาเนียม
นางจันทจิรา
พงษมณี
นายศรันย
เทพสวัสดิ์
นายอาทิตย
กัลปปะ
นายนิพนธ
ยานนาวา
นายลําพอง
ศรัทธาผล
นางสาวออมใจ
เปลี่ยนจิตต
นางสาวนวลเนตร
นวลนาง
นางวันวิสาข
ลิ้วหอง
นายเสนห
สมิงทัพ
นางสาวศันสนีย
วงศแวววัลย
นายสมพิศ
จันทรเพ็ชร
นายสุชาติ
เจริญวงศ

ตําแหนง
พนักงานขับรถยนต (สํานักปลัด)
พนักงานวิทยุ (สํานักปลัด)
พนักงานขับรถยนต (สํานักปลัด)
พนักงานดับเพลิง (สํานักปลัด)
พนักงานดับเพลิง (สํานักปลัด)
พนักงานดับเพลิง (สํานักปลัด)
พนักงานดับเพลิง (สํานักปลัด)
ผูชวยเจาหนาที่การเงินและบัญชี (กองคลัง)
ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ (กองคลัง)
พนักงานตกแตงสวน (กองชาง)
ผูชวยชางโยธา (กองชาง)
คนงานประจํารถขยะ (กองสาธารณสุขฯ)
คนงานประจํารถขยะ (กองสาธารณสุขฯ)

14
15

นายทศพงษ
นางพิศเสนห

เทียนมนต
ทองจีน

คนงานประจํารถขยะ (กองสาธารณสุขฯ)
คนงานประจํารถขยะ (กองสาธารณสุขฯ)

- 18 พนักงานจางทั่วไปเทศบาลตําบลจอมบึง
พนักงานจางทั่วไป จํานวน 38 อัตรา ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

นายวันชัย
นายวันชนะ
นายสุพจน
นายดํารง
นายลิขิต
นายประนอม
นายอดิศร
นางสาวรรณภา
- วาง นายสุรพล
นายกฤษณะ
- วาง - วาง - วาง นายนิรันดร
นายบรรจบ
นายนิรัญ
นายทินกร
นายเสกสรร
นายอาทิตย
- วาง นางสุรัตนา
นายวริด
นางเปรมฤดี
นายสุวรรณ
นางเขมจิรา
นายวินัย
นายพัน
นางสายบัว

ชื่อ – สกุล
อาศนสุวรรณ
อนวัชชน
เทพสวัสดิ์
เทพสวัสดิ์
เพ็งชัย
แยมหมื่นไวย
ลาเทศ
สมิงทัพ
กองสา
วรวาท

ฟกเขียว
แสนคํา
ศิริเรือง
บุญทิน
คําโม
อาศนสุวรรณ
บุญจริง
ทรัพยเลิศ
บุญทิน
ปุยชุม
แซเลา
บุตรน้ําเพชร
เติมอารมณ
บุตรดารา

ตําแหนง
พนักงานดับเพลิง (สํานักปลัด)
คนงานทั่วไป (สํานักปลัด)
คนงานทั่วไป (สํานักปลัด)
คนงานทั่วไป (สํานักปลัด)
คนงานทั่วไป (สํานักปลัด)
คนงานทั่วไป (สํานักปลัด)
คนงานทั่วไป (สํานักปลัด)
คนงานทั่วไป (สํานักปลัด)
คนงานทั่วไป (สํานักปลัด)
คนงานทั่วไป (กองคลัง)
คนสวน (กองชาง)
คนสวน (กองชาง)
คนสวน (กองชาง)
คนงานทั่วไป (กองชาง)
คนงานประจํารถขยะ (กองสาธารณสุขฯ)
คนงานประจํารถขยะ (กองสาธารณสุขฯ)
คนงานประจํารถขยะ (กองสาธารณสุขฯ)
คนงานประจํารถขยะ (กองสาธารณสุขฯ)
คนงานประจํารถขยะ (กองสาธารณสุขฯ)
คนงานประจํารถขยะ (กองสาธารณสุขฯ)
คนงานประจํารถขยะ (กองสาธารณสุขฯ)
คนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)
คนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)
คนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)
คนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)
คนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)
คนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)
คนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)
คนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)

30
31
32
33
34
35

นายวัลลภ
นายมงคล
นางกรองแกว
นายนิพนธ
นายณัฐพล
นางสาวภัทรวรรณ

ยานนาวา
อันจิต
สุขสนาน
จันทะ
พวงลาว
เทพสวัสดิ์

คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

(กองสาธารณสุขฯ)
(กองสาธารณสุขฯ)
(กองสาธารณสุขฯ)
(กองสาธารณสุขฯ)
(กองสาธารณสุขฯ)
(กองสาธารณสุขฯ)

- 19 พนักงานจางทั่วไป -ตอลําดับ
36 นายพงษพันธ
37 - วาง 38 - วาง -

ชื่อ – สกุล
สุขประเสริฐ

ตําแหนง
คนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)
คนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)
คนงานทั่วไป (กองการศึกษา)

พนักงานจางเหมารายเดือนเทศบาลตําบลจอมบึง
พนักงานจางเหมารายเดือน จํานวน 23 อัตรา ดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นายจีรวัฒน
นายชุมพล
นางสมหมาย
นายสถิต
นายพงษศักดิ์
นางสาวารี
นายจรุญ
นายรัตนะ
นายศตวรรษ
นางสาวอรทัย
- วาง - วาง - วาง - วาง - วาง - วาง - วาง - วาง -

ชื่อ – สกุล
บัวคลาย
พุกภูษา
ติปปคุปต
ลี้กิมฮุย
โสภา
นิ่มนวล
ถิรพจนวรรณ
พวงลาว
สรอยทอง
ประจอมพล

ตําแหนง
กวาดขยะและเก็บขยะ
กวาดขยะและเก็บขยะ
กวาดขยะและเก็บขยะ
กวาดขยะและเก็บขยะ
กวาดขยะและเก็บขยะ
กวาดขยะและเก็บขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
แมบาน
คนงานคัดแยกขยะ
คนงานคัดแยกขยะ
คนงานคัดแยกขยะ
คนงานคัดแยกขยะ
คนงานคัดแยกขยะ
คนงานคัดแยกขยะ
คนงานคัดแยกขยะ
คนงานคัดแยกขยะ

19
20
21
22
23

- วาง - วาง นายวัชรพล
นางสาวขนิษฐา
นายวายุภักดิ์

แมนปน
เศษกระโทก
ทองตาเต็ม

คนงานคัดแยกขยะ
คนงานคัดแยกขยะ
คนงานสํารวจแผนที่ภาษีฯ (รายเดือน)
คนงานสํารวจแผนที่ภาษีฯ (รายเดือน)
คนงานสํารวจแผนที่ภาษีฯ (รายวัน)

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
-----------------------------------

สวนที่ 2
ยุทธศาสตร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
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สวนที่ 2
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. 2561 - 2580)
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตําบลจอมบึง มีความสัมพันธ
กับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป โดยมุงเนนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖1 –๒๕80) สรุปยอได ดังนี้
1.1.1 วิสัยทัศนประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําช าติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพื่อสนองตอบ ตอผลประโยชน
แหงชาติอันไดแก การมีเอกราชอธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุข เปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคมท ามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของคว ามเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของช าติความเปนธรรมและคว ามอยูดีมี
สุขของประช าชน ความยั่งยืนของฐ านทรัพยากรธรรมช าติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงท างพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภ าวะแวดลอมระหว างประเทศ และ
การอยูรวมกันอย างสันติประส านสอดคลองกันด านความมั่นคงในประช าคมอาเซียนและประช าคมโลกอย างมี
เกียรติ และศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภ ายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติทั้งมิติท างการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตยมีก ารปกครองระบบประช าธิปไตยที่มีพระมห ากษัตริยทรงเปนประมุข
สถาบันช าติ ศาสนา
พระมหากษัตริย มีความเขมแข็งเปนศูนยกล างและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประช าชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เปนกลไกที่นําไปสูก ารบริห ารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสต ามหลักธรรม าภิบาล สังคมมีคว ามปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒน าประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงานและน้ํา มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย างตอเนื่องและมีคว ามยั่งยืนจน
เขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจ าก

การพัฒนาอย างเทา เทียมกันมากขึ้น และมีก ารพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภ าคสวนมีคุณภ าพชีวิตตามมาตรฐานของ
องคการสหประชาชาติไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกัน
ตองมีความสามารถสร างรายไดทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมี การสรางฐานเศรษฐกิจและสังคม
แหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับบริบทก ารพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศในภูมิภ าคเอเชียเปนจุดสําคัญของ
การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพื่อใหเปนพลังในก าร
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนที่สามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่มีเครื่องมือ เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- 21 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร างความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหเพิ่มขึ้นอย างตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักก ารใช การรักษา การฟนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย างยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสร างมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวย าของระบบนิเวศน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคมมีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุง
ประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน
โดยมีเป าหมายการพัฒนาประเทศคือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภ าพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกงและมีคุณภ าพ สรางโอกาส และความเสมอ
ภาคทางสังคม สร างการเติบโตบนคุณภ าพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภ าครัฐของประช าชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย
๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
1.1.2 ประเด็นยุทธศาสตรชาติ
เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” และเป าหมายการ
พัฒนาประเทศข างตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศ าสตรก ารพัฒนาประเทศระยะย าว ที่จะทําใหประเทศไทยมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริก ารของประเทศไดรับก ารพัฒนา
ยกระดับไปสูก ารใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในก ารสร างมูลค าเพิ่ม และพัฒนากลไกที่สําคัญในก ารขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหมที่จะสร างและเพิ่มศักยภ าพในการแขงขันของ ประเทศ เพื่อยกระดับฐ านรายไดของประช าชนใน
ภาพรวมและกระจ ายผลประโยชนไปสูภ าคสวนต าง ๆ ไดอย างเหมาะสม คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี

คนเกง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และมีศักยภ าพในการคิดวิเคราะหส ามารถ “รูรับ ปรับใช ”
เทคโนโลยีใหมไดอย างตอเนื่อง สามารถเขาถึงบริ การพื้นฐาน ระบบสวัสดิก าร และกระบวนการยุติธรรมไดอย าง
เทาเทียมกัน โดยไมมีใครถูกทิ้งไวขางหลัง
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การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรช าติจะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง การพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย
ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตรไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการ
สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เนนการบริห ารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีคว ามมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตยและมีคว ามสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับช าติสังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยีและระบบฐ านขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ
และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา ดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อ าจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกร
ที่ไมใชรัฐ รวมถึ งประเทศเพื่อนบ าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐ านของหลักธรรม าภิบาล เพื่อเอื้ออํานวย
ประโยชนตอการดําเนินการของยุทธศาสตรช าติดานอื่น ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดต ามทิศทางและเป าหมายที่
กําหนด
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนน
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหล ากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) “ตอยอดอดีต ”
โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติ
ที่หลากหลายรวมทั้งคว ามไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด านอื่น ๆ นํามาประยุกตผสมผส านกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบัน ” เพื่อ
ปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสร างพื้นฐานของประเทศในมิติต าง ๆ ทั้งโครงข ายระบบคมนาคมและขนสง
โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอก ารพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการในอนาคต และ (๓) “สรางคุณค าใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคน
รุนใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองตอคว ามตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับ
อนาคต
บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบันพรอมทั้งก ารสงเสริมและสนับสนุนจากภ าครัฐ ให
ประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู
ไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกล าง และลดความเหลื่อมล้ําของคนใน
ประเทศไดในคราวเดียวกัน

