
บทที ่1 
บทน า 

 
 

 แผนยทุธศาสตร์การพฒันา เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมที่ก  าหนดยทุธศาสตร์และแนว
ทางการพฒันาของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทศัน์  พนัธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาใน
อนาคต  ที่เทศบาลเมืองปรกฟ้าจะยดึถือเป็นแนวทางในการน าไปก าหนดนโยบาย  แผนงาน/โครงการ ของ
หน่วยงานเพือ่ใหก้ารด าเนินงานพฒันาทอ้งถ่ิน รวมทั้งแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัชลบุรี กรอบ
ยทุธศาสตร์การแนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัชลบุรี  และแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ  

 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ไดจ้ดัท าขึ้นภายใตก้ระบวนการมีส่วน 
ร่วมจากทุกภาคี  การพฒันาที่เก่ียวขอ้งทั้งภาคราชการ  ภาคเอกชน  ประชาชนในทอ้งถ่ิน  โดยใช้
กระบวนการประชาคม  เสนอปัญหา  ความตอ้งการ  และขอ้เสนอแนะ  และใชข้อ้มูลดงักล่าว  ผนวกกบั
พนัธกิจและจุดมุ่งหมายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่มุ่งเน้นที่จะพฒันาทอ้งถ่ินตามอ านาจหน้าที่  มา
ก าหนดวสิยัทศัน์และยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาลเมืองปรกฟ้า  โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่ใหก้ารพฒันาทอ้งถ่ิน
เจริญเติบโตต่อไป  อยา่งมีคุณภาพ  มีเสถียรภาพ  และมีความย ัง่ยนืพร้อมกบัการให้ความส าคญักบัการ
แกไ้ขปัญหาที่เน้นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  โดยมุ่งหวงัเพื่อให้เกิดการพฒันาทอ้งถ่ินที่ย ัง่ยนืและเพื่อ
สร้างความพงึพอใจใหแ้ก่ประชาชน  ซ่ึงจะเสริมสร้างคุณค่าใหแ้ก่ชุมชน  และประชาชนเพื่อเป็นทิศทางที่ดี
ขึ้นอนัจะน าไปสู่  "เมืองน่าอยูท่ี่ย ัง่ยนื" 

  ดงันั้น  แผนยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาลเมืองปรกฟ้า  จึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
ก าหนดทิศทางการพฒันาทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นที่  และปัญหาความ
ตอ้งการของประชาชน  ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ  คมนาคม  การศึกษา  ส่ิงแวดลอ้ม  และดา้นอ่ืน ๆ ให้เป็น
รูปธรรมที่เด่นชดัขึ้น  ซ่ึงจะอ านวยความสุขให้กบัประชาชนชาวพนัสนิคม  รวมทั้งเป็นการควบคุมการใช้
จ่ายเงินของเทศบาล ซ่ึงมาจากรายไดข้องประชาชน  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของผูบ้ริหารนโยบายจงัหวดั  และนโยบายของรัฐบาลไดอ้ยา่งชดัเจนต่อไป 
 

ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  แผนยทุธศาสตร์เป็นการก าหนดแนวทางหรือวิธีการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่คาดหวงัไวใ้นอนาคตอยา่งเป็นระบบ โดยเน้นทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  ในช่วง 5-20 ปีขา้งหน้า  
โดยแผนยุทธศาสตร์จะมีความยืดหยุ่นไปตามสภาวะแวดล้อม โดยสามารถปรับปรุง  แก้ไข  ตามความ
เหมาะสม  เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูรั้บบริการตลอดทั้งสนบัสนุนการปฏิบติังานของ
ผูป้ฏิบติั และหมายรวมถึงการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 



แผนยุทธศาสตร์ที่ด ี
1. เป็นลกัษณะของการก าหนดวธีิการด าเนินงานล่วงหนา้วา่ในแต่ละจุดมุ่งหมายของการ 

พฒันา จะด าเนินการโดยวธีิการใด  และมีการก าหนดจุดมุ่งหมายที่ตอ้งการจะบรรลุไดอ้ยา่งชดัเจนทั้งดา้น
คุณภาพ  ปริมาณ  กลุ่มเป้าหมาย  และเวลา 

2. เป็นการท างานในเชิงรุกที่มุ่งจะเขา้ไปเอาชนะปัญหาและอุปสรรค  รวมทั้งป้องกนั มิให ้

เกิดปัญหา อุปสรรคซ่ึงซอ้นขึ้นมาอีก  โดยการอาศยัขอ้มูลในอดีต  สภาวการณ์ในปัจจุบนั  และแนวโน้มใน
อนาคต  ตลอดถึงศักยภาพขององค์กรและระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตลอดทั้งความจ าเป็นเร่งด่วนมา
ประกอบการพจิารณา 

3. เป็นรูปแบบที่สามารถน าไปปฏิบตัิใหบ้รรลุถึงเจตนารมณ์ไดจ้ริง  โดยแนวทางการ 
ด าเนินการของแผนจะตอ้งมีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั  และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความเป็นจริง และอยู่
บนหลกัเหตุและผล 

4. เป็นรูปแบบปฏิสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งองคก์รและส่ิงแวดลอ้ม  แผนยทุธศาสตร์จะตอ้งมี 

ความยดืหยุน่หรือปรับปรุงไดง่้าย  เพือ่ใหท้นัต่อสภาพการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม  หรือปัจจยัภายนอก
ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานขององคก์ร 

5. เป็นเคร่ืองมือในการยดึโยงค่านิยม และวฒันธรรมองคก์รเขา้ร่วมกนั  ผูป้ฏิบติังานใน 

องคก์รมีความรู้สึกเป็นภารกิจที่จะตอ้งร่วมกนัปฏิบติั เพือ่ใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.  เพือ่ก าหนดทิศทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งในดา้นสงัคม  

 เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม 

2. เพือ่ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีกรอบยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาที่ 
สอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการของประชาชน  นโยบายผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั    
นโยบายของรัฐบาล  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ขอ้มูลพื้นฐานจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ขอ้มูล 
จปฐ.  กชช.2ค.  ผงัเมือง  เมืองน่าอยู ่ และวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน 

3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน น ากรอบยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันามาจดัท า 
แผนพฒันาสามปีได้ตรงประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน 
 

ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา ใหด้ าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548  โดยมีขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 

  ขัน้ตอนที่ 1  การเตรียมการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
  ขัน้ตอนที่ 2  การรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญั 

  ขัน้ตอนที่ 3 การวเิคราะห์ศกัยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั 



  ขัน้ตอนที่ 4 การก าหนดวสิยัทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ิน 

  ขัน้ตอนที่ 5 การก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาทอ้งถ่ิน 

  ขัน้ตอนที่ 6 การก าหนดวตัถุประสงคก์ารพฒันาทอ้งถ่ิน 

  ขัน้ตอนที่ 7 การก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา 
  ขัน้ตอนที่ 8 การก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน 

  ขัน้ตอนที่ 9 การอนุมตัิและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินจดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ิน  ส่วนราชการ  และ 

รัฐวสิาหกิจที่เก่ียวขอ้ง  เพือ่แจง้แนวทางการพฒันาทอ้งถ่ิน  รับทราบปัญหา ความตอ้งการ ประเด็นการ
พฒันา และประเด็นที่เก่ียวขอ้ง  ตลอดจนความช่วยเหลือทางวชิาการ  และแนวทางปฏิบติัที่เหมาะสมกบั
สภาพพื้นที่  เพือ่น ามาก าหนดแนวทางการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  โดยใหน้ าขอ้มูลพื้นฐานในการ
พฒันาจากหน่วยงานต่าง ๆ และขอ้มูลในแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การ
พฒันา 

2. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  รวบรวมแนวทางและขอ้มูล  
น ามาวเิคราะห์  เพือ่จดัท าร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันาแลว้เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

3. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน พจิารณาร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา เพือ่เสนอ 

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

4. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพจิารณาอนุมติัร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา และประกาศใชแ้ผน 

ยทุธศาสตร์การพฒันา 
 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. เป็นกรอบในการปฏิบติังาน  แผนยทุธศาสตร์เป็นการก าหนดแนวทางเพือ่บรรลุ 

จุดมุ่งหมายขององคก์รและเปรียบเสมือนเขม็ทิศในการช้ีทางการพฒันา  ท  าใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั  ลดความซ ้ าซอ้นและการส้ินเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 

2. เป็นการรวมพลงัในองคก์ร  กระบวนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์เป็นลกัษณะ  ของ 
ความร่วมมือร่วมใจกนัด าเนินงานของทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง  อนัจะส่งผลต่อความรู้สึกในการมีส่วนร่วมและเป็น
พนัธกิจร่วมกนัในองคก์ร  ซ่ึงผลจากการร่วมมือกนัจะน าไปสู่การมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

3. เป็นตวัส่งเสริมก าลงัใจในการปฏิบติังาน  แผนยทุธศาสตร์ไม่เป็นเพียงการวเิคราะห์ 
ขอ้มูลแต่รวมถึงความคิดสร้างสรรค ์ และแผนยทุธศาสตร์จะท าใหผู้ป้ฏิบติังานทราบแนวทางและความ
มุ่งหวงั จึงส่งผลใหเ้กิดความมัน่ใจในแนวทางการปฏิบติังาน  โดยปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

4. แผนยทุธศาสตร์เป็นตวัสะทอ้นให้เห็นทุกสถานการณ์ทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 
ในภาพของศกัยภาพหรือจุดแขง็  จุดอ่อนขององคก์ร  ตลอดทั้งปัจจยัที่จะสนบัสนุนหรือเป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบตัิงานขององคก์ร 



 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ก าหนดตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมือง
ปรกฟ้า  9   นโยบาย คือ 

1. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 

1.1 น ้ า 
1.1.1 โดยจะส่งเสริมปรับปรุงพฒันาแหล่งน ้ าหรือจดัหาแหล่งน ้ า เพื่อให้มีน ้ าใช้

อยา่งทัว่ถึง พร้อมปรับปรุงคุณภาพน ้ า 

1.1.2 ส่ง เสริมพัฒนาให้ มีแหล่งน ้ า เพื่อการประกอบอาชีพ เ ช่น อา ชีพ

เกษตรกรรม  การปลูกพชืผกั ปลูกผลไม ้ปลูกปาลม์น ้ ามนั การประมง ลฯ 

  1.2 ถนน 
 1.2.1   ส่งเสริมพฒันาปรับปรุงหรือก่อสร้างถนนใหมี้สภามัน่คงถาวรพร้อมใชง้านใน การบรรทุก
พชืผลทางการเกษตร  หรือการสญัจรไปมา 

1.2.2   ส่งเสริมการวางท่อระบายน ้ าตามจุดต่างๆ ที่เหมาะสม เพือ่ลดปัญหาน ้ าท่วม  
2.  พืชผลทางการเกษตร  หรือความคล่องตวัในการระบายน ้ า  ที่จะก่อให้เกิด ปัญหาความเสียหาย

ต่างๆ ของประชาชน 

1.3 ไฟฟ้า 

1.3.1   ส่งเสริมพฒันาขยายเขตไฟฟ้าเพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง  
1.3.2   แกไ้ขปัญหากระแสไฟฟ้าตกตามจุดต่างๆ ใหมี้ความสมบูรณ์ 
1.3.3   ส่งเสริมการติดตั้งไฟสาธารระตามจุดต่างๆ ที่เหมาะสม เพือ่ความสะดวก  
         ปลอดภยัในการสญัจรไปมายามค ่าคืน    

3. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา 

2.1   ส่งเสริมพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กและการศึกษาระดบัตน้ มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

2.2   ส่งเสริมโครงการอาหาร - นม เพือ่ใหเ้ด็กไดมี้อาหารรับประทานอยา่งทัว่ถึงและมี  

       คุณภาพครบ 5 หมู่ 

2.3   ส่งเสริมบุคลากร (ครู) ใหมี้ความรู้ประสิทธิภาพ พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ต่อไป 

  3.   ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข 
  3.1   ส่งเสริมพฒันากองทุนต าบลใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
  3.2   ส่งเสริมงานป้องกนัโรคระบาดต่างๆ เช่น ไขเ้ลือดออก ฯลฯ 
  3.3   ส่งเสริมกลุ่ม อสม. ใหมี้ความเขม้แขง็ 
  3.4   ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการออกก าลงักาย เพือ่สุขภาพที่ดีขึ้น 



  3.5   ส่งเสริมงานดา้นสาธารณสุขต่างๆ เพือ่ให้เกิดความเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ       
                            มากยิง่ขึ้น 

4. ส่งเสริมการกีฬาพัฒนาเยาวชน 

4.1   จดัใหมี้สถานที่เล่นกีฬาในชุมชนตามความเหมาะสม 
4.2    จดัใหมี้การแข่งขนักีฬาประเภทต่างๆ เพือ่มุ่งมัน่ให ้เยาวชนหนัมาใชเ้วลาวา่งให้ 

        เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

5. ส่งเสริมงานศาสนา-วัฒนธรรม-ประเพณท้ีองถิ่น ให้อยู่คู่กับชาวไทยตลอดไป 

6. ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้าน-กลุ่มสตรี ให้มีความเข้มแข็ง 

7. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ 

8. ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาสาต่างๆ ให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน 

8.1   กลุ่ม ตชต. 

8.2   กลุ่ม อปพร. 