3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
มีเปาหมายการ
พัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกงและมีคุณภ าพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้ง
กาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม
และผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของช าติมีหลักคิดที่ถูกตอง มี
ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษภ าษาทองถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอย างตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด
ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
- 23 –
4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาที่
ใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประช าชนในการรวมคิด รวมทํา เพื่อสวนรวม การกระจายอํานาจและความ
รับผิดชอบไปสูกลไกบริ หารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสร างความเขมแข็งของชุมชนในก ารจัดการ
ตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปน
ประชากรที่มีคุณภาพสามารถพึ่งตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหน านที่สุด โดยรัฐให
หลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเปาหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสูก ารบรรลุเป าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดลอม
ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหว างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย างบูรณาการ ใช
พื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเข ามามีสวนรวมในแบบทางตรง
ใหมากที่สุดเท าที่จะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมว าจะเปนทางเศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมและคุณภ าพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคน
รุนตอไปอยางแทจริง
6. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชนสวนรวม ”
โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐที่ทําหน าที่ในการกํากับ
หรือในการใหบริก ารในระบบเศรษฐกิจที่มีก ารแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอก ารเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยูตลอดเวล า โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขน าดใหญ ระบบการทํางานที่เปน
ดิจิทัลเข ามาประยุกตใชอย างคุมค า และปฏิบัติง านเทียบไดกับม าตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกว าง
เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอย าง
สะดวก รวดเร็ว และ โปรงใสโดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงค านิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ
และสราง จิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความ
ชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภ าพ และนําไปสูก ารลดความเหลื่อมล้ํา
และเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีก ารบริห ารที่มีประสิทธิภ าพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและก าร
อํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

- 24 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ 12)
การจัดทําแผนพัฒนา ทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ของ เทศบาลตําบลจอมบึง มีความ
สอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ ๑๒) จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาที่สอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ ๑๒ ) ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร
ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ฉบับที่ ๑๒) (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยง ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสู
สังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพ
การผลิต ความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนา
ในชวงแผนพัฒนาฯ (ฉบับที่ ๑๒) จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้
(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ
(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพมหานครในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (ฉบับที่ 12) (พ.ศ. 2560 - 2564)
1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคกล างและพื้นที่กรุงเทพฯ
เปนภูมิภ าคที่มีบทบ าทสําคัญในก ารเชื่อมโยงกับทุกภ าค
ภายในประเทศ เนื่องจากเปนที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมห านคร และเปนที่ตั้งของหนวยง านราชการระดับ
กระทรวง หนวยงานรัฐวิส าหกิจสถาบันการศึกษาวิจัยชั้นนําทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด รวมทั้ง
สถาบันธุรกิจและสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยูในพื้นที่ลุมแมน้ําขน าดใหญที่มี
ความอุดมสมบูรณเปน “อูขาว อูน้ํา”ของประเทศ และเปนพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตของอนุภูมิภ าคลุม
น้ําโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเปนเสนทางลัดโลจิสติกส
(Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก
ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสูความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” จําเปนตองรักษาความมีชื่อเสียงของ
กรุงเทพมหานครใหเปนเมืองชั้นนําระดับโลกตลอดไป ควบคูไปกับการใชศักยภาพพื้นฐานดานความอุดมสมบูรณ
ของดินและน้ํา และความพรอมของสถาบันการศึกษาวิจัยในการยกระดับภาคการเกษตรสูเกษตรอุตส าหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค าและบริก ารที่มีมูลค าสูง รวมทั้งการเรงรัดผลักดันเสนท างลัดโลจิสติกส
เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภ าคตะวันออก (EEC) เพื่อใหภ าคกลางเปนพื้นที่ยุทธศาสตร
ในการเชื่อมโยงเสนทางการคาการขนสงระหวางทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกในระยะยาว
2. เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
ภาคกลางมีบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศเนื่องจากเปนที่ตั้งของ
กรุงเทพมหานคร สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนําทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด นอกจากนี้ภาค
กลางยังมีแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
สภาพพื้นที่และระบบชลประท านที่อุดมสมบูรณ เปนฐานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศและเปนพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใตของอนุภูมิภ าคลุมน้ําโขง (Southern
Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูช า-เวียดนาม ซึ่งเปนเสนทางลัดโลจิสติกส (Landbridge)
เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเปาหมายที่จะ “พัฒนากรุงเทพฯ สูมหา
นครทันสมัยและภาคกลางเปนฐานการผลิตสินคาและบริการที่มีมูลคาสูง”
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อรักษาภาพลักษณของกรุงเทพฯ ใหเปนเมืองที่มีความทันสมัย และเปนเมือง
นาอยูนาเที่ยวในลําดับตนๆ ของโลกตลอดไป

3.2 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหอยูดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ
มีความมั่นคง ดานอาชีพและรายได และมีสภาพแวดลอมที่ดี
3.3 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา
และบริการดานการเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง
3.4 เพื่อฟนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน
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4. เปาหมายและตัวชี้วัด
4.1 กรุงเทพฯ ไดรับการจัดลําดับเปนเมืองที่มีคุณภาพชีวิตชั้นนําในโลกดีขึ้น
4.2 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดีขึ้น
4.3 รายไดการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
4.4 มูลคาผลิตภัณฑภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
4.5 มูลคาผลิตภัณฑสาขาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
4.6 คุณภาพน้ําแมน้ําเจาพระยาและทาจีนตอนลางอยูในเกณฑมาตรฐาน
4.7 ปริมาณขยะที่ไดรับการกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น
1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี)
พ.ศ. 2562 – 2565 (ฉบับทบทวน)
1. จุดมุงเนน
1.1 การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย (ขาว พืชผัก ผลไม ปศุสัตว และการประมง)
1.2 การทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตรและเชิงศิลปวัฒนธรรม ภายใต
อัตลักษณที่มีคุณภาพ
1.3 การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการคาชายแดน และการคาผานแดนภาคตะวันตก
2. วิสัยทัศน
“ศูนยกลางการผลิตและการตลาดสินคาภาคเกษตร อุตสาหกรรมปลอดภัย การทองเที่ยว
คุณภาพ และการคาภาคตะวันตก”
3. พันธกิจ
3.1 ปรับโครงสรางการดําเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสหกรณ
และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดยอมใหมีความสามารถในการแขงขัน กาวทันเทคโนโลยี
รูทันบริบทโลกรอดพนกับดักรายไดปานกลางสูการมีรายไดที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
3.2 สรางและประสานความรวมมือในการพัฒนาเครือขายระหวางภาคเอกชน ชุมชน
ประชาคมและภาครัฐ รวมถึงเครือขายภายในในการพัฒนาสงเสริมระบบดําเนินงานทาง
เศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุมจังหวัด
3.3 ปรับปรุง สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และกิจกรรมอื่นๆ
ที่เกี่ยวของที่มีการเชื่อมโยงกัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมกันของกลุมจังหวัด

3.4 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม
ของกลุมจังหวัดใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค
4. เปาประสงครวม
เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน โดย
4.1 เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดรอยละ 3.5
4.2 ประชาชนมั่งคั่ง ประเมินจากมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัว เพิ่มขึ้นรอยละ 5
4.3 ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากคาดัชนีความกาวหนาของคน(HAI) เฉลี่ยของกลุมจังหวัด
ตองไมนอยกวาคาเฉลี่ยของป 2559 - 2560 (หรือไมนอยกวา 0.6229)
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5. ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการดวย
นวัตกรรม สูมาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษประวัติศาสตรภาคตะวันตก
และอารยธรรมทวารวดี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดนและการคาผานแดนใหมี
ศักยภาพผลักดัน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนําไปสูการกระตุนใหเกิดการคาการลงทุนระหวางประเทศ
6. เปาประสงค/กลยุทธ/ตัวชี้วัด ตามประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ
ดวยนวัตกรรมสูมาตรฐานสากล
เปาประสงค: (1) พัฒนาสินคา ผลิตภัณฑการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการใหไดคุณภาพ
สูมาตรฐานสากล
(2) เพิ่มศักยภาพผูผลิตและตลาดสินคาภาคการเกษตร พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม สูประเทศไทย 4.0
กลยุทธ : (1) เพิ่มพื้นที่การทําเกษตร GAP และเตรียมความพรอมเพื่อการทําเกษตร
อินทรีย
(2) สงเสริมผูผลิต ผูประกอบการแรงงานภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรมใหมีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตการบริหาร
จัดการตลาด และบริการโดยใชนวัตกรรม
(3) สงเสริมและสนับสนุนการตลาดประชาสัมพันธ สินคาและบริการ
(4) ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและบริหารจัดการแหลงน้ําเพื่อลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสินคา เกษตรอุตสาหกรรมและ
บริการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษประวัติศาสตรภาคตะวันตก
และอารยธรรมทวารวดี
เปาประสงค : เพิ่มรายไดและจํานวนนักทองเที่ยว
กลยุทธ : (1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเชื่อมโยงแหลง
ทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
(2) สนับสนุนกิจกรรมการตลาด การประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมกิจกรรม
การทองเที่ยวของกลุมจังหวัด