8.3   กลุ่ม อาสากูภ้ยั 

9. ด้านคุณภาพชีวิต 

9.1   ดูและกลุ่มผูสู้งอาย ุ

9.2   กลุ่มผูพ้กิารหรือดอ้ยโอกาสใหอ้ยูก่บัสงัคมอยา่งมีความสุข 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 

สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานของทอ้งถ่ิน 

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

2.1 สภาพทั่วไป 

ประวัติความเป็นมา 

 เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีช่ือเดิมว่าองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะจนัทร์ เป็นสภาต าบลและไดจ้ดัตั้งเป็น

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะจนัทร์ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538 และต่อมา

ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองปรกฟ้าตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

  

ที่ตั้ง  

 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตั้งอยูท่ี่  ถนนเกาะจนัทร์ – ปรกฟ้า  บา้นเกาะจนัทร์  หมู่ที่  1  ต  าบลเกาะจนัทร์ 

อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี  ห่างจากอ าเภอเกาะจนัทร์ ประมาณ 00.300 กิโลเมตร 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

เน้ือที่และอาณาเขต 

 เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีเน้ือที่โดยประมาณ 182.06 ตารางกิเมตร หรือประมาณ 113,790 ไร่ 

มีอาณาเขตติดต่อกบัต าบลต่างๆ คือ 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั ต าบลหนองไมแ้ก่น อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ทิศใต ้  ติดต่อกบั ต าบลวดัสุวรรณ อ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุรี 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ต าบลคลองตะเกรา อ าเภอท่าตะเกียบ จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวนั ติดต่อกบั กบัต าบลท่าบุญมี อ าเภอเกาะจนัทร์จงัหวดัชลบุรี 

   สภาพภูมปิระเทศ  

              เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเนินลูกคล่ืนและพื้นที่ส่วนใหญ่ใชท้  าการเกษตร           

เช่น มนัส าปะหลงั ออ้ยโรงงาน มะม่วง   ขนุน ยางพารา  ยคูาลิปตสั ปาลม์    มีล าคลองไหลผา่น 1 สาย  คือ  

คลองหลวง มีอ่างเก็บน ้ าอยู ่1 แห่ง  คืออ่างเก็บน ้าบา้นสระตาพรหม ตั้งอยูท่ี่ชุมชนที่ 3  และก าลงัด าเนินการ

ก่อสร้างอีก  1 แห่ง  คือ  อ่างเก็บน ้ าคลองหลวงรัชโลธร  ตั้งอยูท่ี่บริเวณชุมชนที่ 1  บา้นคลอง เขตเทศบาลเมือง

ปรกฟ้า ต  าบลเกาะจนัทร์  จงัหวดัชลบุรี  

       การเมืองการปรกครอง แบ่งเป็น   14   ชุมชน    แยกเป็น 

      ชุมชนที่ 1   ชุมชนบา้นคลอง                                               ชุมชนที่ 2        ชุมชนบา้นหนองชุมเห็ด 

      ชุมชนที่ 3      ชุมชนบา้นสระตาพรหม                         ชุมชนที่ 4      ชุมชนบา้นเจด็เนิน 

      ชุมชนที่ 5   ชุมชนบา้นโปร่งหิน                                  ชุมชนที่ 6      ชุมชนบา้นเนินทุ่ง 

      ชุมชนที่ 7   ชุมชนบา้นปรกฟ้า                                  ชุมชนที่ 8      ชุมชนบา้นหนองแฟบ 

      ชุมชนที่ 9 ชุมชนบา้นหนองยายหมาด                                ชุมชนที่ 10        ชุมชนบา้นหนองมะนาว 

      ชุมชนที่ 11 ชุมชนบา้นแปลง                                    ชุมชนที่ 12         ชุมชนบา้นเขาวงัแกว้ 

      ชุมชนที่ 13  ชุมชนบา้นเนินตะแบก                                      ชุมชนที่ 14       ชุมชนบา้นโคง้ประดู่ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ที่มา :   ส านักงานทะเบียนอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวดัชลบุรี  ข้อมูล   ณ  วนัที่ 15  เดือนพฤษภาคม  2556   

ชุมชนที่ ช่ือชุมชน จ านวนประชากร จ านวน 

ครัวเรือน 

ช่ือผู้ใหญ่บ้าน / ประธานชุมชน เบอร์โทรศัพท์ 

ชาย หญิง รวม 

1 บา้นคลอง 382 318 700 144 นายพเิชษฐ ์  ปานแสงทอง 081-7520331 

2 บา้นหนองชุมเห็ด 427 372 799 253 นายสุพฒัน์    ทิวาวลัย ์ 089-8317746 

3 บา้นสระตาพรหม 742 693 1,435 448 นางวาสนา     ศรีสมุทร 081-7424885 

4 บา้นเจด็เนิน 687 681 1,368 318 นายช านาญ  ล าจวน 081-9821349 

5 บา้นโปร่งหิน 591 583 1,174 312 นายธนพล   เตศิริ 087-1366215 

6 บา้นเนินทุ่ง 470 439 909 215 นายนุกูล      สุดถ่ิน 089-8344134 

7 บา้นปรกฟ้า 728 717 1,445 377 นายเกียรติณรงคช์ยั   ฉิมพลีกุล 

 

089-9317763 

8 บา้นหนองแฟบ 559 482 1,041 235 นายเช็ง   จิตตะวกิุล 081-9968092 

9 บา้นหนองยายหมาด 494 522 1,016 285 นายธชัชยั   เจริญสุข 087-0832356 

10 บา้นหนองมะนาว 600 609 1,209 277 นางกนันิกา   ทีปกากร 084-7835573 

11 บา้นแปลง 590 594 1,184 264 นางปวติราธรณ์   เกตุภทัรภณ 081-7625439 

12 บา้นเขาวงัแกว้ 348 367 715 173 นายนริศ    รุ่งเสถียร 081-7616219 

13 บา้นเนินตะแบก 401 394 795 187 นางสาวปราณี  เจริญ 084 -8665838 

14 บา้นโคง้ประดู่ 251 247 498 133 นายสงวน   สืบชาติ 089-2465172 

 รวม 7,270 7,018 14,288 3,621   



 

2.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

          อาชีพของประชาชน 

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ท านา ท าไร่                

ท  าสวน เล้ียงสตัว ์  และมีอาชีพท างานในโรงงานอุตสาหกรรม  

         รายได้ประชากร 

 รายไดส่้วนใหญ่มาจากภาคการเกษตร เฉล่ียประมาณ 25,000  บาท  /  คน/ปี 

ในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า มีแหล่งรัฐวิสาหกิจชุมชน ดงัน้ี  

ป๊ัมน ้ ามนั    3  แห่ง 

โรงสีชุมชน     6   แห่ง    

ตั้งอยู ่ชุมชนที่  2  ชุมชนที่ บา้นหนองชุมเห็ด  อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี 

ตั้งอยู ่ชุมชนที่  3  ชุมชนที่ บา้นสระตาพรม  อ าเภอเกาะจนัทร์   จงัหวดัชลบุรี 

ตั้งอยู ่ชุมชนที่  4  ชุมชนที่ บา้นเจด็เนิน  อ าเภอเกาะจนัทร์   จงัหวดัชลบุรี 

ตั้งอยู ่ชุมชนที่  6  ชุมชนที่ บา้นทบับริบูรณ์  อ าเภอเกาะจนัทร์   จงัหวดัชลบุรี 

ตั้งอยู ่ชุมชนที่  7  ชุมชนที่ บา้นปรกฟ้า  อ าเภอเกาะจนัทร์   จงัหวดัชลบุรี 

ตั้งอยู ่ชุมชนที่  9  ชุมชนที่ บา้นหนองยายหมาด  อ าเภอเกาะจนัทร์   จงัหวดัชลบุรี 

กลุ่มอาชีพ และกลุ่มอ่ืน ๆ ในต าบลเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า ต าบลเกาะจันทร์ อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 

มีทั้งหมด   15   กลุ่ม   คือ 

ชุมชนที่ 1     กลุ่มท าขนมไทย 

ชุมชนที่ 2    กลุ่มท าเคร่ืองแกง 

ชุมชนที่ 3    กลุ่มท ามะม่วงโชคอนนัต ์

ชุมชนที่ 4   กลุ่มผลิตปุ๋ ยอินทรียอ์ดัเม็ด 

ชุมชนที่ 5    กลุ่มเยบ็ผา้โหล 

ชุมชนที่ 6   กลุ่มท าเคร่ืองแกง น ้ าพริก 

ชุมชนที่ 7   กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพ 

ชุมชนที่ 7   กลุ่มร้านคา้ชุมชน (วดัปรกฟ้า) 

ชุมชนที่ 7    กลุ่มออมทรัพยเ์พือ่การผลิต ต.เกาะจนัทร์ (ป๊ัมน ้ามนั) 

ชุมชนที่ 7    กลุ่มสานเข่งปลาท ู

ชุมชนที่ 8    กลุ่มเล้ียงววั 

ชุมชนที่ 8     กลุ่มท าขนมจีน 



ชุมชนที่ 8    กลุ่มท าน ้าพริกแม่ส าราญ 

ชุมชนที่ 8    กลุ่มถกัโครเชต ์

ชุมชนที่ 9     กลุ่มผลิตไมก้วาดดอกหญา้ 

ชุมชนที่ 10    กลุ่มร้านคา้ชุมชน 

ชุมชนที่ 11     กลุ่มสานเข่งปลาท ู

ชุมชนที่ 12     กลุ่มท าสบัปะรดกวน 

ชุมชนที่ 14     กลุ่มปลูกพชืสมุนไพร 

ชุมชนที่ 14     กลุ่มสานเข่งปลาท ู

ชุมชนที่ 14    กลุ่มเยบ็ตุก๊ตา 

ที่มา :   ส านักปลดัเทศบาลเมืองปรกฟ้า  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวดัชลบุรี                                                       

ข้อมูล    ณ  วนัที่ 18   เดือนพฤษภาคม  2556                                                                        

2.3  ข้อมูลด้านสังคม 

สถานศึกษาภายในเขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

ที่ ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ที่ตั้ง 

1 โรงเรียนบา้น 

หนองชุมเห็ด 

โรงเรียนบา้นหนองชุมเห็ด บา้นหนองชุมเห็ด ชุมชนที่ 2  บา้นหนองชุมเห็ด อ าเภอ

เกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี 

 

2 โรงเรียนบา้น 

เขาสตัตพรหม 

- บา้นเขาสตัตพรหม ชุมชนที่ 3  บา้นสระตาพรม อ าเภอ

เกาะจนัทร์   จงัหวดัชลบุรี 

3 โรงเรียนบา้น 

เจด็เนิน 

- บา้นเจด็เนิน ชุมชนที่ 4  บา้นเจด็เนิน 

อ าเภอเกาะจนัทร์   จงัหวดัชลบุรี 

4 โรงเรียนบา้นเนิน

ทุ่ง 

- บา้นเนินทุ่ง ชุมชนที่ 6  บา้นทบับริบูรณ์ 

อ าเภอเกาะจนัทร์   จงัหวดัชลบุรี 

5 โรงเรียนบา้นชุมนุม

ปรกฟ้า 

โรงเรียนบา้นชุมนุมปรกฟ้า บา้นปรกฟ้า ชุมชนที่ 7  บา้นปรกฟ้า 

อ าเภอเกาะจนัทร์   จงัหวดัชลบุรี 



     ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า                              

7 โรงเรียนบา้น 

แปลง 

- บา้นแปลง ชุมชนที่ 11  บา้นแปลง 

อ าเภอเกาะจนัทร์   จงัหวดัชลบุรี 

 

 

8 โรงเรียนบา้น 

เขาวงัแกว้ 

- บา้นเขาวงัแกว้ ชุมชนที่ 12  บา้นเขาวงัแกว้ 

อ าเภอเกาะจนัทร์   จงัหวดัชลบุรี 

9 โรงเรียนบา้น 

โคง้ประดู่ 

- บา้นโคง้ประดู่ ชุมชนที่ 14  บา้นโคง้ประดู่ 

อ าเภอเกาะจนัทร์   จงัหวดัชลบุรี 

ที่ ช่ือศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก จ านวนนกัเรียน 

  ชาย หญิง รวม 

1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

บา้นหนองชุมเห็ด 

20 26 46 

2 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

บา้นแปลง 

12 13 25 

3 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

บา้นสระพรม 

12 13 25 

4 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

บา้นปรกฟ้า 

20 23 43 

5 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

บา้นโคง้ประดู่ 

4 5 9 



ที่มา  :    กองการศึกษาเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ข้อมูล    ณ วนัที่  23    เดือนพฤษภาคม  2556   

2.4 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

วัดมีจ านวน   6   วัด    คือ 

 1.วดัหนองชุมเห็ด ตั้งอยูชุ่มชนที่ 2  บา้นหนองชุมเห็ด อ าเภอเกาะจนัทร์    จงัหวดัชลบุรี 

 2. วดัป่าโชติธรรม (เขาเอียง) ตั้งอยูชุ่มชนที่  3   บา้นสระตาพรม อ าเภอเกาะจนัทร์  จงัหวดัชลบุรี 

 3. วดัเจด็เนิน ตั้งอยูชุ่มชนที่  5  บา้นโปร่งหิน อ าเภอเกาะจนัทร์  จงัหวดัชลบุรี 

 4. วดัปรกฟ้า ตั้งอยูชุ่มชนที่  7  บา้นปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์  จงัหวดัชลบุรี 

 5. วดัหนองบอน  ตั้งอยูชุ่มชนที่ 9  บา้นหนองยายหมาด  อ าเภอเกาะจนัทร์  จงัหวดัชลบุรี 

 6.วดับา้นคลอง (วดัสายวารี) ตั้งอยูชุ่มชนที่  1  บา้นหนองยายหมาด อ าเภอเกาะจนัทร์  จงัหวดัชลบุรี 

ส านักสงฆ์ จ านวน 6 แห่ง 

1. ส านกัสงฆส์ระตาพรหม ตั้งอยูชุ่มชนที ่ 3 บา้นสระตาพรม อ าเภอเกาะจนัทร์    จงัหวดัชลบุรี 

2. ส านกัสงฆโ์ปร่งหิน  ตั้งอยูชุ่มชนที ่ 5 บา้นโปร่งหิน อ าเภอเกาะจนัทร์  จงัหวดัชลบุรี 

3. ส านกัสงฆท์บับริบูรณ์ ตั้งอยูชุ่มชนที ่ 6  บา้นทบับริบูรณ์ อ าเภอเกาะจนัทร์  จงัหวดัชลบุรี 

4. ส านกัสงฆห์นองยายหมาด ตั้งอยูชุ่มชนที ่ 9 บา้นหนองยายหมาด อ าเภอเกาะจนัทร์  จงัหวดัชลบุรี 

5. ส านกัสงฆเ์ขาวงัแกว้  ตั้งอยูชุ่มชนที ่ 12 บา้นเขาวงัแกว้ อ าเภอเกาะจนัทร์  จงัหวดัชลบุรี 

6. ส านกัสงฆเ์ขาลมเยน็  ตั้งอยูชุ่มชนที ่ 12 บา้นเขาวงัแกว้ อ าเภอเกาะจนัทร์  จงัหวดัชลบุรี 

 

6 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

บา้นหนองยายหมาด 

12 13 25 

7 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

บา้นเจด็เนิน 

14 6 20 

8 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

บา้นเนินทุ่ง 

11 9 20 

9 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

บา้นเขาวงัแกว้ 

5 12 17 

 รวมจ านวนนกัเรียน 110 120 230 



 

ศาลเจ้า จ  านวน 2 แห่ง ตั้งอยูชุ่มชนที่  7  บา้นปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี 

1. ศาลเจา้แม่โป๊ยโป้ 
2. ศาลหลวงเตี่ย 

อุโบสถ  จ านวน   4   แห่ง 
   1. . อุโบสถ วดับา้นคลอง ชุมชนที่  1  บา้นปรกฟ้า   อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี 
   2.  อุโบสถ วดับา้นหนองชุมเห็ด ชุมชนที่  2 บา้นหนองชุมเห็ด  อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี 
3. อุโบสถ วดัสระตาพรม ชุมชนที่  3 บา้นสระตาพรม อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี 
4. อุโบสถ วดัปรกฟ้า ชุมชนที่  7  บา้นปรกฟ้า   อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี 

มัสยิด  จ านวน  1   แห่ง    มสัยดิฮารุณมุสตอฟา   ตั้งอยูชุ่มชนที่  7  บา้นปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ 
จงัหวดัชลบุรี                        

  
ที่มา  :    กองการศึกษาเทศบาลเมืองปรกฟ้า  ข้อมูล    ณ   เดือนพฤษภาคม  2556   

มีสถานีอนามยัประจ าต าบล/ชุมชน   2   แห่ง   คือ 
1. สถานีอนามยับา้นหนองชุมเห็ด  ตั้งอยูชุ่มชนที่   2   บา้นหนองชุมเห็ด อ าเภอเกาะจนัทร์                         

จงัหวดัชลบุรี   เบอร์โทรศพัท ์  038–260657 
2. สถานีอนามยับา้นปรกฟ้า  ตั้งอยูชุ่มชนที่ 7     บา้นปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี  

เบอร์โทรศพัท ์   038-167050 

          มีบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด   9   คน    มีอาสาสมคัรสาธารณสุข    จ  านวน   203    คน   
ประธานอาสาสมคัรสาธารณสุข ประจ าต  าบลเกาะจนัทร์  นายพงษเ์ทพ   บุญเมือง                                    เบอร์
โทรศพัท ์ 086  - 8875267 

ข้อมูล   ณ  วนัที่ 27  เดือนพฤษภาคม   2556   ที่มา  :  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม                        

อ าเภอเกาะจันทร์   จังหวดัชลบุรี 

2.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

มีตูย้ามต ารวจ 1 แห่ง    ตั้งอยูชุ่มชนที่   7  บา้นปรกฟ้า อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี  
 
2.6 โครงสร้างพื้นฐาน 

การคมนาคม 

 การเดินทางติดต่อราชการที่อ  าเภอมีรถโดยสาร  1  สาย ใชถ้นนลาดยาง ส่วนสภาพในถนนหมู่บา้นเป็น

ถนนดินและลูกรังจ านวน 147 สายยาวประมาณ 293.58 กิโลเมตร  ถนนแคฟซิลจ านวน  33  สาย                                   



ยาวประมาณ   75.785   กิโลเมตร  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   7   สาย ยาวประมาณ 4.132 กิโลเมตร                   

ถนนแอลฟัลทต์ิกคอนกรีต   2    สาย    ยาวประมาณ    2.9    กิโลเมตร  

การโทรคมนาคม 

มีตูโ้ทรศพัทส์าธารณ   จ านวน 20 แห่ง 

ตั้งอยูชุ่มชนที่ 2  จ านวน 2 แห่ง 

ตั้งอยูชุ่มชนที่ 3  จ านวน 3 แห่ง 

ตั้งอยูชุ่มชนที่ 5  จ านวน 2 แห่ง 

ตั้งอยูชุ่มชนที่ 6  จ านวน 1 แห่ง 

ตั้งอยูชุ่มชนที่ 7  จ านวน 5 แห่ง  

ตั้งอยูชุ่มชนที่ 8  จ านวน 1 แห่ง 

ตั้งอยูชุ่มชนที่ 9  จ านวน 1 แห่ง 

ตั้งอยูชุ่มชนที่ 11  จ านวน 2 แห่ง 

ตั้งอยูชุ่มชนที่ 12  จ านวน 1 แห่ง 

ตั้งอยูชุ่มชนที่ 13  จ านวน 1 แห่ง 

ตั้งอยูชุ่มชนที่ 14  จ านวน 1 แห่ง 

 

ไฟฟ้า 

               มีประชากรบางส่วนในต าบลที่ใชไ้ฟฟ้าโซลาเซลจ านวน  143  ครัวเรือน คิดเป็น 

ร้อยละ 4.11  ของครัวเรือนทั้งหมด 

แหล่งน ้าธรรมชาติ 

ล าน ้า ล าห้วย 10 สาย คือ 

สายที่ 1 คลองหลวง ไหลผา่นชุมชนที่  1, 2, ,8, 10 

สายที่ 2 หว้ยวงัระก า ไหลผา่นชุมชนที่  1, 6 ,12 ,2 , 

สายที่ 3 หว้ยเสือแพะ ไหลผา่นชุมชนที่  3,  6 

สายที่ 4 หว้ยบวบ ไหลผา่นชุมชนที่  2, 13 

สายที่ 5 หว้ยน ้ าโสม ไหลผา่นชุมชนที่   11 

สายที่ 6 หว้ยแปดวา ไหลผา่นชุมชนที่   6, 9, 11 

สายที่ 7 หว้ยโคง้  ไหลผา่นชุมชนที่   9, 11 

สายที่ 8 หว้ยปอ  ไหลผา่นชุมชนที่  6 ,9 ,11 ,12 

สายที่ 9 หว้ยซุง  ไหลผา่นชุมชนที่   8 

สายที่ 10 หว้ยร าแพน ไหลผา่นชุมชนที่  4,5 ,14 , 10 



บึง หนอง และอ่ืนๆจ านวน    3   แห่ง   คือ 

1. หนองตะเคียนอยูชุ่มชนที่  5 บา้นโปร่งหิน ต าบลเกาะจนัทร์ อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี 

2. หนองกรันเกรา อยูชุ่มชนที่ 11 บา้นแปลง ต าบลเกาะจนัทร์ อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี 

3. หนองกะหลกัอยูชุ่มชนที่  7 บา้นปรกฟ้า ต  าบลเกาะจนัทร์ อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี 

แหล่งน ้าที่สร้างขึน้ 

ฝาย และแหล่งน ้ า อ่ืนๆ   8    แห่ง    คือ 

แห่งที่ 1 ฝายชุมชนที่ 2  บา้นหนองชุมเห็ด 

แห่งที่ 2 ฝายชุมชนที่ 2  บา้นหนองระก า 

แห่งที่ 3 ฝายหว้ยบวบชุมชนที่ 2  บา้นหนองชุมเห็ด 

แห่งที่ 4 ฝายชุมชนที่ 9-11  บา้นหนองกรันเกรา 

แห่งที่ 5 ฝายชุมชนที่ 9   บา้นหว้ยโคง้ 

แห่งที่ 6 ฝายชุมชนที่ 9   บา้นหนองบอน 

แห่งที่ 7 ฝายชุมชนที่ 10   บา้นใหม่ 

แห่งที่ 8 ฝายชุมชนที่ 15   บา้นคลอง 

ข้อมูล   ณ   เดือนพฤษภาคม   2556   ที่มา  :  กองช่างเทศบาลเมืองปรกฟ้า อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวดั

ชลบุรี 

ศักยภาพของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

 โครงสร้างและอัตราก าลังของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

1.  อตัราก าลงัของเทศบาลเมืองปรกฟ้า  มีจ  านวนบุคลากรทั้งหมด   84   คน  ดงัต่อไปน้ี 

  นายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า   จ านวน   1  คน (ฝ่ายบริหาร) 

  รองนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า   จ านวน   3  คน (ฝ่ายบริหาร) 

  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า  จ านวน   2  คน (ฝ่ายบริหาร) 

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า  จ านวน   1  คน (ฝ่ายบริหาร) 

  ที่ปรึกษาพเิศษนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า จ านวน   1  คน (ฝ่ายบริหาร) 

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า   จ านวน 18  คน (ฝ่ายนิติบญัญตัิ) 

  พนกังานเทศบาล    จ านวน 21  คน  

  ลูกจา้งประจ า     จ านวน   4  คน 

  พนกังานจา้งตามภารกิจ    จ านวน  23  คน 

  พนกังานจา้งทัว่ไป    จ านวน   10  คน  



ตารางแสดงอัตราก าลังจ านวนบุคลากรทั้งหมดของเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

อัตราก าลังของเทศบาลเมืองปรกฟ้า จ านวนบุคลากร (คน) 

ฝ่ายนิติบญัญตัิ 18 

ฝ่ายบริหาร 8 

ขา้ราชการ 21 

ลูกจา้งประจ า 4 

พนกังานจา้งตามภารกิจ 23 

พนกังานจา้งทัว่ไป 10 

รวมทั้งส้ิน 84 

อตัราก าลงัเฉพาะพนกังานเทศบาลเมืองปรกฟ้า สามารถแสดงไดจ้ากตารางต่อไปน้ี 

ตารางแสดงอัตราก าลังเฉพาะพนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

ส านัก/ส่วน 

จ านวนพนักงานเทศบาล 

แยกตามระดับ 

ระดับการศึกษา 

รวม 

(คน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ต ่ากวา่ป.ตรี ตั้งแต่ 

ป.ตรี ขึ้นไป 

1. ส านักปลัด - -  2 2 3 2 1 2 8 10 

2. กองคลัง - -  1 1 - 1 - - 3 3 

3. กองช่าง - 1 - - - 1 - - - 2 2 

4. กองการศึกษา - - 4 -  1 - - - 5 5 

5. กองช่างสาธารณสุขฯ - - - - - - 1 - - 1 1 

รวม - 1 4 3 3 5 4 1 2 19 21 



ข้อมูล ณ  วนัที่  10  พฤษภาคม  2556 ที่มา : งานบริหารงานบุคคล ส านักปลดัเทศบาลเมืองปรกฟ้า  

อ าเภอเกาะจันทร์    จังหวดัชลบุรี 

3. ระดบัการศึกษาของพนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า พนกังานจา้งตามภารกิจ พนกังานจา้งทัว่ไป 
สามารถแสดงไดจ้ากตารางต่อไปน้ี  

ตารางแสดงระดับการศึกษาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างทั่วไป 
เทศบาลเมืองปรกฟ้า  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี 
 

พนักงาน 

 ระดับการศึกษา 
รวม 

(คน) 
ประถมศึกษา มธัยมศึกษ

ตอนตน้ 

มธัยมศึกษา

ตอนปลาย 

ปวช

. 

ปวท. ปวส. ป.ตรี ป.โท 

1. พนักงานเทศบาล - - - - 1 1 12 7 21 

2. ลูกจ้างประจ า - 1 1 -  2 - - 4 

3. พนักงานจ้างตามภารกิจ  3 -   7 12 1 23 

4. พนักงานจ้างทั่วไป 7 1 1 1  - 1 - 10 

รวม 8 5 1 1 1 10 25 8 58 

ที่มา : ข้อมูล ณ  วนัที่  10  พฤษภาคม  2556  งานบริหารงานบุคคล ส านักปลดัเทศบาลเมืองปรกฟ้า                            

อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวดัชลบุรี 

 ด้านการเมืองการบริหาร 

- ตามมาตรา 66 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีอ านาจหนา้ที่ในการพฒันาชุมชน

ทั้งในดา้นเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม 

- ตามมาตรา 67 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองปรกฟ้ามีหนา้ที่ตอ้งท าในเขตอ าเภอเกาะ

จนัทร์ ดงัน้ี   

(1)  จดัใหมี้และบ ารุงรักษาทางน ้ าและทางบก 

(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิง

ปฏิกูล 

 



(3) ป้องกนัโรคและระยบัโรคติดต่อ 

(4) ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

(5) ส่งเสริมการศึกษาและวฒันธรรม 

(6) ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและคนพกิาร 

(7) คุม้ครองบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(8) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 

(9) ปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือใหต้ามความจ าเป็น

และสมควร 

ตามมาตรา 68 ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองปรกฟ้าอาจจดัท ากิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล

เมืองปรกฟ้า ดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหมี้น ้ าเพือ่การอุปโภค  บริโภค และการเกษตร 

(2) ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 

(3) ใหมี้และบ ารุงและรักษาทางระบายน ้ า 

(4) ใหมี้และบ ารุงสถานที่การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 

(5) ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 

(6) ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว  

(7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

(8) การคุม้ครองและดูรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสารณสมบติัของแผน่ดิน 

(9) หาผลประโยชน์ของทรัพยสิ์นของเทศบาล 

(10)  ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือและท่าขา้ม 

(11)  กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์

(12)  การท่องเที่ยว 

(13)  การผงัเมือง 

            สภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า ประกอบดว้ย สมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งจ  านวน  3 เขตเลือกตั้ง  

เขตละ 6 คนรวม 18 คน มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4  ปี ท าหนา้ที่เป็นฝ่ายนิติบญัญตัิตรวจสอบการปฏิบตัิงาน

ของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามนโยบายแผนพฒันาระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

   ฝ่ายบริหาร ประกอบดว้ย นายกเทศมนตรี จ  านวน 1 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งของประชาชน                  

รองนายกเทศมนตรี  จ  านวน 3 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี  จ  านวน 1 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  จ  านวน   

2   คน ซ่ึงมาจากการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรี   มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี มีหนา้ที่รับผดิชอบการ

บริหารงานของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนพฒันาระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆโดยรอง

นายกเทศมนตรี  ท  าหนา้ที่ช่วยเหลือการปฏิบติังานของนายกตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 



   นอกจากสภาเทศบาล และฝ่ายบริหารแลว้ยงัมีขา้ราชการประจ า เรียกวา่ พนกังานเทศบาล

ลูกจา้งประจ าพนกังานจา้ง โดยมีปลดัเทศบาลเมืองปรกฟ้าเป็นผูบ้งัคบับญัชาและรับผดิชอบในงานประจ าทัว่ไป 

และแบ่งการบริหารงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ จ านวน 5 ส่วนราชการ ตามปริมาณ และคุณภาพของงาน ดงัน้ี 

(1) ส านกังานปลดั 

มีหนา้ที่ ควบคุม ดูแล รับผดิชอบการปฏิบติังานดา้นการบริหารงานบุคคลงานป้องกนั และ

งานบรรเทาสาธารณภยั งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง การบริการ

ประชาชน ดูแลจดัการประชุมสภาฯจดัเตรียมให้บริการดา้นสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ และ

อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการเลือกตั้ง และงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 

(2) กองคลงั  

มีหนา้ที่  ควบคุม ดูแล รับผดิชอบการปฏิบตัิงานดา้นการพฒันารายได ้การเงินและบญัชี 

การจดัเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ งานสถิติการคลงั รวมทั้งงานบริการแผนที่ภาษี 

และทะเบียนทรัพยสิ์น  การจดัซ้ือจดัจา้ง และงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 

(3) กองช่าง 

มีหนา้ที่ ควบคุม ดูแล รับผดิชอบการปฏิบตัิงานดา้นการควบคุมอาคาร และขออนุญาต

ปลูกสร้างอาคาร การควบคุมผงัเมือง และการจดัท าผงัเมือง งานวศิวกรรมโยธางาน

สถาปัตยกรรมงานบ ารุงรักษาทางและสะพานงานบ ารุงรักษาสาธารณูปโภค งานติดตั้งเสา

ไฟฟ้า งานสาธารณะ และงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 

(4) กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  

มีหนา้ที่ ควบคุม ดูแล รับผดิชอบการปฏิบตัิงานดา้นบริการทางการแพทยง์านวชิาการ และ

แผนงานดา้นสาธารณสุข งานเวชกรรมสงัคม งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข งานรักษาความ

สะอาดสุขาภิบาลอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม และงาน อ่ืนที่เก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 

(5) กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม มีหน้าที่ ควบคุมดูแลรับผดิชอบการปฏิบตัิงานดา้น

บริหารและวชิาการทางการศึกษา งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานกิจกรรมนกัศึกษา 

งานเผยแพร่และแนะแนวการศึกษางานการศึกษานอกโรงเรียน งานดา้นสงัคมสงเคราะห์

งานสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน งานพฒันาชุมชน งานทางดา้นประเพณี ศาสนาและ