(3) พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเติบโตอยางยั่งยืนดวยการยกระดับการทองเที่ยว
เชิงคุณภาพ
(4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว ทั้งผูประกอบการดาน
การทองเที่ยวและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับชุมชนในแหลงทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดนและการคาผานแดนใหมีศักยภาพ
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นําไปสูการกระตุนใหเกิดการคาการลงทุนระหวางประเทศ
เปาประสงค : รายไดจากการจําหนายสินคาและบริการเพิ่มขึ้น
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กลยุทธ (1) พัฒนาระบบอํานวยความสะดวก ระบบโลจิสติกสและเครือขายคมนาคม
เพื่อกระตุนใหเกิดการคาการลงทุนเชื่อมโยงการคาสูเอเชีย
(2) พัฒนาดานชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(3) สงเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ
(4) พัฒนาสินคาผลิตภัณฑและบริการเพื่อการสงออก
(5) ยกระดับผูประกอบการและแรงงานของกลุมจังหวัดใหมีความสามารถในการ
แขงขันและสามารถประกอบธุรกิจระหวางประเทศได
(6) พัฒนาระบบสงเสริมและกระตุนใหเกิดการคา การลงทุนในกลุมจังหวัดและ
ผลักดันใหมีการลงทุนในตางประเทศ
1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2563)
วิสัยทัศน (Vision) “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข”
จากจุดยืนการพัฒนาความพรอมและความโดดเดนทางการเกษตรของจังหวัดร าชบุรี และความ
ตองการของตลาดทั้งในประเทศและต างประเทศที่ตองก ารผลผลิตอาหารที่มีคุณภาพและการมุงเนนการเติบโตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามนโยบายการพัฒนาตามยุทธศาสตรประเทศไทย ๒๐ ป และการมุงเนน การเติบโตของ
เศรษฐกิจที่เติบโตอย างตอเนื่องจากศักยภาพและการพัฒนานวัตกรรม พรอมทั้งการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับจังหวัด
ใกลเคียง ภาคและอาเซียน และการมุงเนนการปรับบริบทของสังคมใหเปนเมืองที่มีคว ามเขมแข็ง ประชาชนมี
คุณภาพ วัฒนธรรม วิถีชีวิตมีความยั่งยืน จังหวัดราชบุรีจึงไดกําหนด วิสัยทัศนว า “เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจ
มั่นคง สังคมมีความสุข”
เมืองเกษตรสีเขียว หมายถึง การเกษตรของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐานระดับสงออก มีการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการแปรรูปสินค าภาคเกษตรใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานเพื่อรองรับการเปน “เมืองเกษตรสีเขียว ” เกษตรกรมีสมรรถนะสูงเปน Young Smart Farmer/Smart
Farmer ที่เขาใจ และเข าถึงหลักการ “ตลาดนําการผลิต และการแปรรูปเพื่อสร างมูลค าเพิ่ม สถาบันเกษตรกร
เขมแข็งและมีเครือข ายธุรกิจทั้งในและต างประเทศ การพัฒนาการเกษตรประสบคว ามสําเร็จในก ารมุงเนนการ
สงเสริมและก ารพัฒนาการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย างคุมค า
และยั่งยืน จังหวัดราชบุรีเปนเมืองอาหารคุณภาพเพื่อสร างความมั่นคงทางอาหารแกช าวราชบุรี ชาวไทย และ
นานาประเทศมีผลผลิตจากการเกษตรที่พัฒนาเปนแบรนดจากการเกษตรที่เขมแข็งและมีมูลคา

ความยั่งยืนดวยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณ เอื้อตอการพัฒนาการเกษตร
และการเสริมสร างความมั่นคงในสังคมก ารอนุรักษและฟนฟูทรัพย ากรธรรมชาติ เปนค านิยมทางสังคมที่เขมแข็ง
เมืองราชบุรีมีการพัฒนาบานเมืองใหสะอาดรักษาสิ่งแวดลอม จังหวัดราชบุรีใหความสําคัญกับการมีแหลงพลังงาน
ทดแทน พลังงานทางเลือกเพื่อการพึ่งตนเอง
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ ใชอย างสมดุล มุงสร างใหมีพื้นที่ตนแบบ
นิเวศนที่ยั่งยืนกระจ ายทั่วทั้งจังหวัดร าชบุรี เนนการพัฒนาผานการบูรณาการความรวมมือกับภ าคีทุกภาคสวน
อยางเขมแข็งในการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศป าเขา ลุมน้ําหลัก ลุมน้ํารองใหมีความอุดม
สมบูรณ พื้นที่ธรรมชาติของจังหวัดเนนการอนุรักษเชิงปองกันและก ารใชประโยชนอย างมีคุณค า เพื่อหนุนเสริม
การพัฒนาการเกษตร การทองเที่ยว การเกษตรเพิ่มค า เพื่อการพัฒนาการเศรษฐกิจของจังหวัดและก ารมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน การจัดการขยะ น้ําเสียในชุมชนเมืองในแหลงทองเที่ยวและในชุมชนดีขึ้นอยางตอเนื่อง
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จังหวัดใหคว ามสําคัญกับการจัดการขยะที่เข าถึงและนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมทั้งการสงเสริมการ
จัดการระบบนิเวศธรรมช าติในชุมชน เพื่อเปนหลักประกันที่ยั่งยืนของก ารพัฒนาทั้งความมั่นคงทางอาหาร และ
การรักษาไวซึ่งวิถีชีวิตเมืองราชบุรี
เศรษฐกิจมั่นคง หมายถึง ความมั่นคงจาก ๔ องคประกอบหลัก คือ
- ความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจฐานการเกษตร เนนการพัฒนาผลผลิตสินค าเกษตรที่มีคุณภาพ
ระดับเอเชียและน านาชาติ มุงเนนการสรางเศรษฐกิจการเกษตรจากการพัฒนาระบบการผลิตแบบครบวงจรดวย
นวัตกรรมก ารเกษตรที่แขงขันได ควบคุมคุณภ าพในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ และมีม าตรฐานเกษตรอินทรีย
เกษตรปลอดภัยเพื่อการสงออก การสรางโอกาสทางเศรษฐกิจจากการเกษตรเพื่อการสงออกดวย นวัตกรรมเพิ่มค า
เสริมสรางความเขมแข็งของการเปนเมืองปศุสัตวที่เนนก ารพัฒนาสินคาปศุสัตว โดยระบบสงเสริมก ารเกษตรแบบ
แปลงใหญใหไดคุณภ าพมาตรฐาน GAP เพื่อการสงออกและสร างโอกาสทางการตลาดแกจังหวัด จังหวัดมีแหลง
รวบรวมผลผลิตกล างในระดับชุมชนที่เชื่อมโยงกับแหลงรวบรวมผลผลิตกล างกับจังหวัด และเชื่อมโยงกับระดับ
ภาค จังหวัด มุงพัฒนาเปนคลังรวบรวมสินค าเกษตรที่มีม าตรฐาน เนนการจัดการระดับสากลผานระบบสหกรณ
การดําเนินงานทางธุรกิจและเครือข ายประชารัฐ พรอมทั้งการพัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองเศรษฐกิจเมืองอ าหารที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย ( Food Innopolis) สรางสรรคเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใชเพื่อชวยลดตนทุนก ารผลิตและเพิ่ม
มูลคาใหสินคาเกษตรและการบริห ารจัดการการเกษตรของจังหวัด พรอมทั้งการสรางความมั่นคงทางอาหาร การ
ผลิตขาวและพืชผักคุณภาพเพื่อการบริโภคในจังหวัด
- ความมั่นคงจากการเนนการเติบโตของอุตสาหกรรมเพิ่มคาภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมตอเนื่อง
จากการเกษตรและภ าคอุตสาหกรรมทุกภ าคสวนของจังหวัดมีคว ามสามารถในการแขงขันผูประกอบก ารขนาด
กลางและขนาดยอม และผูประกอบการใหม (SMEs/Start up) วิสาหกิจชุมชน สหกรณ กลุมอาชีพตางๆ เติบโต
อยางตอเนื่องสามารถสรางสรรคผลิตภัณฑเปนแบรนดสินคาที่มีศักยภาพการแขงขัน ระบบการบริการของรัฐ และ
การอํานวยความสะดวกด านการคาและการลงทุนมีความทันสมัย มีธรรมาภิบาลจังหวัด สามารถสร างสรรค
นวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และ OTOP เพื่อรองรับประเทศไทย ๔.๐
สนับสนุนอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และสนับสนุนการใชนวัตกรรมสรางรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
- ความมั่นคงจากการบริก ารมูลค าสูง การพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดร าชบุรี มี
ความหลากหลาย โดยเนนอัตลักษณและศักยภ าพของพื้นที่ สามารถสร างความสําเร็จในการพัฒนาการทองเที่ยว
ตามแนวทาง ๑๒ เมืองตองห ามพลาด โดยคํานึงถึงกลุมเป าหมายนักทองเที่ยวทุกกลุม สงเสริมการทองเที่ยวเชิง
สรางสรรค ภูมิปญญา การเกษตร สุขภาพ และการพัฒนานวัตกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมไปสูการสรางมูลคา

- ความมั่นคงจากฐานของการพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน การคมนาคมขนสง และโลจิสติกสทั้งทาง
น้ํา ทางบกและทางราง รองรับการเสริมสร างเศรษฐกิจ ยกระดับการพัฒนาจังหวัดเพื่อเปนประตูก ารคาบริการ
การทองเที่ยวและการลงทุน เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ Asean Economy Community : AEC
ระเบียบเศรษฐกิจตะวันออกหรือ Eastern Economic Corridor : EEC และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษหรือ Special
Economic Zone : SEC และการพัฒนาโครงสร างพื้นฐาน เพื่อกระจายความเจริญและสร างโอกาสแกชุมชน
เชื่อมโยงระหว างชุมชนและเสนท างหลักการสร างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร างพื้นฐานรองรับการขยายตัว
ของเมือง ระหว างเมือง และการพัฒนาราชบุรีเปนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) รองรับการเปนประตูก ารคา การ
ลงทุนและการทองเที่ยวอาเซียน
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สังคมมีความสุข หมายถึง เศรษฐกิจชุมชนมีความเขมแข็ง ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองในการ
สรางงาน อาชีพ และรายไดในชุมชน เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน ประชาชนมีความรูความเข าใจ
ความเชื่อมั่นและมีสวนรวมของทุกภ าคสวนตามแนวทางประชารัฐ การลดความเหลื่อมล้ํา สงเสริมความเทาเทียม
ทางเพศ การขจัดความยากจน สงเสริมการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิต เพื่อ
สรางวัฒนธรรมและค านิยมแกชุมชน และครอบครัว จังหวัดราชบุรีประสบคว ามสําเร็จในการดูแลประชาชนที่
เปราะบาง คนยากจนผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส ผานกลไก “บําบัดทุกข บํารุงสุข ” แกประชาชนทุกกลุมดวย
แนวทางประช ารัฐและต ามแนวทางศาสตรพระร าชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เนนการไมทิ้งใครไวข างหลังตาม
นโยบายการพัฒนาประเทศ
ชุมชนมีบทบาทในการอนุรักษ สงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะชุมชน ตลอดจนพัฒนาเพื่อการสราง
คุณค าเชิงเศรษฐกิจ ยกระดับการศึกษาใหไดม าตรฐาน และสงเสริมก ารเรียนรูตลอดชีวิต ชาวราชบุรีมีความ
ปรองดองสมานฉันท เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประช าธิปไตยอันมีพระมห ากษัตริยเปน
ประมุข การใชวิถีวัฒนธรรมและแนวท างศาสนา การหางไกลอบายมุข ชุมชนมีความเขมแข็งสงบสุข ระบบการ
อํานวยคว ามเปนธรรมท างสังคมเพื่อก ารแกไขปญห าความเดือดรอนของประช าชนมีประสิทธิภ าพ ชาวราชบุรี
มีความเขาใจในสิทธิและหน าที่มีความรับผิดชอบ เอื้ออาทรชวยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหมายและกติก าสังคม มี
ธรรมาภิบาลในทุกภาคสวนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต และรูจักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย
ทํานุบํารุงและสงเสริมศาสนาและจารีตประเพณีอันดีงาม
ราชบุรีเปนตนแบบเมืองสุขภ าวะ เพื่อประชาชนมีความฉลาดรูทางสุขภาพ มีทักษะทางสุขภาพ
สามารถพึ่งพาตนเองทางสุขภาพ จัดการสุขภาพครอบครัวและชุมชนได ระบบทางการแพทยที่มีคุณภาพ และเปน
เลิศมีการพัฒนานวัตกรรมระบบการสาธารณสุข เพื่อสรางสรรคเศรษฐกิจเพิ่มคา เชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ประชาชน สังคมมีความสามารถพัฒนารองรับการเปลี่ยนแปลง ภาคีจากทุกภาคสวน รวมพัฒนาการศึกษาใหเปน
เมืองแหงการเรียนรู ประชาชนโดยเฉพาะวัยเยาวชน วัยทํางานมีทักษะสากล (ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีส ารสนเทศ)
ประชาชนปรับตัว และยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีหมูบ านวัฒนธรรมวิถีชีวิตต ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาเยาวชนใหมีทักษะการคิด ทันโลก มีการเรียนรูตลอดชีวิต และการมีจิตสํานึกวัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดลอม
ชุมชนเขมแข็งดวยมิติทางวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และยกระดับชุมชนใหเปนชุมชนคุณธรรม
สังคมอยูเย็นเปนสุขอยางยั่งยืนและมีเศรษฐกิจชุมชนที่เติบโตอย างตอเนื่อง ชุมชนเขมแข็งโดยก ารสรางเศรษฐกิจ
ชุมชนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง

ชุมชนมีความเปนระเบียบเรียบรอย มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสิน จังหวัดราชบุรีเปนถิ่นฐานที่ปลอดภัย
สําหรับอยูอาศัยชุมชนปลอดยาเสพติด มีการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงครวม (Ultimate Goal)
จังหวัดราชบุรีไดกําหนดเปาประสงครวม ๓ เปาประสงค คือ
๑) จังหวัดมีการขยายตัวและความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการแขงขัน
เพิ่มขึ้น
๒) ครอบครัวและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง และลดความเหลื่อมล้ําการพัฒนาทั่วถึงทั้ง
จังหวัด
๓) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น มีตนแบบการพัฒนาให
เปนเมืองนาอยูและเมืองที่การเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว ภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง
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ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุในเปาประสงครวมทั้ง ๓ ขอ จังหวัดราชบุรีจึงไดกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร ๔ ประเด็น และซึ่งแตละประเด็นยุทธศาสตรมีการใหน้ําหนักในการพัฒนาในรอบ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๒๕๖๔) ระยะทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
1) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพ
ที่เติบโตอยางมั่นคง
- กลยุทธที่ ๑ พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา ดิน และนวัตกรรมการทําการเกษตรเปนมิตรกับ
สิง่ แวดลอม
- กลยุทธที่ ๒ ยกระดับการพัฒนาผลผลิต สินคาเกษตรและอาหารสูมาตรฐานเมืองอาหาร
เมืองสมุนไพรระดับสํากล
- กลยุทธที่ ๓ สรางสรรคองคความรู นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร ๔.๐ รองรับ
การเกษตรแหงยุคดิจิทัล และการเกษตรแหงอนาคต
- กลยุทธที่ ๔ สงเสริมและเรงขยายผลแนวคิดการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรูปธรรมทั่วทุกพื้นที่เพื่อความมั่นคงทางอาหารและ
การเกษตรที่พึ่งตนเอง
- กลยุทธที่ ๕ พัฒนาเกษตรกร กลุมเกษตรกรใหเขมแข็งดวยตนเอง และมีสมรรถนะที่เทา
ทันการเปลี่ยนแปลงและแขงขันได
- กลยุทธที่ 6 สรางและพัฒนาการตลาดการเกษตรที่มีคุณค าและมูลคาเพิ่มแบบครบวงจร
หนุนเสริมเศรษฐกิจเพิ่มคาจากฐานการเกษตร
- กลยุทธที่ ๗ สรางคุณคามูลคาเพิ่มจากฐานการเกษตรกาวหนาแบบครบวงจรสู
อุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการคา การบริการ
การทองเที่ยวดวยนวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง
- กลยุทธที่ ๑ เสริมสรางความเขมแข็งของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เติบโตจากชุมชน
เชื่อมโยงการทองเที่ยวอาเซียนและเสริมสรางเศรษฐกิจฐานการทองเที่ยว
ดวยบริการที่มีมูลคาสูง
- กลยุทธที่ ๒ เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ และเมือง

การคาที่มีศักยภาพทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม เพื่อสงเสริมให
เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอยางเขมแข็ง
- กลยุทธที่ ๓ สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางอาชีพจากฐานธรรมชาติ
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
- กลยุทธที่ ๔ สรางสรรคนวัตกรรมทางการคา การลงทุน การบริการ การทองเที่ยว รองรับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาสูสังคมดิจิทัล
- กลยุทธที่ ๕ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมืองการคมนาคม การขนสง การโลจิสติกสใหมี
ความปลอดภัย รองรับการทองเที่ยว การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเติบโตของ
เมืองและการเชื่อมโยงการคาชายแดน
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3) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพประชาชน และความมั่นคงในคุณภาพชีวิต
ดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- กลยุทธที่ ๑ เสริมสรางวิถีชีวิตชุมชนเขมแข็ง ชุมชนนาอยู สันติสุขตามแนวทางของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- กลยุทธที่ ๒ พัฒนาคนคุณภาพ เสริมสรางขีดความสามารถประชาชนตลอดชวงวัยดวย
ความรูและการพัฒนาการเรียนรูตลอดชีวิต
- กลยุทธที่ ๓ เสริมสรางคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ํา ดวยคุณภาพการบริการรัฐ
และระบบสวัสดิการชุมชน มุงสูความเปนเมืองสุขภาวะ
- กลยุทธที่ ๔ พัฒนาจังหวัดใหเปนเมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชุมชนมีความสงบ
เรียบรอยนาอยู
- กลยุทธที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหาร การบริการรัฐที่ทันสมัย มีคุณภาพรองรับการเติบโต
ของจังหวัด การเชื่อมโยงสากล และการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน
เชื่อมั่นและวางใจ
4) ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุล และใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
- กลยุทธที่ ๑ เพิ่มความมั่นคงทางทรัพยากรทางธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณของ
ระบบนิเวศ
- กลยุทธที่ ๒ พัฒนาการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร การจัดการน้ําทวม น้ําแลง เพื่อให
เกิดความสมดุลและยั่งยืน
- กลยุทธที่ ๓ เสริมสรางความมั่นคงทางพลังงานเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน เกษตรกร
และพลังงาน เพื่อการสงเสริมการผลิตของอุตสาหกรรมสีเขียว
- กลยุทธที่ ๔ พัฒนานิเวศนเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลดขยะ ลดน้ําเสีย ลดมลพิษ
ดวยกลไกชุมชน และการจัดการแบบมีสวนรวม โดยในแตละประเด็น
ยุทธศาสตรจะมีแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค เปาประสงคและตัวชี้วัด
พรอมทั้งกลยุทธและมาตรการและแนวทางปฏิบัติ และแผนงานโครงการ
จุดยืนและตําแหนงการพัฒนาทางยุทธศาสตรของจังหวัดราชบุรี

จากการศึกษาความเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การวิเคราะหความตองการของพื้นที่และสภาพ
ความเปนไปของปจจัยภายนอก จังหวัดราชบุรีจึงกําหนดจุดยืนและตําแหนงการพัฒนาจังหวัดในรอบป พ.ศ.
๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ประกอบดวยตําแหนงการพัฒนา ๔ จุดยืนสําคัญ ดังนี้
๑. ขับเคลื่อนจังหวัดสูเมืองเกษตรสีเขียวตนแบบที่ดีระดับประเทศ
และมีศักยภ าพระดับ
นานาชา ติ เสริมสร างขีดคว ามสามารถของจังหวัดในก ารเปนฐ านการผลิตสินค าเกษตรเพื่อก ารสงออกที่เปน
แบรนดสินค าจากฐานการเกษตรระดับ Product Champion ที่สามารถสงออกไปยังน านาชาติ โดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนและประเทศคูค าเชน มะพร าว กลวยไม สับปะรด ชมพู มะมวง กลวยหอม ปลาสวยงาม และ
ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป
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๒. เสริมสร างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมุงเนนการพัฒนาเมืองราชบุรีใหเปนพื้นที่เศรษฐกิจ
ฐานอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค า (Value based Economy) จากการคา การบริการ และการทองเที่ยวเชิงนิเวศและ
สุขภาพที่มีมูลค าสูงและการเกษตรอุตส าหกรรมก ารเกษตรที่เติบโตอย างมีเสถียรภ าพเพิ่มมากขึ้นอย างตอเนื่อง
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาจังหวัดใหเปนพื้นที่ก ารผลิตอาหารและสินค าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน มี
ความทันสมัยและเปนสํากล เพื่อเสริมสร างความเขมแข็งใหจังหวัดและหนุนเสริม การพัฒนาภาคกลางในการเปน
ฐานการผลิตอาหารและสินค าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและไดม าตรฐานโลกและสนับสนุนก ารเปนศูนยกลาง
การผลิตอาหารของประเทศ โดยเฉพาะการรักษาและพัฒนาประสิทธิภ าพในการผลิตอาหารของพื้นที่ใหส ามารถ
เปนฐานสงออกอาหารรายใหญของโลก
๓. การพัฒนาจังหวัดราชบุรีใหเปนสังคมแหงคว ามสุข ใหมีโครงสร างพื้นฐานที่ดี เชื่อมโยงอย าง
เปนระบบรองรับก ารเติบโตในอน าคต และเตรียมพรอมสังคมพัฒน าสูเมืองสังคมคุณธรรมและสันติสุข ให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาคนใหมีคุณภาพสามารถปรับตัวไดต ามความเปลี่ยนแปลงของจังหวัด ประเทศ
และของโลก เปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกที่เท าทันการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลและมีคว ามสุข
มั่นคงในชีวิตบนฐานของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งและมีคว ามมั่นคงทางสังคมอย าง
ทั่วถึง ประชาชนมีดัชนีความสุขเพิ่มขึ้นในทุกหมูบาน
๔. สรางฐานทรัพยากรรองรับการเกษตร การสรางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดราชบุรีใหมีความอุดมสมบูรณใชอยางยั่งยืน มุงสร างใหมีพื้นที่ตนแบบนิเวศน
ที่ยั่งยืนทั้งระดับจังหวัด อําเภอ ตําบลและหมูบาน และบูรณาการความรวมมือกับภาคีทุกภาคสวนอย างเขมแข็งใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศ นิเวศปาเขา นิเวศลุมน้ํา นิเวศชุมชนและระบบนิเวศเมืองใหมี
ความอุดมสมบูรณและใชประโยชนอย างยั่งยืน หนุนเสริมการพัฒนาการเกษตร การทองเที่ยว หนุนเสริมการคา
การบริการ และอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาจังหวัดราชบุรีใหเปนเมืองนาอยู (Smart City) อยางยั่งยืน
1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2561 - 2565)
1) วิสัยทัศน (Vission)
“เมืองนาอยู เกษตรสูสํากล คนและชุมชนเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี การศึกษาสาธารณสุขเดน การทองเที่ยว
ที่ยั่งยืน”
2) พันธกิจ (Mission)
(1) พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(2) สงเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดใหเปนเมืองน าอยู
(3) สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเปนเมืองนาอยู
(4) สงเสริมและพัฒนาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยและระบบบําบัดน้ําเสีย
(5) การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย
(6) สงเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
(7) สนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถิ่น
(8) สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม
(9) สงเสริมพัฒนาระบบการศึกษา
(10) สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
(11) สงเสริมภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรม
(12) สงเสริมการสาธารณสุข
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(13) สงเสริมการศึกษา
(14) สงเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
(15) การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
(16) การประสานแผนพัฒนาทองถิ่นและการบูรณาการการทํางานรวมกัน
(17) สงเสริมภาคเกษตรที่ปลอดภัย
3) ยุทธศาสตรการพัฒนา (Strategy)
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนสงและไฟฟาสาธารณะ
- พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการการอุปโภค - บริโภคและเกษตร ตลอดจนการปองกันน้ําทวม
และภัยแลง
- พัฒนาการวางผังการใชที่ดินใหเปนเมืองนาอยู
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
- สงเสริมคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาสังคม
- สงเสริมการกีฬา การศึกษา และการเรียนรู
- สงเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ
- สงเสริมอาชีพและการดําเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย
แนวทางการพัฒนา
- สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหนาที่ของประชาชนเพื่อความ
เปนพลเมือง
- การรักษาความสงบเรียบรอยและการปองกันบรรเทาสาธารณภัย