วฒันธรรม และงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 

       

 

 

 

 



 

 บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน 

                 ในกิจกรรมการทางการเมืองและทางการบริหาร เทศบาลเมืองปรกฟ้าไดใ้หป้ระชาชน          ไดเ้ขา้มา

มีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ประชาชนไดร่้วมเสนอปัญหาความตอ้งการที่จะพฒันาดา้นต่างๆ ใน

ชุมชนนั้นๆ และยงัไดร่้วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ 

ที่เทศบาลเมืองปรกฟ้าจดัท าขึ้นตลอดทั้งปี 

2.9 ข้อมูลด้านการคลัง 

รายได้ของเทศบาลเมืองปรกฟ้า ปีงบประมาณ  2555 

ล าดับที ่ ประเภทรายได้ จ านวนเงิน (บาท) 

1 รายไดท้ี่เทศบาลจดัเก็บเอง 3,573,692.78 

2 รายไดท้ี่ส่วนราชการต่าง ๆ จดัเก็บให้ 31,297,092.46 

3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 16,307,414 

 รวมทั้งหมด 51,178,199.24 

ศักยภาพทางการคลัง 

ปีงบประมาณ รายรับจริง (บาท) รายจ่ายจริง (บาท) 

2547 20,870,501.67 16,152,138.72 

2548 26,600,907.69 21,297,877.91 

2549 31,543,051.89 23,654,318.15 

2550 31,404,131.65 24,533,035.17 

2551 52,839,161.45 41,756,467.27 

2552 43,169,983.34 41,411,887.56 

2553 14,253,067- 13,799,267- 

2554 44,938,130.55 35,524,534.29  

 



2555 51,178,199.24 32,204,896.49  

 

 
 



บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 แผนยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน  เทศบาลใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของ
เทศบาล โดยจะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  แผนยทุธศาสตร์
จงัหวดัชลบุรี  กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัชลบุรี  และนโยบายของ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  ตลอดจนปัญหาความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่อให้การพฒันาเป็นไปอยา่งตรง
ประเด็นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน 
 

1. นโยบายของรัฐบาล  (  ของนางสาวยิง่ลักษณ์  ชินวัตร ) 
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการในปีแรก 
1.1 สร้างความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
1.1.1 สร้างความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสร้างความเขา้ใจ
ร่วมกนัของประชาชนในชาติให้เกิดความสมคัรสมานสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และยดึมัน่ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
1.1.2  เยยีวยาและฟ้ืนฟูอยา่งต่อเน่ืองแก่บุคคลทุกฝ่าย 
เช่น ประชาชน เจา้หนา้ที่รัฐ และผูป้ระกอบการภาคเอกชน ซ่ึงไดรั้บผลกระทบอนัเน่ืองมาจาก 
ความเห็นที่แตกต่าง และความรุนแรงที่ก่อตวัขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายของการใชรั้ฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช  2540  
1.1.3  สนบัสนุนใหค้ณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคน้หาความจริงเพือ่การปรองดองแห่งชาติ (คอป.) 
ด าเนินการอยา่งเป็นอิสระและไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่ายอยา่งเตม็ที่ในการตรวจสอบและคน้หาความจริง
จากกรณีความรุนแรงทางการเมือง การละเมิดสิทธิมนุษยชน การสูญเสียชีวิต บาดเจบ็ทางร่างกายและจิตใจ 
รวมทั้งความเสียหายทางทรัพยสิ์น 
1.2  ก าหนดใหก้ารแกไ้ขและป้องกนัปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ” โดยยดึหลกันิติธรรมในการ
ปราบปรามลงโทษผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูมี้อิทธิพล และผูป้ระพฤติมิชอบ โดยบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด ยดึ
หลกัผูเ้สพคือผูป่้วยที่ตอ้งไดรั้บการบ าบดัรักษาใหก้ลบัมาเป็นคนดีของสงัคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตาม
ช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบด าเนินการอยา่งจริงจงัในการป้องกนัปัญหาดว้ยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกบั 
ต่างประเทศในการควบคุมและสกดักั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตน้ในการผลิตยาเสพติดที่ลกัลอบเขา้สู่
ประเทศภายใตก้ารบริหารจดัการอยา่งบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งด าเนินการป้องกนักลุ่มเส่ียงและ
ประชาชนทัว่ไปไม่ใหเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติดดว้ยการรวมพลงัทุกภาคส่วนเป็นพลงัแผน่ดินในการต่อสู้
กบัยาเสพติด 
 
 



1.3  ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐอยา่งจริงจงั โดยยดึหลกัความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากลเพือ่ใหก้ารใชท้รัพยากรเพือ่
การพฒันาประเทศเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมอยา่งแทจ้ริง ปรับปรุง
และแกไ้ขกฎหมายเพือ่ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขยายการบงัคบัใชบ้ทบญัญตัิ
เร่ืองการหา้มการกระท าที่เป็นการขดักนัแห่งผลประโยชน์ใหค้รอบคลุมผูใ้ชอ้  านาจรัฐในต าแหน่งส าคญัและ
ต าแหน่งระดบัสูงอยา่งทัว่ถึง เขม้งวดในการบงัคบัใชก้ฎหมายเพือ่แกไ้ขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจา้หนา้ที่รัฐ เสริมสร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของบุคลากรภาครัฐ 
ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมของสงัคมใหย้ดึมัน่ในความซ่ือสตัยสุ์จริตและถูกตอ้งชอบธรรม 
1.4  ส่งเสริมใหมี้การบริหารจดัการน ้ าอยา่งบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน โดยเร่งใหมี้การ
บริหารจดัการน ้ าในระดบัประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพใหส้ามารถป้องกนัปัญหาอุทกภยัและภยัแลง้ได ้
รวมทั้งสนบัสนุนภาคการเกษตรดว้ยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
ฟ้ืนฟูการขดุลอกคูคลอง และแหล่งน ้ าธรรมชาติที่มีอยูเ่ดิม ขยายเขตการสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้า จดัสร้างคลองส่งน ้ า 
ขนาดเล็กเขา้สู่ไร่นา และขยายเขตการจดัรูปที่ดิน เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการใชน้ ้ าและการผลิต 
ส่งเสริมการใชน้ ้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกบัชนิดพชื และจดัหาแหล่งน ้ า 
ในระดบัไร่นาและชุมชนอยา่งทัว่ถึง 
1.5  เร่งน าสนัติสุขและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
ของประชาชนกลบัมาสู่พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ควบคู่ไปกบัการขจดัความยากจน 
ยาเสพติด และอิทธิพลอ านาจมืด โดยนอ้มน ากระแสพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
“เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา” เป็นหลกัปฏิบตัิในแนวทางสนัติวธีิ โดยเนน้การส่งเสริมความร่วมมือ 
ในทุกภาคส่วนกบัประชาชนในพื้นที่ อ า นวยความยติุธรรมอยา่งทัว่ถึง เพิม่โอกาส 
ทางการศึกษาและคุณภาพชีวติ สร้างโอกาสและความเสมอภาค พฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
ในพื้นที ่เคารพอตัลกัษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการกระจายอ านาจ 
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในรูปแบบที่สอดคลอ้งกบัลกัษณะพื้นที่โดยไม่ขดักบัรัฐธรรมนูญ 
ทั้งน้ี จะมีการบูรณาการการบริหารจดัการทุกภาคส่วนใหมี้เอกภาพทั้งในระดบันโยบายและ 
ระดบัปฏิบตัิ รวมทั้งปรับปรุง พฒันากฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้ง ทนัสมยั 
กบัสภาพความเป็นจริงของปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยยีวยาผูไ้ดรั้บผลกระทบจากความไม่สงบ 
อยา่งเป็นธรรม 
1.6  เร่งฟ้ืนฟูความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือกบัประเทศ 
เพือ่นบา้นและนานาประเทศ เพือ่สนบัสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
ร่วมกนั โดยเฉพาะการเร่งแกไ้ขปัญหากระทบกระทัง่ตามแนวพรมแดน ผา่นกระบวนการ 
ทางการทูตบนพื้นฐานของสนธิสญัญาและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และเร่งด าเนินการตามขอ้ผกูพนั 
ในการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สงัคม และความมัน่คง 
ตลอดจนการเช่ือมโยงเสน้ทางคมนาคมขนส่งภายในและภายนอกภูมิภาค 



1.7 แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผูป้ระกอบการ 
เน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิง 
1.7.1 ชะลอการเก็บเงินเขา้กองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงส าหรับ 
น ้ ามนัเช้ือเพลิงบางประเภทชัว่คราวเพือ่ให้ราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงลดลงทนัท ีและปรับโครงสร้าง 
ราคาพลงังานทั้งระบบใหมุ่้งสู่การสะทอ้นราคาตน้ทุนพลงังาน 
1.7.2  จดัใหมี้บตัรเครดิตพลงังานส าหรับผูป้ระกอบอาชีพ 
รถรับจา้งขนส่งผูโ้ดยสารสาธารณะในวงเงินที่เหมาะสมกบัค่าใชจ่้ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงที่ใชจ้ริง 
ต่อเดือน 
1.7.3  ดูแลราคาสินคา้อุปโภคบริโภคและราคาพลงังานใหอ้ยู ่
ในระดบัที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต 
1.7.4 แกไ้ขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแลราคาสินคา้และ 
การมีรายไดเ้พือ่เพิม่ก าลงัซ้ือสุทธิของประชาชนโดยป้องกนัและแกไ้ขการผกูขาดทั้งทางตรง 
และทางออ้ม 
1.8  ยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน โดยเพิ่มก าลงัซ้ือ 
ภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเขม้แขง็อยา่งมีคุณภาพใหแ้ก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
1.8.1  พกัหน้ีครัวเรือนของเกษตรกรรายยอ่ยและ 
ผูมี้รายไดน้อ้ยที่มีหน้ีต  ่ากวา่   500,00บาท อยา่งนอ้ย 3 ปี และปรับโครงสร้างหน้ีส าหรับ 
ผูท้ี่มีหน้ีเกิน 500,000บาท รวมทั้งจดัท าแผนฟ้ืนฟูอาชีพและแผนการปรับโครงสร้างการผลิต 
อยา่งครบวงจร เพือ่สร้างโอกาสในการยกระดบัคุณภาพชีวติดว้ยการมีรายไดท้ี่มัน่คงและสามารถ 
ใชห้น้ีคืน 
1.8.2  ด าเนินการใหแ้รงงานมีรายไดเ้ป็นวนัละไม่นอ้ยกวา่300 บาท และผูท้ี่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี                
มีรายไดเ้ดือนละไม่นอ้ยกวา่ 15,000 บาทอยา่งสอดคลอ้งกบัผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร รวมทั้ง
มีมาตรการเพือ่ลดภาระแก่ผูป้ระกอบการที่ไดรั้บผลกระทบเพือ่ใหแ้รงงานและบุคลากรสามารถด ารงชีพได้
อยา่งมีศกัด์ิศรีและคุณภาพชีวติที่ดี 
 
1.8.3  จดัใหมี้เบี้ยยงัชีพรายเดือนแบบขั้นบนัไดส าหรับ 
ผูสู้งอาย ุโดยผูท้ี่มีอาย ุ60-69 ปี จะไดรั้บ 600 บาท อาย ุ70- 79  ปี จะไดรั้บ 700 บาท 
อาย ุ80-89  ปี จะไดรั้บ 800 บาท และอาย ุ90 ปีขึ้นไป จะไดรั้บ 1,000 บาท 
1.8.4  ใหมี้มาตรการภาษีเพือ่ลดภาระการลงทุนส าหรับ 
ส่ิงจ  าเป็นในชีวติของประชาชนทัว่ไป ไดแ้ก่ บา้นหลงัแรกและรถยนตค์นัแรก 
1.9  ปรับลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ใหเ้หลือร้อยละ 23 ในปี 
พ.ศ. 2555 และลดลงเหลือร้อยละ 20  ในปี พ.ศ. 2556 เพือ่สร้างความสามารถในการแข่งขนั 
ของภาคเอกชน ขยายฐานภาษี และรองรับการเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 



1.10  ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ถึงแหล่งเงินทุน สนบัสนุน 
สินเช่ือรายยอ่ย โดยเฉพาะสินเช่ือเพือ่ประกอบอาชีพใหแ้ก่ประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย รวมถึง 
เพิม่สวสัดิการของรัฐเพือ่เป็นการดูแลสงัคมในชุมชน จดัหาแหล่งเงินทุนใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ 
และประชาชน โดย 
1.10.1  เพิม่เงินทุนกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองอีกแห่งละ 
1 ลา้นบาท 
1.10 . 2  จดัตั้งกองทุนพฒันาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉล่ีย 
จงัหวดัละ 100  ลา้นบาท 
1.10.3  จดัตั้งกองทุนตั้งตวัไดใ้นวงเงินประมาณ 1,000 ลา้นบาท 
ต่อสถาบนัอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ สนบัสนุนการสร้างผูป้ระกอบการรายยอ่ย เพือ่ให้ 
สามารถกูย้มืเพือ่การสร้างอาชีพ ผนวกกบักลไกของ “หน่วยบ่มเพาะวสิาหกิจ” 
ในสถานศึกษาโดยมุ่งใหเ้กิดวิสาหกิจนวตักรรมใหม่ที่จะเป็นกลไกใหม่ในการขบัเคล่ือน 
เศรษฐกิจ 
1.10.4  จดัสรรงบประมาณเขา้กองทุนพฒันาศกัยภาพของ 
หมู่บา้นและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท 
400,000 บาท และ 500,000 บาทตามล าดบัขนาดของหมู่บา้น เพือ่ให้หมู่บา้นบริหารจดัการ 
กองทุนเพือ่การพฒันาชุมชนดว้ยตนเอง 
1.11  ยกระดบัราคาสินคา้เกษตรและใหเ้กษตรกรเขา้ถึงแหล่ง 
เงินทุน โดยดูแลราคาสินคา้เกษตรใหมี้เสถียรภาพที่เหมาะสม ค านึงถึงกลไกราคาตลาดโลก 
โดยใชว้ธีิบริหารจดัการทางการตลาดและกลไกตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ รวมทั้งผลกัดนั 
ใหเ้กษตรกรสามารถขายสินคา้เกษตรไดใ้นราคาสูงเพยีงพอเม่ือเทียบกบัตน้ทุน และน าระบบ 
รับจ าน าสินคา้เกษตรมาใชใ้นการสร้างความมัน่คงดา้นรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร เร่ิมตน้จาก 
การรับจ าน าขา้วเปลือกเจา้และขา้วเปลือกหอมมะลิ ความช้ืนไม่เกินร้อยละ 15  ที่ราคา 
เกวยีนละ 15,000 บาท และ 20,000 บาทตามล าดบั พร้อมทั้งจดัใหมี้การเยยีวยา 
ความเสียหายของพชืผลจากภยัธรรมชาติให้แก่เกษตรกร การจดัท าระบบทะเบียนครัวเรือน 
เกษตรกรใหส้มบูรณ์ และการออกบตัรเครดิตส าหรับเกษตรกร 
1.12  เร่งเพิม่รายไดจ้ากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
โดยประกาศใหปี้ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ เป็นปี “มหศัจรรยไ์ทยแลนด”์ (“Miracle Thailand” Year) 
และประชาสมัพนัธเ์ชิญชวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติเขา้ร่วมเฉลิมฉลองในพระราชพธีิมหามงคล 
ที่จะมีขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
1.13  สนบัสนุนการพฒันางานศลิปหตัถกรรมและผลิตภณัฑ ์
ชุมชนเพือ่การสร้างเอกลกัษณ์และการผลิตสินคา้ในทอ้งถ่ิน 
1.13.1  สนบัสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในการ 



ผลิตงานศิลปหตัถกรรมอนัทรงคุณค่า เพือ่สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ราษฎรผูย้ากไร้ 
ใหส้ามารถพฒันาเป็นช่างฝีมือดา้นศิลปะทีมี่ความสามารถสูงและสร้างช่ือเสียงใหก้บัประเทศ 
1.13.2 บริหารจดัการโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์
ใหมี้ศกัยภาพ ดว้ยการสนบัสนุนให้ชุมชน วสิาหกิจชุมชนใชท้รัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ผนวกกบัองคค์วามรู้สมยัใหม่เพือ่ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพสินคา้และบริการ การเขา้ถึง 
แหล่งทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยส่งเสริมใหมี้ศูนยก์ระจาย 
และแสดงสินคา้ถาวรในภูมิภาคและเมืองท่องเที่ยวหลกัที่เช่ือมโยงกบัการท่องเที่ยวและ 
การส่งออก 
1.14  พฒันาระบบประกนัสุขภาพ เพิม่ประสิทธิภาพของระบบ 
หลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 30  บาทรักษาทุกโรค เพือ่ใหป้ระชาชนทุกคนไดรั้บบริการ 
อยา่งมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม รวมทั้งบูรณาการสิทธิของผูป่้วยที่พงึไดรั้บ 
จากระบบประกนัสุขภาพต่าง ๆ บูรณาการแผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งให้ 
สอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั ตลอดจนส่งเสริมการน าเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทนัสมยัและ 
คุม้ค่าต่อการใหบ้ริการมาใชใ้หแ้พร่หลาย รวมทั้งจดัใหมี้มาตรการลดปัจจยัเส่ียงที่มีผลต่อ 
สุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่น าไปสู่การเจบ็ป่วยเร้ือรัง ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคความ 
ดนัโลหิตสูง โรคหวัใจ โรคหลอดเลือด และโรคมะเร็ง รวมทั้งการเฝ้าระวงัโรคอุบติัใหม่ และ 
มาตรการป้องกนัอุบติัเหตุจากการจราจร 
1.15  จดัหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์แทบ็เล็ตใหแ้ก่โรงเรียน โดยเร่ิม 
ทดลองด าเนินการในโรงเรียนน าร่องส าหรับระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่1  ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 
ควบคู่กบัการเร่งพฒันาเน้ือหาที่เหมาะสมตามหลกัสูตรบรรจุลงในคอมพวิเตอร์แทบ็เล็ต 
รวมทั้งจดัท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการใหบ้ริการในสถานศึกษาที่ก  าหนด 
โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
1.16  เร่งรัดและผลกัดนัการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
อยา่งกวา้งขวาง โดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ เพือ่วาง 
กลไกการใชอ้  านาจอธิปไตยที่ยดึหลกันิติธรรม และองคก์รที่ใชอ้  านาจรัฐที่มีความรับผดิชอบ 
ต่อประชาชนและพร้อมรับการตรวจสอบ ทั้งน้ี ใหป้ระชาชนเห็นชอบผา่นการออกเสียง 
ประชามติ 
 
 
 
 
 
 



 

2. แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ( พ.ศ.2555-2559 ) 
 วสิยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 
 แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 เป็นแผนยทุธศาสตร์ที่ช้ีน าทิศทางการพฒันาประเทศระยะกลาง เพือ่มุ่งสู่ 
วสิยัทศัน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสงัคมไทยไดเ้ห็นพอ้งร่วมกนัก าหนดเป็นวสิยัทศัน์ปี พ.ศ.2570 ซ่ึง
ก าหนดไวว้า่ “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวถีิชีวติแห่งความพอเพยีง ยดึมัน่ใน
วฒันธรรมประชาธิปไตย และหลกัธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทัว่ถึง มีคุณภาพ สงัคมมี
ความปลอดภยัและมัน่คง อยูใ่นสภาวะแวดลอ้มที่ดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั ระบบการผลิตเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมีความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน อยูบ่นฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขนัได้
ในเวทีโลก สามารถอยูใ่นประชาคมภูมิภาคและโลกไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี” 
   วสิยัทศัน์และพนัธกิจ การพฒันาประเทศในระยะ 5 ปีของแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 ไดก้ าหนด 
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาที่มีล าดบัความส าคญัสูง 
ดงัน้ี 
4.1.1  วสิยัทศัน์ 
“สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อ 
การเปล่ียนแปลง” 
4.1.2  พนัธกิจ 
1) สร้างสงัคมเป็นธรรมและเป็นสงัคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมัน่คงในชีวติ ไดรั้บ 
การคุม้ครองทางสงัคมที่มีคุณภาพอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยตุิธรรมอยา่งเสมอภาค ทุกภาคส่วนไดรั้บการเสริมพลงัใหส้ามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา ภายใต้
ระบบบริหารจดัการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 
2) พฒันาคุณภาพคนไทยใหมี้คุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวติ มีทกัษะและการด ารงชีวติ 
อยา่งเหมาะสมในแต่ละช่วงวยั สถาบนัทางสงัคมและชุมชนทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็ สามารถปรับตวัรู้เท่าทนั
กบัการเปล่ียนแปลง 
4) พฒันาฐานการผลิตและบริการใหเ้ขม้แขง็และมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด 
สร้างสรรค ์และภูมิปัญญา สร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภค
ใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
และสงัคม 
4 ) สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สนบัสนุนการมี 
ส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุม้กนัเพือ่รองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยั 
พบิตัิทางธรรมชาติ 
 
 



 
4.2 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
4.2.1  วตัถุประสงค ์
1 ) เพือ่เสริมสร้างสงัคมที่เป็นธรรมและเป็นสงัคมสนัติสุข 
2 ) เพือ่พฒันาคนไทยทุกกลุ่มวยัอยา่งเป็นองคร์วมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ 
คุณธรรม จริยธรรม และสถาบนัทางสงัคมมีบทบาทหลกัในการพฒันาคนใหมี้คุณภาพ 
3 ) เพือ่พฒันาเศรษฐกิจให้เติบโตอยา่งมีเสถียรภาพ คุณภาพ และย ัง่ยนื มีความ 
เช่ือมโยงกบัเครือข่ายการผลิตสินคา้และบริการบนฐานปัญญา นวตักรรม และความคิดสร้างสรรคใ์นภูมิภาค 
อาเซียน มีความมัน่คงทางอาหารและพลงังาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม น าไปสู่การ
เป็นสงัคมคาร์บอนต ่า 
4 ) เพือ่บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้พยีงพอต่อการรักษา 
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มัน่คงของการพฒันาประเทศ 
4.2.2  เป้าหมายหลกั 
1 ) ความอยูเ่ยน็เป็นสุขและความสงบสุขของสงัคมไทยเพิม่ขึ้น ความเหล่ือมล ้าใน 
สงัคมลดลง สดัส่วนผูอ้ยูใ่ตเ้สน้ความยากจนลดลง และดชันีภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ไม่ต  ่ากวา่ ๕.๐ คะแนน 
2 ) คนไทยมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
สถาบนัทางสงัคมมีความเขม้แขง็มากขึ้น 
3 ) เศรษฐกิจเติบโตในอตัราที่เหมาะสมตามศกัยภาพของประเทศ ใหค้วามส าคญักบั 
การเพิม่ผลิตภาพรวมไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 3.0 ต่อปี เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเพิม่มูลค่าผลิตภณัฑข์องวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ใหมี้ไม่
ต ่ากวา่ร้อยละ 40.0 
4) คุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิม่พื้นที่ป่าไมเ้พือ่รักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
4.2.3  ตวัช้ีวดั 
1  ) ดชันีความอยูเ่ยน็เป็นสุข ดชันีความสงบสุข สดัส่วนรายไดร้ะหวา่งกลุ่มประชากร 
ที่มีรายไดสู้งสุดร้อยละ 10.0 กบักลุ่มที่มีรายไดน้อ้ยร้อยละ 10.0 สดัส่วนผูอ้ยูใ่ตเ้สน้ความยากจน สดัส่วน 
แรงงานนอกระบบที่สามารถเขา้ถึงการคุม้ครองทางสงัคม และดชันีภาพลกัษณ์การคอร์รัปชัน่ 
2. ) จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย ผูเ้รียนทุกระดบัการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม สดัส่วนประชากรที่เขา้ถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรดา้นการ 
วจิยัและพฒันา อตัราการป่วยดว้ยโรคไม่ติดต่อ และดชันีความอบอุ่นของครอบครัว 
3 ) อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อนัดบั 
ความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศ สดัส่วนมูลค่าผลิตภณัฑข์องวสิาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่มต่อผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 



4 ) คุณภาพน ้ าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไมต่้อพื้นที่ประเทศ และสดัส่วนการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหวัเปรียบเทียบกบัล าดบัขั้นการพฒันาที่แสดงโดยผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
ต่อหวั 
5. ยทุธศาสตร์การพฒันา 
การพฒันาประเทศใหค้นในสงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพและ 
ย ัง่ยนื ภายใตก้ระแสการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปล่ียนเร็ว คาดการณ์ไดย้ากและ 
ซบัซอ้นมากยิง่ขึ้น การพฒันาในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 ไดก้ าหนดทิศทางและยทุธศาสตร์การพฒันาที ่
เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุม้กนัเพือ่ป้องกนัปัจจยัเส่ียง และเสริมรากฐานของประเทศดา้นต่างๆ ใหเ้ขม้แขง็ 
ควบคู่ไปกบัการพฒันาคนและสงัคมไทยใหมี้คุณภาพ มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและไดรั้บประโยชน์จากการ 
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดว้ยฐานความรู้ และความคิด 
สร้างสรรคบ์นพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม น าไปสู่การพฒันาประเทศที่มัน่คง
และย ัง่ยนื ยทุธศาสตร์การพฒันาที่ส าคญัในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 มีดงัน้ี 
5.1  ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสงัคม ใหค้วามส าคญักบั 
5.1.1 การสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคมใหทุ้กคนในสงัคมไทยควบคู่กบัการ 
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจดัการความเส่ียงและสร้างโอกาสในชีวติใหแ้ก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้าง 
เศรษฐกิจใหมี้ฐานการพฒันาที่ทัว่ถึงและย ัง่ยนื พฒันาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแขง็แกร่ง
มากขึ้น ส่งเสริมการจดัสรรทรัพยากรใหเ้กิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบใหส้นับสนุนการ
กระจายรายไดแ้ละเป็นเคร่ืองมือสร้างความเป็นธรรมในการจดัสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพยสิ์น 
พฒันาการใชป้ระโยชน์เทคโนโลยสีารสนเทศและการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารในการพฒันาอาชีพ ส่งเสริม
บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคมแก่คนในสงัคมไทย 
รวมทั้งยกระดบัคุณภาพระบบ 
การคุม้ครองทางสงัคมใหค้รอบคลุมทกุคนอยา่งทัว่ถึง สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจ าเป็น 
5.1.2  การจดับริการทางสงัคมใหทุ้กคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนน้การสร้างภูมิคุม้กนัระดบั 
ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจในการพฒันาประเทศ มุ่งพฒันาระบบบริการ 
สาธารณะใหมี้คุณภาพและมีช่องทางการเขา้ถึงอยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง การจดัหาที่อยูอ่าศยัของผูมี้รายได ้
นอ้ย การเขา้ถึงระบบสาธารณูปโภค พฒันาระบบสวสัดิการทางสงัคมใหมี้คุณภาพและประสิทธิภาพ พฒันา 
ระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติดา้นความเสมอภาคระหว่างหญิง
และชาย และพฒันาระบบฐานขอ้มูลในการคุม้ครองทางสงัคมใหค้รอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และ
สามารถเขา้ถึงบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.1.3 การเสริมสร้างพลงัใหทุ้กภาคส่วนสามารถเพิม่ทางเลือกการใชชี้วติในสงัคมและมี 
ส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองไดอ้ยา่งมีคุณค่าและศกัด์ิศรี ใหทุ้กคนสามารถแสดงออกทาง 
ความคิดอยา่งสร้างสรรค ์เพิม่ศกัยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจดัการปัญหาของชุมชนดว้ย 



ตนเอง สนบัสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมใหภ้าคเอกชน ภาคประชา
สงัคมและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นพลงัร่วมในการพฒันาสงัคม พฒันามาตรฐานระบบการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคเพิม่ช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลและองคค์วามรู้เก่ียวกบัสิทธิของผูบ้ริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีใน
ระดบัการบริหารตดัสินใจทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินเพือ่สนบัสนุนการขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ 
5.1.4  การสานสร้างความสมัพนัธข์องคนในสงัคมใหมี้คุณค่าร่วมและตระหนกัถึง 
ผลประโยชน์ของสงัคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผน่ดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ 
ตรวจสอบและการรับผดิชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกนับนฐานของความไวเ้น้ือเช่ือใจ
และเก้ือกลูกนัในสงัคม ส่งเสริมวฒันธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกตอ้ง
และเหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการใหเ้ขม้แขง็มีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ านาจการ
ตรวจสอบที่เขม้งวดและรอบดา้น พฒันาขา้ราชการใหมี้คุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมี
ความรับผดิรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบใหเ้ป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมใน
กระบวนการยติุธรรมและเพิม่ช่องทางในการรับขอ้ร้องเรียนและใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาแก่ผูเ้สียหายและผู ้
ไดรั้บผลกระทบจากกระบวนการยตุิธรรม รวมทั้งสนบัสนุนการใชส่ื้อเพือ่สงัคมทั้งในระดบัประเทศและ
ทอ้งถ่ิน และสงัคมออนไลน์ใหเ้ป็นพลงัหนุนเสริมการพฒันา 
5.2  ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ัง่ยนื ใหค้วามส าคญักบั 
5.2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตวัประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริม 
คู่สมรสที่มีความพร้อมใหมี้บุตรเพิม่ขึ้นและรักษาระดบัอตัราเจริญพนัธุไ์ม่ใหต้  ่ากวา่ระดบัที่เป็นอยูปั่จจุบนั 
สนบัสนุนการกระจายตวัและส่งเสริมการตั้งถ่ินฐานของประชากรใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัศกัยภาพ 
โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ 
5.2.2 การพฒันาคุณภาพคนไทยใหมี้ภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง มุ่งพฒันาคุณภาพคน 
ไทยทุกช่วงวยั สอดแทรกการพฒันาคนดว้ยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวฒันธรรมการเก้ือกูล พฒันา
ทกัษะใหค้นมีการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวติ ต่อยอดสู่การสร้างนวตักรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิด
สร้างสรรคป์ลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผูอ่ื้น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซ่ือสตัย ์มีระเบียบวนิยั 
พฒันาคนดว้ยการเรียนรู้ในศาสตร์วทิยาการใหส้ามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งหลากหลาย สอดคลอ้งกบั
แนวโนม้การจา้งงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตส านึกใหค้นไทยมีความ
รับผดิชอบต่อสงัคม เคารพกฎหมาย หลกัสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผดิชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เรียนรู้การรองรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภยัพบิติั 
5.2.3  การส่งเสริมการลดปัจจยัเส่ียงดา้นสุขภาพอยา่งเป็นองคร์วม โดยสร้างเสริมสุขภาวะ 
คนไทยใหมี้ความสมบูรณ์แขง็แรงทั้งร่างกายและจิตใจ พฒันาความรู้และทกัษะในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพฒันานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่กบัการ
พฒันาระบบบริการสาธารณสุขใหมี้คุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทยท์างเลือก การพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลสุขภาพของประเทศ การพฒันาบุคลากรดา้นสาธารณสุขใหเ้หมาะสมทั้งการผลิตและการกระจาย
บุคลากรตลอดจนการใชม้าตรการการเงินการคลงัเพือ่สุขภาพที่มีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 