ทองเที่ยว

และสิ่งแวดลอม

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 ดานการวางแผน สงเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการ
แนวทางการพัฒนา
- การวางแผน การประสานแผนและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ทองถิ่น
- สงเสริมการทองเที่ยวทองถิ่นและการคาชายแดน
- การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชยและการเสริมสรางความเขมแข็งในภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรม
- การพัฒนาองคกรและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาระบบการกําจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
- พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย
- กรบริหารจัดการ อนุรักษฟนฟูและปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การจัดการมลพิษตาง ๆ
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
- การสงเสริมและอนุรักษศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
- สงเสริมใหประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

- 36 2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 วิสัยทัศน
การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมการศึกษา
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน สรางชุมชนใหเขมแข็ง
ความหมายของวิสัยทัศน
กลาวคือเทศบาลตําบลจอมบึง เปนที่ตั้งของถ้ําจอมพลซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความสําคัญ
ทางประวัติศาสตรที่ควรสงเสริม มีพื้นที่ธรรมชาติซึ่งมีพืชพันธุและสัตวในทองถิ่นที่ควรอนุรักษ เทศบาลตําบล
จอมบึงจึงมีนโยบายในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศน
ในดานการศึกษาเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ที่มุงใหเกิดทักษะกระบวนการคิดแกปญหา ในดานการมีสวนของชุมชนไดใหการสนับสนุนใหชุมชนรูบทบาทหนาที่
ของตนภายใตกรอบแหงกระบวนการประชาธิปไตย สงเสริมงานเกษตรในชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพมีรายไดให
ครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได
2.2 ยุทธศาสตร
เทศบาลตําบลจอมบึง ไดกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ ดานสังคม
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ใหครอบคลุมและสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา โดยกําหนดยุทธศาสตรและ
แนวทางพัฒนาไว 5 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
เปนการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อยกระดับความเปนอยู
และอํานวยความสะดวกใหแกประชาขน มีแนวทางการพัฒนาคือ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ดานโครงสรางพื้นฐาน ประกอบดวย
1. ทางบก
เชน การกอสรางและบํารุงรักษาถนนและสะพาน การดูแล จัดตั้งสถานีขนสง การจัด
การจราจรในเขตพื้นที่
2. ทางน้ําเชน การบํารุงรักษาทางน้ํา การกอสรางและดูแลสถานีขนสงทางน้ํา (ทาเทียบเรือ)
แนวทางการพัฒนาที่ 2 สาธารณูปโภค ไดแก ดานแหลงน้ํา ระบบประปา อาทิ การดูแล
รักษา พัฒนา ซอมแซมบํารุงแหลงน้ํา

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สาธารณูปการ ประกอบดวย
1. การจัดใหมีตลาด อาทิ การจัดใหมีการควบคุมตลาด
2. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
3. การผังเมือง อาทิ การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด และการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม
4. การควบคุมอาคาร อาทิ การควบคุมอาคาร และการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
เปนการพัฒนาเกี่ยวกับการ ยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชนและรวมทั้งเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสงเสริมอาชีพอาทิ การฝกอบรม สงเสริม พัฒนากลุมอาชีพตาง ๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพาณิชยกรรม อาทิ งานทะเบียนพาณิชย
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การทองเที่ยว อาทิ การวางแผนการทองเที่ยว การปรับปรุงดูแล
บํารุงรักษาสถานที่ทองเที่ยว และจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
เปนการพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและรวมทั้งเสริมสราง สุขภาพ สุข
ภาวะที่ดีของประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การศึกษา เปนการดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุน
การศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป มีแนวทางการพัฒนาคือ
1. การจัดการศึกษาในระบบ อาทิ การจัดการศึกษากอนวัยเรียน หรือปฐมวัย การจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษาสงเคราะห
2. การศึกษานอกระบบ อาทิ การบริการการศึกษานอกโรงเรียน งานหองสมุดประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสาธารณสุข เปนการดําเนินงานเกี่ยวกับสงเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชนการแพรระบาดของโรคติดตอ มีแนวทางการพัฒนาคือ
1. การสาธารณสุขและการรักษาพยาบาล อาทิ การสงเสริมสุขภาพจิต
และปองกันปญหา
สุขภาพจิต และการสงเสริมสุขภาพแมและเด็ก
2. การปองกันและควบคุมโรคติดตอ อาทิ การควบคุม
และปองกันโรคติดตอตางๆ
3. งานศูนยบริการสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. การชวยเหลือผูประสบภัยเบื้องตน
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การกีฬาและนันทนาการ
1. การสงเสริมการกีฬา อาทิ การจัดหาอุปกรณกีฬา การกอสราง บํารุงรักษาสนามกีฬา
2. การจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ อาทิ การบริหารจัดการ ดูแล บํารุงรักษา
สวนสาธารณะ

แนวทางการพัฒนาที่ 5 การสวัสดิการสังคม ไดแก การสังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ และครอบครัว
ผูดอยโอกาส การสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เปนตน
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
เปนการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหเกิดความนาอยูและความยั่งยืน มีแนวทางการพัฒนาคือ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การคุมครองดูแล บํารุงรักษา ใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม อาทิ งานพัฒนาปาชุมชน การควบคุมไฟปา
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แนวทางการพัฒนาที่ 2 การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ อาทิ การติดตามตรวจสอบ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษ งานสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม งานตรวจสอบคุณภาพน้ํา งานตรวจสอบ
คุณภาพอากาศและเสียง การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การดูแลรักษาที่สาธารณะ อาทิ การดูแลรักษาและคุมครองปองกัน
ที่สาธารณะประโยชน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานบริการประชาชนและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปนการพัฒนาซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการในการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน เพื่อใหเกิดความนาอยูและความยั่งยืน มีแนวทางการพัฒนาคือ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนารายได
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยและสถานที่
ปฏิบัติงานใหเพียงพอและมีประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การใหบริการแกประชาชน โดยจัดใหบริการทั้งในและนอกสํานักงาน
รวมทั้งการอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตองานตาง ๆ รวมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตาง ๆ ให
ประชาชนทราบ
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การวางแผนพัฒนาทองถิ่น อาทิ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การ
ประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และการจัดระบบขอมูลเพื่อการวางแผน
2.3 เปาประสงค
1. เพื่อพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
2. เพื่อ
พัฒนาดานการพัฒนาคนและสังคมงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
3. เพื่อพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
4. เพื่อ
พัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
5. เพื่อ
พัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
6. เพื่อ
พัฒนาดานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
7.
พัฒนาดานการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร
การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม

2.4 ตัวชี้วัด
1. กรณีโครงการโครงสรางพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ค ณะกรรมการ ตรวจรับงานจาง
ตรวจรับงานโดยจะตองไดคุณภาพงานที่ดี ไมมีปญหาและขอทักทวงจากหนวยตรวจสอบ
2. กรณีโครงการดานอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการทุกประการ
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2.5 คาเปาหมาย
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1. เสนทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร
2. ทางระบายน้ําสามารถระบายน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีไฟฟาสาธารณะสองสวางอยางทั่วถึง
4. แหลงน้ําอุปโภค - บริโภคไดรับการปรับปรุงอยางมีประสิทธิภาพประชาชน
มีน้ําสะอาดและมีคุณภาพไวใชอุปโภค - บริโภค
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
1. กลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพมีความเขมแข็งขึ้น
2. แหลงเรียนรูทางดานการเกษตร เพื่อสงเสริม การฝกอบรม การประกอบอาชีพ
และขยายผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3. กลุมอาชีพ/กลุมสตรีแมบาน มีอาชีพเสริมเพิ่มรายไดใหครัวเรือน
4. ประชาชนไดดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
1. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเขาถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อยางเทาเทียม
2. สงเสริมใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดมาตรฐาน
3. ประชาชนมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิต
4. การแขงขันกีฬาและนันทนาการทําใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น
5. เด็กและเยาวชนไดออกกําลังกายและหางไกลยาเสพติด
6. มีสนามกีฬาและสถานที่นันทนาการใหประชาชนไดออกกําลังกายมีสุขภาพแข็งแรง
7. ประชาชนไดรับการสงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูที่ไดรับความเดือดรอน
8. ประชาชนสืบทอด ฟนฟู อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหลงเรียนรู
ภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญชาวบานในชุมชนทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม

1. ประชาชนรวมกันปรับปรุงภูมิทัศนภายในชุมชนใหมีสภาพที่ดีขึ้น
2. ประชาชนสามารถกําจัดขยะมูลฝอยไดอยางถูกสุขลักษณะ
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานบริการประชาชนและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอยางมีประสิทธิภาพ
2. ประชาชนมีสวนรวมเสนอแนวทางแกปญหาในทองถิ่น