 
 
5.2.3  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ มุ่งสร้างกระแสสงัคมใหก้ารเรียนรู้เป็นหนา้ที่ของ 
คนไทยทุกคน มีนิสยัใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วยัเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนัของคนต่างวยั ควบคู่กบัการ 
ส่งเสริมใหอ้งคก์ร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และส่ือทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อยา่งสร้างสรรค ์ส่ือสาร 
ดว้ยภาษาที่เขา้ใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน และสร้าง 
สงัคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนบัสนุนปัจจยัที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
5.2.4  การเสริมสร้างความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม เป็นการเสริมสร้างความเขม้แขง็ 
และพฒันาบทบาทของสถาบนัหลกัทางสงัคมใหเ้อ้ือต่อการพฒันาคน สร้างค่านิยมใหค้นไทยภูมิใจใน 
วฒันธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวฒันธรรมที่ลดปัญหาความขดัแยง้ทาง 
ความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสงัคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวฒันธรรมร่วมกบัประชาคม
โลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวยีนทางวฒันธรรมในรูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ส่งเสริมความเขา้ใจระหวา่งประชาชนในการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ขอ้มูลข่าวสาร 
5.3 ยทุธศาสตร์ความเขม้แขง็ภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน ใหค้วามส าคญักบั 
5.3.1  การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนื 
มุ่งรักษา ป้องกนั และคุม้ครองพื้นที่ที่มีศกัยภาพทางการเกษตร สนบัสนุนใหเ้กษตรกรรายยอ่ยมีที่ดิน 
เป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน ใชม้าตรการทางภาษีเพือ่บงัคบัหรือจูงใจใหบุ้คคลผูถื้อครองที่ดิน 
ท าประโยชน์ในพื้นที่ดงักล่าวมากขึ้น สนบัสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 
เร่งรัดการจดัใหมี้องคก์รและระบบบริหารจดัการที่ดินใหเ้ป็นรูปธรรมโดยเร็ว พฒันาทรัพยากรธรรมชาติที่
เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยม วฒันธรรมที่ดี และวถีิชีวติทางการเกษตรที่ให้ 
ความส าคญักบัการพฒันาระบบเกษตรกรรมย ัง่ยนื 
5.3.2  การเพิม่ประสิทธิภาพและศกัยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐใหค้วามส าคญักบั 
การวจิยัและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาของภาคเอกชน สนบัสนุนการผลิตทาง 
การเกษตรที่สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นที ่ควบคุมและก ากบัดูแลใหมี้การน าเขา้และใชส้ารเคมีทางการเกษตรที่
ไดม้าตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพือ่การผลิตใหท้ัว่ถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไวซ่ึ้งความหลากหลาย
ของพนัธุพ์ชืและสตัวท์ี่เหมาะสมกบัสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดลอ้มของประเทศ พฒันาและเสริมสร้างองค์
ความรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยต่ีางๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยกีาร
ผลิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มใหแ้ก่เกษตรกรอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง 
5.3.3  การสร้างมูลค่าเพิม่ผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนบัสนุนการผลิต 
และบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิม่สินคา้เกษตร อาหาร และพลงังาน ส่งเสริมสถาบนัการศึกษาใน 
พื้นที่ใหร่้วมท าการศึกษาวจิยักบัภาคเอกชน สนบัสนุนเกษตรกรและผูป้ระกอบการน าองคค์วามรู้ นวตักรรม 



และเทคโนโลยกีารผลิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มบนฐานความคิดริเร่ิมสร้างสรรคม์าใชใ้นการสร้าง
มูลค่าเพิม่สินคา้ ผลิตภณัฑเ์กษตรและอาหาร ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหาร มาตรฐาน
ระบบการผลิตสินคา้เกษตรให้เทียบเท่าระดบัสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินคา้เกษตรและตลาดซ้ือขาย
สินคา้เกษตรล่วงหนา้ ส่งเสริมภาคเอกชนและองคก์รชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการระบบ
สินคา้เกษตรและอาหารร่วมกบัสถาบนัเกษตรกร เพิม่ประสิทธิภาพระบบการบริหารจดัการโลจิสติกส์ของ
ภาคเกษตร 
5.3.4 การสร้างความมัน่คงในอาชีพและรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร มุ่งพฒันาระบบการสร้าง 
หลกัประกนัรายไดข้องเกษตรกรใหมี้ความมัน่คงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พฒันาระบบประกนัภยั 
พชืผลการเกษตร ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพนัธสญัญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดบัคุณภาพ 
ชีวติและความเป็นอยูข่องเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเขา้สู่ 
อาชีพเกษตรกรรม พฒันาสถาบนัเกษตรกรและวสิาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนบัสนุนการพึ่งพาตนเองของ 
เกษตรกร เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกรรายยอ่ยที่ไดรั้บผลกระทบจากการน าเขา้สินคา้เกษตรและ 
อาหารที่มีตน้ทุนต ่าที่เป็นผลมาจากขอ้ตกลงการเปิดการคา้เสรี 
5.3.5  การสร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพฒันาพลงังานชีวภาพในระดบัครัวเรือนและ 
ชุมชน โดยส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกตน้ไมแ้ละปลูกป่าโดยชุมชนและเพือ่ชุมชนเพิม่ขึ้น ส่งเสริมให้
เกษตรกรท าการเกษตรดว้ยระบบเกษตรย ัง่ยนืตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง สนบัสนุนใหมี้การ
จดัการและเผยแพร่องคค์วามรู้และการพฒันาดา้นอาหารศึกษาทุกรูปแบบอยา่งต่อเน่ืองและทัว่ถึง รวมทั้ง
ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบคุคลและชุมชน สนบัสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและ
การบริโภคที่เก้ือกูลกนัในระดบัชุมชนที่อยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกนั ส่งเสริมการน าวตัถุดิบทางการเกษตรที่ผลิต
ไดใ้นชุมชนและที่เหลือใชจ้ากการเกษตรมาผลิตเป็นพลงังานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเขม้แขง็ดา้นอาหารใหก้บัเกษตรกรและชุมชน
อยา่งเป็นระบบ 
5.3.6  การสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานชีวภาพเพือ่สนบัสนุนการพฒันาประเทศและ 
ความเขม้แขง็ภาคเกษตร ดว้ยการส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตพลงังานจากพชื 
พลงังาน จดัใหมี้ระบบการบริหารจดัการสินคา้เกษตรที่ใชเ้ป็นทั้งอาหารและพลงังาน เพิม่ประสิทธิภาพการ 
ผลิตและการใชพ้ลงังานชีวภาพที่เก่ียวเน่ืองกบัภาคการผลิตและบริการ จดัใหมี้กลไกก ากบัดูแลโครงสร้าง
ราคาของพลงังานชีวภาพ และปลูกจิตส านึกในการใชพ้ลงังานชีวภาพอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 
5.3.7  การปรับระบบบริหารจดัการภาครัฐเพือ่เสริมสร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน โดยสนบัสนุน
บทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญช์าวบา้น ภาคเอกชน และชุมชนใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวขอ้งใหมี้
การร่วมมือและบูรณาการการท างานอยา่งจริงจงั ทั้งในส่วนกลางและระดบัพื้นที ่พฒันาระบบฐานขอ้มูล
สารสนเทศดา้นอาหารและพลงังานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค 



พฒันากฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาดา้นการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศทั้งในระดบั
พหุภาคีและทวภิาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อใหเ้กิดความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน 
5.4  ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนืใหค้วามส าคญักบัการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพฒันาที่มีคุณภาพและย ัง่ยนื โดยสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัผูป้ระกอบการ 
โดยเฉพาะผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม และผลกัดนัใหมี้บทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้เขม้แขง็และแข่งขนัได ้ดว้ยการปรับโครงสร้างการคา้และการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาคบริการให้
สามารถสร้างมูลค่าเพิม่กบัสาขาบริการที่มีศกัยภาพและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มบนฐานความคิดสร้างสรรค์
และนวตักรรม พฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคซ่ึ์งครอบคลุมถึงการพฒันาธุรกิจสร้างสรรคก์ารพฒันาเมือง
สร้างสรรค ์และการพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์พฒันาภาคเกษตรบนฐานการเพิม่ผลิตภาพในการผลิต
และยกระดบัการสร้างมูลค่าเพิม่ดว้ยเทคโนโลยแีละกระบวนการที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และพฒันา
ภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหมี้คุณภาพและย ัง่ยนื ดว้ยการใชค้วามรู้ดา้น
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและความคิดสร้างสรรค ์สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรคแ์ละเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
5.4.2  การพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม ใหเ้ป็นพลงัขบัเคล่ือนการ 
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนื เนน้การน าความคิดสร้างสรรค ์ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินทรัพยสิ์นทางปัญญา วจิยัและพฒันาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย ์
สงัคม และชุมชน โดยสร้างสภาพแวดลอ้มที่เอ้ืออ านวยต่อการพฒันาและประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรมที่ส่งเสริมการใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละสร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บัภาคการผลิต 
ตลอดจนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรมใหท้ัว่ถึงและเพยีงพอทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพในลกัษณะของความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน 
5.4.3 การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
มุ่งพฒันาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลงัแรงงานใหเ้อ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พฒันาระบบ
การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศใหเ้ช่ือมโยงการ
ขนส่งทั้งภายในประเทศและระหวา่งประเทศ เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความมัน่คง
ดา้นพลงังานดว้ยการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสะอาด พฒันาพลงังานทางเลือก และเพิม่ประสิทธิภาพการใช้
พลงังานในทุกระดบั ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพิม่ประสิทธิภาพการ
แข่งขนัและสอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลงในสงัคมโลก 
5.4.4  การบริหารจดัการเศรษฐกิจส่วนรวมอยา่งมีเสถียรภาพ ใหค้วามส าคญักบัการ 
บริหารจดัการดา้นการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์แวดลอ้มและทนัต่อ 
เหตุการณ์ เพิม่บทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาภาคการเงินโลก 
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน พฒันากลไกการเฝ้าระวงัความผนัผวนทางเศรษฐกิจและพฒันาระบบ
เตือนภยั 



 
แบบองคร์วม เพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการเงินทุนระหวา่งประเทศ และการบริหารจดัการดา้น 
การคลงัที่ปรับปรุงระบบการจดัเก็บรายไดข้องประเทศ เพิม่ประสิทธิภาพของการจดัสรรและการบริหาร 
งบประมาณ ป้องกนัความเส่ียงทางการคลงั พฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวสิาหกิจ ส่งเสริมให้ 
ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วมในการลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและการใหบ้ริการขั้นพื้นฐานของภาครัฐ 
เพิม่ขึ้น และเสริมสร้างความเขม้แขง็ทางการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5.5  ยทุธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและ 
สงัคม ใหค้วามส าคญักบั 
5.5.1  การพฒันาความเช่ือมโยงดา้นการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใตก้รอบความ 
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ มุ่งพฒันาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานสากล 
ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินคา้ที่เก่ียวขอ้ง พฒันาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 
เช่ือมโยงการพฒันาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเช่ือมโยงระบบการผลิต 
กบัพื้นที่ตอนในของประเทศ 
5.5.2 การพฒันาฐานลงทุนโดยเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัอนุภูมิภาค 
มุ่งพฒันาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกบัประเทศเพือ่นบา้นและภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตใ้หเ้ป็นฐานการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พฒันาเขตเศรษฐกิจชายแดน
และเมืองชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพฒันาพื้นที่เช่ือมโยงกบัประเทศเพือ่นบา้นใหบ้รรลุประโยชน์
ร่วมกนัทั้งดา้นความมัน่คงและเสถียรภาพของพื้นที่ 
5.5.3  การสร้างความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพฒันาความร่วมมือ 
ระหวา่งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศกัยภาพในการพฒันาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้าง 
ความเขม้แขง็ใหส้ถาบนัการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหมี้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล ยกระดบั 
ทกัษะฝีมือแรงงาน ก าหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินคา้และบริการ ที่เป็นการป้องกนัสินคา้และ 
บริการน าเขา้ที่ไม่ไดคุ้ณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพือ่นบา้น 
5.5.4 การเขา้ร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหวา่งประเทศและภูมิภาคภายใตบ้ทบาท 
ที่สร้างสรรค ์เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหวา่งประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยใน
การมีส่วนร่วมก าหนดยทุธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด  าเนินอยู ่รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสมัพนัธ์
กบัมหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 
5.5.5  การสร้างความเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
การเคล่ือนยา้ยแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งด าเนินการดา้นความร่วมมือใน 
การก าหนดมาตรฐานฝีมือระหวา่งประเทศเพือ่อ านวยความสะดวกการเคล่ือนยา้ยแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริม 
ผูป้ระกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพือ่นบา้น คุม้ครองและ
ส่งเสริม 
 



6.3  การสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการขบัเคล่ือนแผนของภาคีการพฒันาต่างๆ น าการวจิยั 
เป็นเคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนการพฒันา ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขบัเคล่ือนการพฒันา 
น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร จดัท าฐานขอ้มูลที่ภาคส่วนต่างๆ เขา้ถึงและใช ้
ประโยชน์ไดง่้าย รวมทั้งสร้างช่องทางใหป้ระชาสงัคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการ
พฒันา 
6.4  การเพิม่ประสิทธิภาพกลไกรับผดิชอบการขบัเคล่ือนแผนฯ ที่ชดัเจน สามารถขบัเคล่ือน 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 ในระดบัประเทศและระดบัพื้นที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สนบัสนุนใหเ้ช่ือมโยง 
คณะกรรมการระดบัชาติที่มีอยูน่ าแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ ๑๑ มาเป็นกรอบด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม 
ใหจ้งัหวดัเป็นจุดประสานการพฒันาระดบัพื้นที่ รวมทั้งประสานและผลกัดนักลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วม 
ขบัเคล่ือนแผนฯ มากขึ้น 
6.5  การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขบัเคล่ือนแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ ๑๑ 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อาท ิพฒันาศกัยภาพประชาชนใหมี้บทบาทส าคญัในกระบวนการพฒันา สร้างความ 
เขม้แขง็ของชุมชนใหพ้ร้อมรองรับกบัความเปล่ียนแปลง เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
ทุกรูปแบบ ผลกัดนัใหส้ถาบนัการศึกษาในพื้นที่เขา้ร่วมพฒันาชุมชนใหม้ากขึ้น สนบัสนุนใหภ้าคเอกชนมี 
บทบาทน าในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสงัคมที่ดี และพฒันาบุคลากรภาครัฐใหเ้ป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 
6.6  การติดตามประเมินผลแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ ๑๑ โดยติดตามความกา้วหนา้ ประเมินผลส าเร็จ 
และผลกระทบของการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองตามประเด็นการพฒันายทุธศาสตร์และผลการพฒันา 
ในภาพรวม พฒันากลไกการติดตามประเมินผลแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ ๑๑ ทั้งการติดตามประเมินผลการ
บริหาร 
จดัการแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 สู่การปฏิบตัิในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพฒันาระดบัพืน้ที่ และ
การ 
ตรวจสอบของภาคประชาชนให้เขม้แขง็ โดยสนบัสนุนใหภ้าคประชาชนรวมกลุ่มติดตามความกา้วหนา้ 
ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการต่างๆ ตลอดจนพฒันาระบบฐานขอ้มูลใหเ้ช่ือมโยง
เป็นเครือข่ายในทุกระดบั ทั้งฐานขอ้มูลระดบัภาพรวมและระดบัพื้นที่ 
นโยบายการพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 
 วสิยัทศัน์ กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก “แหล่งท่องเที่ยวระดบัสากล แหล่งผลิตสินคา้เกษตรที่มี 
คุณภาพ  ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร ต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนอยูร่่วมกนัอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื ประตุสู่
เศรษฐกิจโลก ” 
ประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันา 

1. พฒันาและเช่ืมโยงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจงัหวดัใหมี้รายไดเ้พิม่ขึ้น 
2. อนุรักษแ์ละฟ่ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์อยา่งย ัง่ยืน่ 
3. พฒันาประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรและผลิตภณัฑใ์หไ้ดม้าตรฐาน 



4. ส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมใหเ้ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
5. ส่งเสริมการคา้ โดยพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการคา้และการลงทุน 
6. พฒันาระบบ Logistics  สนบัสนุนการเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก 

นโยบายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี 
วสิยัทศัน์จงัหวดัชลบุรี “ ชลบุรีน่าอยู ่คู่เศรษฐกิจชั้นน า โดยเป็นเมืองท่าสมยัใหม่ ที่เป็นประตูสู่
เศรษฐกิจโลก ฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม แหล่งผลิตสินคา้เกษตรที่ได้
มาตรฐานสากลบนเทคโนโลยขีั้นสูง สถานที่ท่องเที่ยวระดบันานาชาติ และระบบนิเวศดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ย ัง่ยนื ” 
ประเด็นยทุธศาสตร์การพัฒนา 

1. พฒันาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยั มัน่คง เพือ่ให้ชลบุรีเป็นเมืองน่าอยู่
รองรับความเปล่ียนแปลง 

2. การเสริมสร้างระบบชุมชน และสถาบนัครอบครวัให้เขม็แขง็และยกระดบัคุณภาพชีวติของ
ประชาชนใหมี้ความสุข ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรมนอ้มน าเศรษฐกิจพอเพยีงเป็นสงัคมแห่งการ
เรียนรู้ 

3. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมใหเ้กิดความ
สมดุลในระบบนิเวศน์และการใชป้ระโยชน์ 

4.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวใหเ้กิดความย ัง่ยืน่สามารถรองรับความตอ้งการของตลาด 
5. พฒันาอุตสาหกรรมใหไ้ดม้าตรฐานเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและเพิม่ขีดความสามารถในการ

แข่งขนั 
6. ปรับเปล่ียนภาคเกษตรสู่ระบบเกษตรคุณภาพและมูลคา่สูง และพฒันาเกษตรและ

สถาบนัเกษตรใหเ้ขม็แขง็ 
7. พฒันาระบบผงัเมืองระบบ  Logistics โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน ้ า เพือ่รับรองการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจและสงัคมของจงัหวดั 
8. ส่งเสริมทุกภาคส่วนใหมี้การด าเนินงานโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

นโยบายการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี 
 วสิยัทศัน์องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี “ เป็นองคก์รหลกัในการประสานความร่วมมือภาคีทกุ
ภาคส่วน สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวครบวงจรที่ไดม้าตรฐานสากล และพฒันาเศรษฐกิจ การศึกษา กีฬา สุขภาพ 
ส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณาการ โดยทอ้งถ่ินเป็นกลไกลส าคญัเพีอ่ขบัเคล่ือนสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน่  ” 
 
 
 
 
 



 ประเด็นยทุธศาสตร์การพฒันา 
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชลบุรี  ไดก้  าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ชลบุรีในช่วงปี   2556  –  2560   ไว ้ 7  ยทุธศาสตร์  ไดแ้ก่ 

1. การพฒันาการท่องเที่ยวและกีฬา 
2. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
3. การพฒันาเศรษฐกิจ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
4. การพฒันาคุณภาพชีวติ 
5. การจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
6. การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
7. การป้องกนัปราบปรามและฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

 

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2553-2556 
 

1. วสิัยทศัน์จงัหวดัชลบุรี  (VISION) 
 “ชลบุรีน่าอยู่คู่เศรษฐกิจช้ันนา โดยเป็นเมืองท่าสมัยใหม่ ท่ีเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลก ฐานอุตสาหกรรม 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานสากลบนเทคโนโลยีข้ันสูง สถานท่ีท่องเท่ียว
ระดับนานาชาติ และระบบนิเวศด้านทรัพยากร ธรรมชาติท่ียั่งยืน ” 

 

 2. พนัธกิจ (MISSION) 
     1) พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนทุกดา้น 
     2) สร้างภูมิคุม้กนัในสงัคม และความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
     3) บริหารจดัการระบบนิเวศน์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
     4) ส่งเสริมและพฒันาเศรษฐกิจทุก ๆ ดา้น 
     5) บริหารราชการตามหลกัธรรมาภิบาล และทนัสมยั 
 

         3. เป้าประสงค ์ (GOALS) 
     1) เพือ่ใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี 
     2) เพือ่ใหเ้กิดสงัคมเขม้แขง็และมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
     3) เพือ่ใหท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความอุดมสมบูรณ์และปราศจากมลภาวะ 
     4) เพือ่ใหเ้ศรษฐกิจทุกดา้นสู่มาตรฐานสากล เติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
     5) เพือ่ใหทุ้กภาคส่วนสามารถพฒันาจงัหวดัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนั 
 

 4. ตวัช้ีวดั (KPI) 
     1) คุณภาพชีวติของประชาชนตามเกณฑ ์จปฐ. เพิม่ขึ้นอยา่งนอ้ยปีละ 3 ตวัช้ีวดั 
     2) จ  านวนคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่แต่ละอ าเภอลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 
     3) ทรัพยากรธรรมชาติของจงัหวดัไดรั้บการอนุรักษฟ้ื์นฟูในทุกอ าเภอ 



     4) ผลิตภณัฑม์วลรวมของจงัหวดัเพิม่ขึ้น ร้อยละ 3 
     5) โครงสร้างพื้นฐานของจงัหวดัไดรั้บการพฒันาตามที่ผงัเมืองก าหนดไม่นอ้ยกวา่ 6 แห่ง 
     6) โครงสร้างพื้นฐานดา้นเสน้ทางคมนาคมไดรั้บการพฒันาอยา่งนอ้ยปีละ 50 กิโลเมตร 
     7) ผูรั้บบริการภาครัฐมีความพงึพอใจในการรับบริการร้อยละ 80 
 

5. ประเด็นยทุธศาสตร์ 
     ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1   พฒันาคนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม  สร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
                     นอ้มน าเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นการด าเนินชีวติ 

     ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2   ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ ดา้นการท่องเที่ยว เกษตรกรรม  
    พาณิชยกรรม   อุตสาหกรรมอยา่งมีดุลยภาพ 

     ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมระบบสวสัดิการสงัคมใหร้องรับการเปล่ียนแปลงก 

     ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4   พฒันาสงัคมใหเ้กิดความสงบเรียบร้อยปลอดภยั มัน่คงพร้อมเผชิญการ 
        เปล่ียนแปลง 
     ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 5   บริหารจดัการระบบนิเวศน์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และผงั 
                    เมืองใหเ้กิดความสมดุล 
     ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 6   พฒันาระบบผงัเมือง  โครงข่ายคมนาคมขนส่ง  โครงสร้างพื้นฐานและ 
        แหล่งน ้ า เพือ่รองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจและสงัคมของจงัหวดั 

     ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 7   บริหารจดัการภาครัฐใหเ้กิดการบูรณาการอยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  
                    และทนัสมยัภายใตธ้รรมาภิบาล 

ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

1. วสิัยทศัน์  (VISION) 
“ชลบุรีน่าอยู ่คู่อุตสาหกรรมสีเขียว วฒันธรรมและการท่องเที่ยวย ัง่ยนื ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจพอเพยีง ประชาชนมี

คุณภาพชีวติที่ดี มีวนิยั ใส่ใจส่ิงแวดลอ้มพร้อมพฒันาตามหลกัธรรมาภิบาล  ” 

2. เป้าประสงค ์ (GOALS) 
- พฒันาโครงสร้างพื้นฐานใหไ้ดม้าตรฐาน ภายใตก้ารบูรณาการร่วมกนัทุกภาคส่วน 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวใหไ้ดม้าตรฐานและย ัง่ยนื 
- ส่งเสริมและการพฒันาการเกษตร / อุตสาหกรรมใหไ้ดม้าตรฐาน 
- พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนใหมี้คุณภาพชีวติที่ดี 
- พฒันา อนุรักษ ์/ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหค้งความสมบูรณ์ 
- พฒันาการบริหารจดัการร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ  
- ส่งเสริมการแกไ้ขปัญหายาเสพติดและความปลอดภยัในชีวติ / ทรัพยสิ์น 
-  
-  



3.พันธกิจ ( Mission ) 
  -  พฒันาระบบขอ้มูลที่สอดคลอ้งประเด็นยทุธศาสตร์ ความร่วมมือของทอ้งถ่ิน และชุมชน 
มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนชุมชน 
  -  พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภคที่ไดม้าตรฐาน และปรับปรุงภูมิทศัน์ให้
สวยงาม 
  -  พฒันารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่หรือโซน และยกระดบัการ
ใหบ้ริการการท่องเที่ยวที่ไดม้าตรฐาน 
  -   ส่งเสริมและพฒันาวฒันธรรม ประเพณีของทอ้งถ่ินใหค้งอยูเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชุมชน 
  -   พฒันาคุณภาพชีวติผูด้อ้ยโอกาส / ขาดโอกาสทางสงัคมใหไ้ดรั้บสวสัดิการ มีอาชีพที่
เหมาะสม และเด็กเยาวชนมีทกัษะที่ดี 
  -   ส่งเสริมเกษตร /  อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ / สนบัสนุนการรวมกลุ่มวสิาหกิจ และเขา้ถึง
ตลาด 
  - อนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรที่คงความสมบูรณ์ และพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มที่ได้
มาตรฐานโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
  - บริหาร / จดัการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล / และยกระดบัความรู้ทกัษะบุคลากร 
ตลอดจนรูปแบบการท างานที่เนน้สมัพนัธภาพทีดี่ 
  - พฒันาเครือข่าย และความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวงัเตือนภยัทางสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และภยัธรรมชาติ 
  - ส่งเสริมเครือข่ายเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดและความปลอดภยัในชีวติ / ทรัพยสิ์น  
  ยทุธศาสตร์การพฒันา ประกอบดว้ย  7  ยทุธศาสตร์ดงัน้ี 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค 

1.1 พฒันาระบบประปาชุมชนที่สะอาด / พอเพยีงและมีคุณภาพ 
1.2 จดัการแหล่งน ้ าใหเ้พยีงพอ เพือ่เป็นตน้ทุนใชใ้นดา้นการเกษตร / อุตสหกรรม /อุปโภค

บริโภค และการท่องเที่ยว 
1.3 พฒันาถนน / สะพานใหไ้ดม้าตรฐานโดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม 
1.4 ปรับปรุงเครือข่ายเสน้ทางคมนาคม ความเช่ือมโยงสู่การพฒันาดา้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 

และการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
1.5 พฒันาระบบจราจร และความปลอดภยับนทอ้งถนน 
1.6 พฒันาระบบไฟฟ้า 
1.7 ส่งเสริมและพฒันาขนส่งมวลชน 
1.8 พฒันาระบบโทรศพัท ์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
1.9  พฒันาระบบผงัเมือง / และงานควบคุมอาคาร 

 



2. ยทุธศาสตร์การส่งเสริมวฒันธรรมและการท่องเที่ยวที่ย ัง่ยนื 
2.1 พฒันารูปแบบวฒันธรรมและการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษโ์ดยชุมชนมีส่วนร่วมจดัการและ

สร้างจุดเด่นที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว 
2.2 ก าหนดโซน / รูปแบบการท่องเที่ยว และบุคลากรท่องเที่ยว ภาคีทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้งกบั

การท่องเที่ยว โดยมีแผนที่ชดัเจนร่วมกนั 
2.3 ยกระดบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน / วฒันธรรมใหเ้ช่ือมโยงกบัการท่องเที่ยวและคงเอกลกัษณ์

ชุมชน 
2.4 พฒันาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทอ้งถ่ินใหไ้ดม้าตรฐาน 
2.5 ส่งเสริมศกัยภาพผูป้ระกอบการในการใหบ้ริการดา้นการท่องเที่ยว 
2.6 ส่งเสริมวฒันธรรม ประเพณีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหย้ ัง่ยนื 
2.7 ส่งเสริมศาสนาและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินใหค้งอยูแ่ละย ัง่ยนื 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันาเกษตร / อุตสาหกรรมใหไ้ดม้าตรฐาน 
3.1 ยกระดบัความรู้ / ทกัษะดา้นการเกษตร และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยทีี่เหมาะสม 
3.2 เพิม่มูลค่าสินคา้การเกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน และรวมกลุ่มวสิาหกิจในการบริหารจดัการ 
3.3 พฒันาระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลอ้งกบัการบริหารจดัสรรน ้ า / ระบบนิเวศน์ที่

เหมาะสม 
3.4 สร้างความร่วมมือ กบัผูป้ระกอบการในการพฒันาธุรกิจที่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มใหไ้ด้