- 40 2.6 กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนา
1. กอสราง ซอมแซมและปรับปรุงระบบน้ํา
เพื่อการเกษตร เพื่ออุปโภคและบริโภค
๒. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมเสนทาง
คมนาคม เชน ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ใหมีคุณภาพดีอยูตลอด
๓. พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟา ประปา
สาธารณูปโภค ระบบสื่อสารใหมีคุณภาพดีขึ้น

-

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนาและฟนฟู
จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับการปรับปรุงและกอสราง
จํานวนเสนทางที่ไดรับการกอสราง
จํานวนเสนทางที่ไดรับการปรับปรุง ซอมแซม

- รอยละของครัวเรือนที่มีไฟฟาใช
- จํานวนชุมชนที่ไดรับการติดตั้ง/ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ
ใหใชงานไดดีทุกแหง
- รอยละของครัวเรือนที่มีน้ําอุปโภค บริโภคอยางทั่วถึง
สะอาดและปลอดภัย
- จํานวนชุมชนที่ไดรับความเดือดรอน
- รอยละของครัวเรือนมีน้ําสะอาด

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
1. สงเสริมและสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ - จํานวนกลุมอาชีพที่ไดรับการสนับสนุนทักษะในการ
ชุมชน
ประกอบอาชีพ
- จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
4. สงเสริมใหประชาชนใหประชาชนไดรับ
- จํานวนโครงการที่ดําเนินการ
- จํานวนครัวเรือนที่จัดทําบัญชีครัวเรือนและใชชีวิตตามหลัก
ความรูความเขาใจและนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- 41 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1 .สงเสริมการสาธารณสุข การสรางสุขภาวะ
และปองกันโรคติดตอ เชน โรคไขเลือดออก
โรคพิษสุนัขบา เปนตน
2.พัฒนาและสงเสริมมาตรการอาหารสะอาด
และปลอดภัย
3. สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
4. สงเสริมใหประชาชนเขาถึงการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง
5. สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ
6. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
7. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี
คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส
8. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เชน ปองกันน้ําทวม ภัยแลง เปนตน

9. สนับสนุนมาตรการปองกันปราบปราม
อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท
10. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดาน
ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
1๑. สงเสริม พัฒนาและอนุรักษศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญา
ทองถิ่นและปราชญชาวบาน

-

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
จํานวนศูนยสาธารณสุขมูลฐานที่ไดรับการสนับสนุน
จํานวนกองทุนดานสุขภาพ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมพัฒนาศูนยฯ ทั้ง 6 ดาน
- จํานวนสถานศึกษาที่ใหความรูกับประชาชนทั้งในและนอก
ระบบ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
- จํานวนครั้งที่จัดการแขงขัน
- จํานวนครั้งที่มีการจัดหาอุปกรณ
- จํานวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ใหการสงเคราะห/พัฒนา
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุน
- จํานวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการสงเคราะห
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
- รอยละของครัวเรือนที่ไดรับการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- รอยละของประชาชนไดรับการชวยเหลือจากการประสบ
สาธารณภัย
- รอยละของชุมชนเสี่ยงภัยไดรับการสงเสริมการปองกันและ
แกไขปญหาสาธารณภัย
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานการปองกันและ ลดอุบัติเหตุ
จราจรชวงเทศกาล
- จํานวนครั้งที่ดําเนินการ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงานสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นไทย
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมอนุรักษพระพุทธศาสนา
- จํานวนแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
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แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน
และการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนให
นาอยู

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
- รอยละของประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดลอม
- ครัวเรือนที่ไดรับการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานบริการประชาชนและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมพัฒนาองคกรดวยกระบวนการ
มีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาล

๒. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

-

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ
จํานวนประชาชนที่เขารวมประชุมประชาคม
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
จํานวนครั้งที่เขารับการอบรม
จํานวนครั้งที่มีการจัดหาพัสดุ
จํานวนครั้งที่มีการปรับปรุงและเพิ่มอัตรากําลัง
จํานวนครั้งที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี
จํานวนครั้งที่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่
จํานวนครั้งที่มีการเสริมสรางและปรับปรุงการบริหารงาน
จํานวนขอบัญญัติของเทศบาลที่ออกบังคับใช
จํานวนประชาชนที่ไดเขามามีสวนรวม
จํานวนชุมชนที่ไดรับขอมูลขาวสาร
จํานวนชุมชนที่เขารวมกิจกรรม
จํานวนครั้งที่มีการจัดการประชาคม

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
1. กอสรางพัฒนาปรับปรุง แหลงน้ําการเกษตร
2. กอสราง พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เชน น้ําอุปโภคบริโภค ถนน ไฟฟา ประปา
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
1. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝกอบรมอาชีพ เพื่อนําไปสูเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
2. สงเสริมใหประชาชนไดรับความรูความเขาใจและนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
ในการดําเนินชีวิต
3. สงเสริมการพาณิชยกรรมทางดานงานทะเบียนพาณิชย
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1. สงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ปองกันโรค และมีการเฝาระวัง รักษามาตรฐาน
อาหารปลอดภัย
2. สงเสริมใหนักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
3. สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
4. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
5. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตางๆ ในพื้นที่
6. การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2.

3.

2.
3.
4.
5.
6.

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
1. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศนและการจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนใหนาอยูสงเสริมการ
คุมครองดูแล บํารุงรักษา ใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมทางดานงานพัฒนาปาชุมชน การควบคุมไฟปา
สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตาง ๆ ทางดาน การติดตาม ตรวจสอบเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมและมลพิษ งานสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม งานตรวจสอบคุณภาพน้ํา
งานตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและการบําบัด
น้ําเสีย
สงเสริมการดูแลรักษาที่สาธารณะ ทางดานการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่สาธารณะ
ประโยชน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานบริการประชาชนและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
1. สงเสริมการพัฒนาบุคลากร
สงเสริมการพัฒนารายได
สงเสริมการพัฒนาการจัดหาเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยและสถานที่ปฏิบัติงานใหเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน
สงเสริมการใหบริการแกประชาชน โดยจัดใหบริการทั้งในและนอกสํานักงาน รวมทั้ง
การอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตองานตาง ๆ รวมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหประชาชนทราบ
สงเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล (คุณธรรม นิติธรรม คุมคา โปรงใส
การมีสวนรวมและรับผิดชอบ)
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

- 44 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาทองถิ่นกับแผนพัฒนาระดับตางๆ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(กําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ)
แผนกระทรวง ทบวง
กรม ตางๆ

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน และนโยบายทั่วไป)

นโยบายกระทรวง กรม
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหนวยงาน)

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
(ยุทธศาสตรบูรณาการทุกภาคสวนในจังหวัด)
แผนพัฒนาจังหวัด

ปญหา/ความตองการของประชาชนและ
นโยบายผูบริหารทองถิ่น

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอแบบบูรณาการ
(บูรณาการในมิติเชิงพื้นที่)
แผนพัฒนาอําเภอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
(วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น)
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ นําไปสูการจัดทํางบประมาณ)

แผนหมูบาน/ชุมชน

จะเห็นไดวา กลไกการเชื่อมโยงในการบูรณาการแผนดังกลาว เปนการเชื่อมโยงแผนพัฒนา
หมูบาน/ชุมชน เปนแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อสงใหอําเภอนําไปบูรณาการเปนแผนพัฒนาอําเภอ และสงตอเพื่อ
บูรณาการเปนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และสงตอเพื่อบูรณาการเปนแผนพัฒนาระดับประทศตอไป
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3. การวิเคราะหการพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ เทศบาลตําบลจอมบึง ไดใชการวิเคราะห SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) จุดแข็ง (Strength = S)
* มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ครอบคลุมและสามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่อง
* มีหนวยงานภาครัฐสนับสนุนงบประมาณในการบริหารงานเพื่ออํานวยความสะดวกแก

ประชาชนตามอํานาจหนาที่
* มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามเปนแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ
* เปนพื้นที่เศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่อง
* มีเสนทางสัญจรเปนไปดวยความสะดวกเนื่องจากมีถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 3087
(จอมบึง – ราชบุรี) สามารถเชื่อมตอไปยังแหลงทองเที่ยวในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง
2) จุดออน (Weakness = W)
* งบประมาณสําหรับใชจายมีไมเพียงพอ เนื่องจากการดําเนินงานของเทศบาลสวนมากมักเปน

โครงการขนาดใหญเกินศักยภาพของทองถิ่น
* ประชาชนขาดความตระหนักรูในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
* การจัดการในการสงเสริมการทองเที่ยวและสถานที่สําคัญตางๆ อยูภายใตขอจํากัดของ
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
* ประชาชนไมใหความสําคัญในกระบวนการมีสวนรวม
* การระบายน้ําทําไดไมดีเนื่องจากสภาพพื้นที่เปนที่ลุม
* ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพื่อดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุมอาชีพ
อยางเขมแข็ง
* ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ ไมมีโรงงานในพื้นที่
3) โอกาส (Opportunity = O)

* เปนสถานที่ตั้งของหนวยงานราชการ อาทิ ที่วาการอําเภอจอมบึง สถานีตํารวจภูธรจอมบึง
ฯลฯ รานคาสงสินคาขนาดใหญ และมีสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนตั้งอยูหลายแหง สงผลดีตอสภาพ
เศรษฐกิจของเทศบาลตําบลจอมบึง
* มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสวยงาม เปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่พักผอน
หยอนใจ (แหลงทองเที่ยวถ้ําจอมพล)
* มีเสนทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
* มีสถาบันการศึกษาตั้งอยูในพื้นที่ ตั้งแตระดับเด็กกอนวัยเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งมี
ความพรอมและมีศักยภาพในการจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึง
* ความกาวหนาดานเทคโนโลยี ทําใหมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น
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4) อุปสรรค (Threat = T)
* สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สงผลกระทบสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
* การปฏิบัติงานเพือ่ แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่ยังไมสามารถ

ดําเนินการไดอยางคลองตัว เนื่องจากติดขัดในเรื่องระเบียบและขอกฎหมายตางๆ
* ภาระหนาที่มีมากขึ้นตามภารกิจที่ไดรับการถายโอน แตยังขาดแคลนบุคลากรและ
งบประมาณรองรับการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
* กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับขาดความยืดหยุน หรือไมเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจหวง
ระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาลมีความไมแนนอน
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของ เทศบาลตําบลจอมบึง ไดทําการประเมิน
สถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดาน
๑. โครงสรางพื้นฐาน
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ

สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ

ขอบขายและ
พื้นที่เปาหมาย/
ปริมาณของปญหา/
กลุมเปาหมาย
ความตองการ
1) ถนนในเขตเทศบาลชํารุด - ถนน
-ทางและที่สาธารณะ
เสียหายจากการใชงาน และมี
ในเขตเทศบาล
การขยายตัวของเมืองทําให
ตองมีถนนเพิ่มขึ้น
2) ประชาชนตองการเสนทาง - เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมที่
ในการสัญจรเพิ่มมากขึ้น
เปนสาธารณะและ
บางครั้งเทศบาลไมสามารถ
ประชาชนมีความ
ดําเนินการไดเนื่องจาก
ตองการใหดําเนินการ
งบประมาณมีไมเพียงพอ
๓) การขยายตัวของชุมชน
- ราง/ทอระบายน้ํา - พื้นที่ในเขตเทศบาล
มากขึ้นระบบระบายน้ํายังไม
ครอบคลุม
4) ไฟฟาสองสวางทางและที่
สาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได
ทั้งหมด

- ไฟฟา

5) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม - การจราจร
มากขึ้นอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได

- พื้นที่ในเขตเทศบาล

ประชาชนที่สัญจร
ไปมาบนถนน

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- มีถนนใหประชาชน
ไดสัญจรสะดวก
- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ําได
สะดวก ไมอุดตัน ไม
สงกลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ
- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปองกันการเกิด
อาชญากรรมได
มีระบบควบคุม
การจราจร เชน ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
เพื่อเตือนให
ระมัดระวัง

- 47 ดาน
๒. ดานเศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
ลงทุน

ดาน
3. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ

ขอบขายและ
พื้นที่เปาหมาย/
ปริมาณของปญหา/
กลุมเปาหมาย
ความตองการ
๑) ประชาชนไมมีการวางแผน - การวางแผน
- ประชาชนในเขต
ในการดําเนินงาน
เทศบาล
๒) ขาดแหลงเงินลงทุนในการ
ทํากิจการและประกอบอาชีพ

- การลงทุน

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จําหนายสินคา

- การพาณิชยกรรม

- รานคาแผงลอย

4) คาแรงต่ําคาครองชีพสูง
ขาดแคลนการจางงาน

- แรงงาน

- ผูประกอบอาชีพ
รับจาง

5) มีแหลงทองเที่ยวและ
กิจกรรมการทองเที่ยว

- การทองเที่ยว

- แหลงทองเที่ยวใน
เขตเทศบาล

สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ
๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม โรคระบาด โรคติดตอ

ขอบขายและ
พื้นที่เปาหมาย/
ปริมาณของปญหา/
กลุมเปาหมาย
ความตองการ
- ดานสาธารณสุข
- ในเขตเทศบาล

๒) ประชาชนในพื้นที่ปวยเปน - ดานสาธารณสุข
โรคเรื้อรังแนวโนมที่เพิ่มขึ้น
เชน เบาหวาน ความดัน
3) ประชาชนบริโภคอาหารที่ - ดานสาธารณสุข
ปลอดภัย
4) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นทําให
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บานเรือนทําใหเกิดเปนชุมชน
แออัด

- ประชากร

- ประชาชนกลุมเสี่ยง
และผูปวย
-ประชาชนในเขต
เทศบาล
- พื้นที่ในเขตเทศบาล

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดําเนินงานไดเอง
- มีแหลงเงินทุนในการ
ทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ
- ผูคาแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จําหนายสินคา
- คาแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับคาครอง
ชีพ มีการจางงานมาก
ขึ้น
- มีแหลงทองเที่ยวใน
เทศบาลไดรับการ
สงเสริมกิจกรรมการ
ทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ในพื้นที่ไมมีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม โรคระบาด
โรคติดตอ
- ประชาชนมีความ
ตระหนักรูในการดูแล
สุขภาพ
- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได
ถูกตอง
- ควบคุมการกอสราง
อาคารบานเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไมเกิด
ปญหาจากการ
กอสรางอาคาร

- 48 ดาน
3. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (ตอ)

สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ
5 ) ประชาชนบางครัวเรือน
อุปโภค-บริโภคน้ําที่ยังไม
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เชน
จากน้ําฝน น้ําที่ไมไดคุณภาพ
มีตะกอน
6) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่นถูกลืมเลือน

7) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตาม
ลําพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก
8) มีการทําลายและลักขโมย
ทรัพยสินของประชาชนและ
ราชการ รวมทั้งเกิดการ
ทะเลาะวิวาทกันในชุมชน

ดาน
4. ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

ขอบขายและ
พื้นที่เปาหมาย/
ปริมาณของปญหา/
กลุมเปาหมาย
ความตองการ
- การอุปโภค- ประชาชนในเขต
บริโภค
เทศบาล

- ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ถูกลืมเลือน

- ประชาชนในเขต
เทศบาล

- คุณภาพชีวิต

- ผูสูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล

- ประชาชนและสวน
- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ ราชการ
ทรัพยสินของ
ประชาชน

สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ

ขอบขายและ
พื้นที่เปาหมาย/
ปริมาณของปญหา/
กลุมเปาหมาย
ความตองการ
1) ปริมาณขยะและน้ําเสียเพิ่ม - คุณภาพชีวิต
- ในเขตเทศบาล
มากขึ้น
2) ปริมาณมลพิษ/มลภาวะ
เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากฝุนควัน

- คุณภาพชีวิต

- ในเขตเทศบาล

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ประชาชนบริโภคน้ํา
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ
- ยกยอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญชาวบาน
ในโอกาสตางๆ เพื่อ
เปนตัวอยางแก
เยาวชนและประชาชน
ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ไม
ถูกลืมและคงอยูสืบไป
- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลที่ดี
- มีการปองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนละสวน
ราชการ เชน การ
ติดตั้งกลองวงจรปด
การใหผูนํา อปพร.
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาะวิวาท

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ปริมาณขยะและน้ํา
เสียถูกกําจัดใหหมด
ดวยวิธีการที่ถูกตอง
- ปริมาณมลพิษลดลง
และประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

- 49 ดาน
4. ดานการบริการ
ประชาชนและการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

สถานการณภาพแวดลอม
ภายนอกที่เกี่ยวของ
1) การบริหาร การพัฒนา
บุคลากร และกระบวนการ
ประชาคม

ขอบขายและ
พื้นที่เปาหมาย/
ปริมาณของปญหา/
กลุมเปาหมาย
ความตองการ
- การพัฒนาองคกร ผูบริหาร สมาชิกสภา
พนักงาน
และประชาชนในเขต
เทศบาล

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
พัฒนาการจัดหา
เครื่องมือ เครื่องใชที่
ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพในการ
บริการประชาชน

การแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลจอมบึง
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัด :
ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการคา การบริการการทองเที่ยวดวยนวัตกรรม
และบริการที่มีมูลคาสูง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัด :
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโต
อยางมั่นคง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัด :
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

- 50 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัด :
ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สมดุล และใชประโยชน
อยางยั่งยืน
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานบริการประชาชนและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตรจังหวัด :
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด :
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
------------------------------------------------------

- 51 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลจอมบึง (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ยุทธศาสตร
ชาติ ๒๐ ป
(มี ๖
ยุทธศาสตร)

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับ
ที่ ๑๒
(มี ๑๐
ยุทธศาสตร)

ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัด
(มี ๓ ยุทธศาสตร)

ยุทธสาตรจังหวัด
(มี ๔ ยุทธศาสตร)

ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๑
ดานความมั่นคง

ยุทธศาสตรที่ ๑๐
ดานการ
ตางประเทศ
ประเทศเพื่อนบาน
และภูมิภาค

ยุทธศาสตรที่ ๕
ดานความมั่นคง

ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๓
การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน

ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๒
ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตร ที่ ๓
สรางความเขมแข็ง
ทาง เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร ที่ ๘
ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร ที่ ๑
พัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
และบริการดวยนวัตกรรมสูมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร ที่ ๑
พัฒนาการเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร
และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโตอยางมั่นคง

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด
(มี ๖ ยุทธศาสตร)

ยุทธศาสตร ที่ ๑
ดานพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

ยุทธสาตรการ
พัฒนา อปท.
(มี ๕
ยุทธศาสตร)

ยุทธศาสตร ที่ ๑
การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๕
ดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๔
ดานการสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม

ยุทธศาสตร ที่ ๙
การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร ที่ ๒
การสรางความเปน
ธรรม ลดความเหลื่อม
ล้ําในสังคม

ยุทธศาสตร ที่ ๗
ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและ
ระบบ
โลจิสติกส

ยุทธศาสตรที่ ๒
ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรที่ ๒
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
พอเพียงและการลงทุน

ยุทธศาสตร ที่ ๓
ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบรอย

ยุทธศาสตรที่ ๓
การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร ที่ ๔
การเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน

ยุทธศาสตรที่ ๖
การเพิ่มประสิทธิภาพ
และ ธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ

ยุทธศาสตรที่ ๑
การเสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย

ยุทธศาสตร ที่ ๓
พัฒนาสงเสริมการคาชายแดนและการคาผานแดนใหมีศักยภาพ
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นําไปสูการกระตุนใหเกิดการคา

ยุทธศาสตร ที่ ๒
ศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษประวัติศาสตรภาค
ตะวันตกและอารยธรรมทวารวดี

ยุทธศาสตร ที่ ๒
เสริมสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจการคา การบริการ
การทองเที่ยวดวยนวัตกรรมและบริการที่มีมูลคาสูง

ยุทธศาสตรชาติ ที่ ๖
ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร ที่ ๓
การพัฒนาคุณภาพประชาชนและความมั่งคงใน
คุณภาพชีวิตดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร ที่ ๔
ดานการวางแผน การสงเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรมและ
การทองเที่ยว

ยุทธศาสตร ที่ ๔
การจัดการทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่สมดุลและใชประโยชนอยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร ที่ ๕
ดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๔
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร ที่ ๖
ดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ ๕
การพัฒนาดานการบริการประชาชน
และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนยุทธศาสตรจังหวัด
ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการเกษตรสี
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
เขียวแบบครบวงจร และเมืองอาหาร
คุณภาพที่เติบโตอยางมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปน
ยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสรางความมั่งคั่ง
ธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
ทางเศรษฐกิจการคา การบริการการ
ทองเที่ยวดวยนวัตกรรมและบริการที่มี
มูลคาสูง
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยาง ประชาชนและความมั่นคงในคุณภาพชีวิต
ยั่งยืน
ดวยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตร ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการ
กับสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
ยั่งยืน
สมดุล และใชประโยชนอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาลในภาครัฐ
ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ยุทธศาสตรที่ 8 ดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 10 ดานการตางประเทศ
ประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค

ยุทธศาสตรของ อปท. ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการจัดระเบียบ
ชุมชน /สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการวางแผน
สงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

ยุทธศาสตรของเทศบาล
ตําบลจอมบึง
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจพอเพียงและการลงทุน
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานคุณภาพ
ชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานบริการ
ประชาชนและการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

สวนที่ 3
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

สวนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
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สวนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหเทศบาลตําบลจอมบึงดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 –
2565) เปนแบบที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนน
ตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้
ทองถิ่น

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ประกอบดวย
1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 คะแนน
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน
1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย
(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน
(5) กลยุทธ 5 คะแนน
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)
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ทองถิ่น

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ประกอบดวย
2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
5 คะแนน
(12) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)
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3.
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
20
20
60
(10)
(10)
(10)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม
1.ขอมูลสภาพทั่วไปและ ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
20
ขอมูลพื้นฐานขององคกร (1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล
(3)
ปกครองสวนทองถิ่น
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง
(2)
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ
(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข
(2)
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ
(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง
การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ

(2)

(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลง
น้ํา)
(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

(2)

(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
การใชขอมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. การวิเคราะห
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
สภาวการณและศักยภาพ (1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลอง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นโยบายของผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช
ผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น

(2)
(2)
(2)
(3)

20
(5)

(3)

คะแนนที่ได
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ประเด็น
การพิจารณา
2. การวิเคราะห
(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
สภาวการณและศักยภาพ ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน
(ตอ)
(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน
(5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT
Analysis ที่อาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง )WWeakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat
(อุปสรรค)
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
3. ยุทธศาสตร
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็น
3.1 ยุทธศาสตรของ
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
ทองถิ่น
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และ Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด

คะแนนเต็ม
(3)
(3)
(3)
(3)

60
(10)

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และ Thailand 4.0

(10)

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0

(10)

คะแนนที่ได
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ประเด็นการพิจารณา
3. ยุทธศาสตร (ตอ)
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เปาประสงคของ
แตละประเด็นกลยุทธ

รายละเอียดหลักเกณฑ
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

คะแนนเต็ม
(5)

(5)
(5)

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ
(Positioning)
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกลาว
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
ยุทธศาสตรในภาพรวม
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

(5)

รวมคะแนน

100

(5)

(5)

คะแนนที่ได
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
แผนพัฒนาทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา

เพื่อความสอดคลอง

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด K( PI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวมคะแนน

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
(5)
100
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
1.การสรุปสถานการณ
การพัฒนา

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
10
ทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการ
วิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ , ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม)
2. การประเมินผลการนํา 1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ
10
แผนพัฒนาทองถิ่นไป
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวา
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
เปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ได
กําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร
สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ ( Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative)
3. การประเมินผลการนํา 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
10
แผนพัฒนาทองถิ่นไป
เทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ
ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative)
4. แผนงานและ
1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
10
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสูการ
จัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ

คะแนนที่ได
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5. โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต
มีวัตถุประสงคชัดเจน ( clear objective) โครงการตองกําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง
สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไร
กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายใหชัดเจน
วาโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไป
วาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง
โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมาย
ระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขัน
และการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพ
คนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3)
การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยาง
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
ทํานอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ ไปสูสินคาเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสู
การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม (3)
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากขึ้น
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข
วัฒนธรรม ฯลฯ

5.2 กําหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ
5.3 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร 20 ป
5.5 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ

5.6 โครงการมีความ
สอดคลองกับ Thailand
4.0

คะแนน
เต็ม
60
(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

คะแนนที่
ได
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5. โครงการพัฒนา (ตอ)
5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด

5.8 โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคลองกับเปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
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คะแนน
เต็ม

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกัน
ได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทาง
ไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน
เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทํา
โครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเลื่อมล้ําในการ
พัฒนาทองถิ่น นําไปสูความยุติธรรม(Equity)
(5) ความโปรงใสTransparency)
(
การประมาณกา รราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ
มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล ( effectiveness) ใช
บอกประสิทธิภาพ ( efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การ
กําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ
(การคาดการณ คาดวาจะไดรับ)
ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงคควร
คํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงาน
ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3) ระบุสิ่งที่
ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอการ
บงบอกเวลาได

(5)

รวมคะแนน

(5)

(5)

(5)
(5)

(5)

100

คะแนนที่
ได
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เทศบาลตําบลจอมบึง ใชการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใชตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามที่จะกลาวตอไปในหัวขอที่ 4.3 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สําคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร
4.3 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น
7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยใชรูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงไดทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ
ขอมูลตางๆ จาก
7.1 โดยใชแบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(1)
แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน Performance
(
Indicators)
(2)
แบบบัตรคะแนน S( corecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือScorecard Model ของ
Kaplan & Norton
(3)
แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ R( esult Framework Model (RF))
(4)
แบบเชิงเหตุผล L( ogical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือLogical Model
(5)
แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงานProcess
(
Performance Measurement System
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือPPMS
(6) แบบ
การประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึหรื้นอ ProblemSolving Method
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวมParticipatory
(
Methods)
(8)
แบบการประเมินผลกระทบImpact
(
Evaluation)
(9)
แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
(10)
แบบการประเมินตนเองSelf-assessment
(
Model) และ
(11) แบบอื่น ๆ ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ตองอยูภายใตกรอบตามขอ
(1) - (10) หรือเปนแบบผสมก็ได
7.2
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ไดจริง ๆ คืออะไร คาใชจาย
(Cost) เวลา (Time) เปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม
7.3
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร
7.4
วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicators : KPIs)
7.5
ผลกระทบ (Impact)
4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
4.4.1
ผลกระทบนําไปสูอนาคต (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน)
ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้วา องคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก
4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปดวย
1) สิ่งแวดลอมดานการเมือง (Political Environment)
2) สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)
3) สิ่งแวดลอมดานสังคม (Social Environment) และ
4) สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology)
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การเมือง
(Political)
เศรษฐกิจ
(Economic)

สังคม
(Social)

องคการ
(Organization)

พัฒนา เติบโต อยูรอด

วิทยาการ
(Technology)

จากแผนภาพ เทศบาลตําบลจอมบึง มีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความจําเปนที่
จะตองมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ 4 ประการดังที่กลาวมาแลว
เพื่อใหองคกรพัฒนา เติบโตและอยูรอดตอไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
วิเคราะหตามสิ่งแวดลอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้
1) การปรับตัวใหเขากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลงหากกลาวถึง
การปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกไดเปน 2 ระดับ ไดแก การเมืองระดับชาติ และ
การเมืองระดับทองถิ่น การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
ในสวนของการเมืองระดับทองถิ่นนั้นยังสามารถแบงแยกยอยออกไดเปนหลายประเภท เชน การเมืองของ อบจ.
เทศบาล หรือ อบต. หรือแมกระทั่งการเมืองในระดับหมูบานที่จะตองมีการเลือกตั้งผูใหญบานโดยราษฎรใน
หมูบานนั้นๆ เปนตน
ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติ
ยังมีอิทธิพลตอการเมืองในระดับทองถิ่นอยูหลายประการ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถิ่นตองอาศัยภาพลักษณ
ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยเลือกใหเฉพาะทองถิ่นที่เปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน
ในอนาคต อํานาจหนาที่และบทบาทของนักการเมืองทองถิ่นและขาราชการทองถิ่นจะเปน
อยางไรนั้น สวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถายทอดออกมาเปนนโยบายของรัฐที่มีตอ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเปน 2 กรณี กลาวคือ การรวมอํานาจ
การปกครอง ( Centralization) หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง ( Decentralization) ดังนั้น ผูที่จะ
ปฏิบัติงานใน องคกร จึงจําเปนที่จะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ
อปท. ใหเขากับสภาวการณดังกลาวที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
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บทบาทหนาที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแลวการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเปนหนาที่ของฝายการเมืองทองถิ่น
ทุกฝายควรตองรูความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล
อบต.และระดับหมูบาน เพราะการเมืองทองถิ่นเหลานี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและจะตองมีผลกระทบตอ อปท.
ไมทางตรงก็ทางออม ขาราชการทองถิ่นควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถิ่นใหเขากับระเบียบกฎหมายของรัฐ
ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของคนในทองถิ่นก็ตองเปน
หนาที่ของขาราชการทองถิ่น ที่จะประยุกตใชกฎหมาย ใหสามารถใชไดจริงตามสภาพและบริบทแวดลอมของ
ทองถิ่นนั้นๆ จึงจะไดชื่อวาเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อยางแทจริง
2) การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ ( Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทําใหประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเปนสาเหตุของปญหาอื่นๆที่กระทบตอ อปท.
ตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาประชาชนเรียกรองในสิ่งที่สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งที่
แกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เชน ตองการผาหมกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เปนตน ซึ่ง
สวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยางเขมขนของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ที่พยายามจํากัด
ขอบเขตการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องของการแจกของใหแกราษฎร
อีกปญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะตองเอาเวลา
ไปทํางานหาเงินเพื่อปากทองของตนเองกอน หรือบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรับเงินแลวไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู
ตลอดเวลาของประชาชน เปนตน
ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน ( Paradigm) ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก “ตน
เปนที่พึ่งแหงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปนสิ่งสําคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรใหความสนใจที่
จะสงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้
3) การปรับตัวเขากับสังคม ( Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลงชุมชนแตละชุมชนมี
สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตละพื้นที่ก็ตองเผชิญกับสภาพทางสังคม
และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน บางพื้นที่ประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี บางพื้นที่
ประชาชนขาดความรวมมือ เปนตน
สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถิ่นอาจมีแนวโนมที่จะตัดสิน
กําหนดนโยบายไปตอบสนองตอกลุมญาติพี่นองของตน กลุมอื่นที่แพการเลือกตั้งเมื่อไมไดรับการตอบสนองก็
หาทางโจมตี กอใหเกิดความขัดแยงที่รุนแรงขึ้นในสังคมทองถิ่นมากกวาในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน องคกร จึง
จําเปนที่จะตองเขาใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอํานาจสูทองถิ่นที่สงผลโดยตรงตอความสามัคคีใน
สังคมทองถิ่นยุคปจจุบัน ตองมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันไดหมด การปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน และไม
ตอตาน อยูคูกับสังคมประชาธิปไตยเสมอ สําคัญเพียงแตวาจะสามารถลดระดับหรือแกไขความขัดแยงที่รุนแรงนั้น
ไดอยางไร
4) การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆ ( Technology) ที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบันกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมอยูเปนประจํา เชน การ
ฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การฝกอบรมการจัดทําเว็บไซตองคกร เปนตน ประกอบกับกรม
สงเสริมฯ มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให
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ทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตางๆ ผานชองทางการสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส เปนตน หาก
พนักงานทองถิ่นใหความสําคัญในการอานหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมฯทางอินเตอรเน็ตอยูเปนประจํา ก็จะ
นํามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู
ตลอดเวลา
4.4.2
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึง องคประกอบสําคัญของขอมูลเพื่อ
นําไปสูขอเสนอแนะ เปนตน)
เทศบาลตําบลจอมบึง มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณการ
พัฒนาตางๆ อยูภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตางๆ ดังตอไปนี้
1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะสงผลกระทบตอเทศบาล
2) รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางไร
3) แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
**************************

ภาคผนวก