มาตรฐาน 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติคู่เศรษฐกิจพอเพยีง 

4.1 ยกระดบัคุณภาพชีวติผูด้อ้ยโอกาสใหมี้สวสัดิการที่ดี ไดม้าตรฐานมีอาชีพทางเลือกที่
เหมาะสม 

4.2 ส่งเสริมเด็ก / เยาวชนใหมี้ทกัษะชีวติที่ดี และเพิม่พื้นที่สร้างสรรคท์ี่เหมาะสม 
4.3 ส่งเสริมคุณภาพสินคา้ ผลิตภณัฑ ์และความเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินสู่ระดบัภาค 
4.4 ส่งเสริมและเพิม่โอกาสการมีงานท าและมีรายไดเ้พิม่มากขึ้น 
4.5 พฒันาคุณภาพการศึกษา ทั้งใน – นอกระบบตามอธัยาศยั และยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของเด็ก / เยาวชน โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม 
4.6 พฒันาการกีฬาเด็ก / เยาวชน / ประชาชน พร้อมทั้งจดัหาสถานที่ / บ  ารุงรักษาซ่อมแซม ให้

พร้อมส าหรับการรองรับการพฒันา 
4.7 พฒันาส่งเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชนใหมี้คุณภาพชีวติที่ดี 
4.8 พฒันาและส่งเสริมการป้องกนัและระงบัการระบาดของโรคติดต่อ 
4.9 การพฒันาระบบสวสัดิการของประชาชน 

 
 



 
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ / ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม และพลังงาน 

5.1 พฒันาระบริหารจดัการขยะ / น ้ าเสียและมลภาวะอ่ืนๆ ใหมี้ประสิทธิภาพ 
5.2 ปลูกฝังจิตส านึกเด็ก / เยาวชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม / มี

เครือข่ายเฝ้าระวงัที่ดี 
5.3 อนุรักษ ์/ ฟ้ืนฟูทรัพยก์รที่ดิน / ป่าไม ้ทะเล ชายฝ่ัง โดยการจดัการแบบบูรณาการใหค้ง

ความอุดมสมบูรณ์ย ัง่ยนื และส่งเสริมการใชพ้ลงังานที่เหมาะสม 
5.4 ส่งเสริมเครือข่าย / จดัตั้งศูนยแ์ละกลไกเฝ้าระวงัเตือนภยัดา้นส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ 

6. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
6.1 พฒันาทกัษะผูน้ า ระบบขอ้มูลและยกระดบัการวางแผนชุมชน ให้เช่ือมโยงกบัการพฒันา

ทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 
6.2 พฒันาหน่วยงาน / ศกัยภาพบุคลากรทอ้งถ่ินใหมี้ทกัษะ / เช่ียวชาญเฉพาะทางและสามารถ

ประยกุตค์วามรู้ในการปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพ 
6.3 ส่งเสริมการบริหารจดัการร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ  

7. ยทุธศาสตร์ดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
7.1 การป้องกนัและฟ้ืนฟูผูต้ิดยาเสพติด 
7.2 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมและเฝ้าระวงัดา้นยาเสพติด 
7.3 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาใหทุ้กหมู่บา้นไดมี้การเล่นกีฬาเป็นประจ าทุก ๆ วนั 
7.4 สนบัสนุนการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

 

5. นโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองปรกฟ้า 

ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองปรกฟ้า  9   นโยบาย  คือ 
 

1. ส่งเสริมพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น 

1.1 น ้ า 
1.1.1 โดยจะส่งเสริมปรับปรุงพฒันาแหล่งน ้ าหรือจดัหาแหล่งน ้ า เพื่อให้มีน ้ าใช้

อยา่งทัว่ถึง พร้อมปรับปรุงคุณภาพน ้ า 

1.1.2 ส่ง เสริมพัฒนาให้ มีแหล่งน ้ า เพื่อการประกอบอาชีพ เ ช่น อา ชีพ

เกษตรกรรม  การปลูกพชืผกั ปลูกผลไม ้ปลูกปาลม์น ้ ามนั การประมง  

 

 

 



  1.2 ถนน 
1.2.1   ส่งเสริมพฒันาปรับปรุงหรือก่อสร้างถนนใหมี้สภามัน่คงถาวรพร้อมใชง้านใน การบรรทุกพชืผลทาง
การเกษตร  หรือการสญัจรไปมา 

 
                                  1.2.2   ส่งเสริมการวางท่อระบายน ้ าตามจุดต่างๆ ที่เหมาะสม เพือ่ลดปัญหาน ้ าท่วม  

2.                                        พืชผลทางการเกษตร  หรือความคล่องตัวในการระบายน ้ า  ที่จะ

ก่อใหเ้กิด 

          ปัญหาความเสียหายต่างๆ ของประชาชน 
1.3 ไฟฟ้า 

1.3.1   ส่งเสริมพฒันาขยายเขตไฟฟ้าเพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง  
1.3.2   แกไ้ขปัญหากระแสไฟฟ้าตกตามจุดต่างๆ ใหมี้ความสมบูรณ์ 
1.3.3   ส่งเสริมการติดตั้งไฟสาธารระตามจุดต่างๆ ที่เหมาะสม เพือ่ความสะดวก  
         ปลอดภยัในการสญัจรไปมายามค ่าคืน    

3. ส่งเสริมพฒันาการศึกษา 

2.1   ส่งเสริมพฒันาศูนยเ์ด็กเล็กและการศึกษาระดบัตน้ มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

2.2   ส่งเสริมโครงการอาหาร - นม เพือ่ใหเ้ด็กไดมี้อาหารรับประทานอยา่งทัว่ถึงและมี  

       คุณภาพครบ 5 หมู่ 

2.3   ส่งเสริมบุคลากร (ครู) ใหมี้ความรู้ประสิทธิภาพ พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ต่อไป 

  3.   ส่งเสริมงานดา้นสาธารณสุข 
  3.1   ส่งเสริมพฒันากองทุนต าบลใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
  3.2   ส่งเสริมงานป้องกนัโรคระบาดต่างๆ เช่น ไขเ้ลือดออก ฯลฯ 
  3.3   ส่งเสริมกลุ่ม อสม. ใหมี้ความเขม้แขง็ 
  3.4   ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการออกก าลงักาย เพือ่สุขภาพที่ดีขึ้น 
  3.5   ส่งเสริมงานดา้นสาธารณสุขต่างๆ เพือ่ให้เกิดความเขม้แขง็และมีประสิทธิภาพ       
                            มากยิง่ขึ้น 

4. ส่งเสริมการกีฬาพฒันาเยาวชน 

4.1   จดัใหมี้สถานที่เล่นกีฬาในชุมชนตามความเหมาะสม 
4.2    จดัใหมี้การแข่งขนักีฬาประเภทต่างๆ เพือ่มุ่งมัน่ให ้เยาวชนหนัมาใชเ้วลาวา่งให้ 

        เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด 

 



 

5. ส่งเสริมงานศาสนา-วฒันธรรม-ประเพณีทอ้งถ่ิน ใหอ้ยูคู่่กบัชาวไทยตลอดไป 

6. ส่งเสริมกลุ่มแม่บา้น-กลุ่มสตรี ใหมี้ความเขม้แขง็ 

7. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพือ่สร้างงาน สร้างรายได ้

8. ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาสาต่างๆ ใหมี้ความเขม้แขง็ในการปฏิบติัหนา้ที่ช่วยเหลือประชาชน 

8.1   กลุ่ม ตชต. 

8.2   กลุ่ม อปพร. 

8.3   กลุ่ม อาสากูภ้ยั 

9. ดา้นคุณภาพชีวติ 

9.1   ดูและกลุ่มผูสู้งอาย ุ

9.2   กลุ่มผูพ้กิารหรือดอ้ยโอกาสใหอ้ยูก่บัสงัคมอยา่งมีความสุข 

การวิเคราะห์ศกัยภาพการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ยเทคนิค (SWOT  Analysis) 
  การวิเคราะห์ศกัยภาพการพฒันาทอ้งถ่ิน  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และ
ภาวะคุกคามหรือขอ้จ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพฒันาด้านต่างๆของทอ้งถ่ิน  
รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็งของทอ้งถ่ิน  อนัเป็นสภาวะแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน  ซ่ึงทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพของทอ้งถ่ินปัจจุบนั  โดยเป็นการตอบค าถามวา่ “ปัจจุบนัทอ้งถ่ินมีสภาพการพฒันาอยูจุ่ด
ไหน”  ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินการในอนาคตต่อไป  โดยใช้เทคนิค  SWOT  
Analysis   การพิจารณาถึงปัจจยัภายใน  ไดแ้ก่จุดแข็ง  (Strength-S)  จุดอ่อน  (Weakness-W)  และปัจจยั
ภายนอกไดแ้ก่   โอกาส  (Opportunity-O)  และอุปสรรค  (Threat-T)  เป็นเคร่ืองมือ 
 

   ปัจจัยภายใน  
      จุดแขง็ (Strength – S)   เป็นการพจิารณาปัจจยัภายในหน่วยงานวา่มีความเขม้แขง็  
ความสามารถ  ศกัยภาพ  ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซ่ึงจะพจิารณาดา้นต่างๆดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์กวา้งไกล 
2. ผูบ้ริหารยดึการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
3. ผูบ้ริหารใหข้วญัและก าลงัใจต่อพนกังาน เพือ่การปฏิบติังานที่มีประสิทธิภาพ   
4. ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาเทศบาลมีความสมัพนัธใ์นทางที่ดีต่อกนั 
5. พนกังานเทศบาลมีความสามคัคีและร่วมมือในการปฏิบติังาน 
6. หน่วยงานน าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมาใชใ้นการปฏิบติังาน 
7. สถานที่ตั้งของหน่วยงานอยูจุ่ดที่ประชาชนในทอ้งถ่ินรับบริการไดอ้ยา่งสะดวก 

 
 



จุดอ่อน   (Weakness –W)  เป็นการพจิารณาปัจจยัภายในหน่วยงานวา่มีส่วนเสีย  ความ 
อ่อนแอ  ขอ้จ ากดั  ความไม่พร้อม  ซ่ึงจะพจิารณาในดา้นต่างๆดงัน้ี   
  1.  อาคารสถานที่ของหน่วยงานคบัแคบไม่เป็นสดัส่วน   
  2.   บุคลากรบางสายงานไม่เพยีงพอกบัภารกิจที่เพิม่ขึ้น 
  3.   การจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลยงัไม่ครอบคลุม 
                 4.   รายไดข้องเทศบาลยงัไม่เพยีงพอต่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  5.   บุคลากรบางส่วนยงัขาดความรู้ความสามารถเฉพาะดา้น  
  6.  ระบบการบริการประชาชนยงัไม่ถึงขั้น ONE  STOP  SERVICE  
  

 ปัจจัยภายนอก  
  โอกาส  (Opportunities - O) เป็นการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอกวา่มีสภาพเป็นเช่นไร  
เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก   ของประเทศ  ของจงัหวดั  และของอ าเภอ  ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อทอ้งถ่ิน
อยา่งไร  มีการเปล่ียนแปลงใดที่เป็นประโยชน์  หรือเป็นโอกาสอนัดีต่อทอ้งถ่ิน  ทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม  
การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลย ี ดงัน้ี 

1. เป็นเมืองที่สงบ  มีส่ิงแวดลอ้มที่ดีไม่มีมลพษิ 
2. อยูใ่นจงัหวดัที่เป็นศูนยก์ลางการอุตสาหกรรม  ท่องเที่ยว  พาณิชยกรรม 
3.  เป็นเมืองที่เป็นทางผา่นไปสู่แหล่งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
4. ระบบราชการยดึหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ 
5. รัฐบาลมีนโยบายพฒันาเศรษฐกิจ  และพฒันาคุณภาพชีวติประชาชนใหมี้ความมัน่คง 

                                  ในชีวติและสงัคม 
6. ความกา้วหนา้เทคโนโลยเีอ้ือต่อการพฒันา 
7. ผูว้า่ราชการจงัหวดัและนกัการเมืองร่วมรัฐบาลเป็นคนทอ้งถ่ิน 
8. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการและร่วมกนัพฒันาทอ้งถ่ิน 
9. นโยบายการบริหารสอดคลอ้งกบันโยบายของจงัหวดัและประเทศ 

 

  ปัญหาอุปสรรคหรือขอ้จ ากดั  (Threat - T)  เป็นการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอกที่เป็น
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นขอ้จ ากัดต่อทอ้งถ่ิน  โดยจะตอ้งพิจารณาทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจ  สงัคม  การเมืองการปกครอง และเทคโนโลย ี ดงัน้ี 

1. มีความขดัแยง้ทางการเมือง 
2. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดบัทอ้งถ่ิน 
3. การจดัสรรงบประมาณของรัฐบาลใหอ้งคก์รยงัไม่เพยีงพอในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
4. ค่าครองชีพสูง  มีการกระจายรายไดค้่อนขา้งต ่า 
5. ระเบียบส าหรับการปฏิบติังานมีจ านวนมาก และไม่ชดัเจนส าหรับการปฏิบติังาน 

6.   ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 



 

 

 

                                  ...................................................... 
 



บทที ่4 
วสัิยทศัน์  พนัธกจิ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา 

 

1 วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองปรกฟ้า  (VISION) 

 
“  เทศบาลเมืองปรกฟ้า  เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจดัการแนวใหม่มุ่งสร้าง 
     เศรษฐกิจ และสงัคมชุมชน     ทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื ” 

 

2. พันธกิจ  (MISSION) 
1)  พฒันาระบบการบริการขั้นพื้นฐานดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหส้มบูรณ์  
   และไดม้าตรฐาน  
2) พฒันาดา้นการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
3) ส่งเสริมกิจกรรมนนัทนาการและการกีฬาใหเ้ยาวชน ประชาชน มีสุขภาพร่างกายที่ 

                     แขง็แรง  สมบูรณ์ 

4) ส่งเสริมกิจกรรมทางดา้นศาสนาและอนุรักษแ์ละสืบสานวฒันธรรมและประเพณี 

                               ทอ้งถ่ิน 

5) ดูแลและส่งเสริมใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี 
6) บริหารจดัการใหมี้คุณภาพ  ประสิทธิภาพ  โปร่งใส  และเป็นธรรม  
7) ส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  8 ). อนุรักษบ์  ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

  9 )  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม 
 



3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา  (GOALS) 
  1)  การคมนาคมมีความสะดวก  ปลอดภยั  และมีระบบสาธารณูปโภคครบถว้น 
  2) พฒันาดา้นการศึกษา อยา่งต่อเน่ือง  
  3) ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพอนามยัแขง็แรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ และมี 
                               คุณภาพชีวติดีขึ้น 
  4) ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและอนุรักษว์ฒันธรรม และประเพณีของทอ้งถ่ิน 
  5)ประชาชนมีความปลอดภยั ในชีวติ และทรัพยสิ์น 
  6) ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีอาชีพและรายไดพ้อเพยีง 
  7) ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพมากขึ้น 
  8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นต่าง ๆ 
  9) การบริหารจดัการที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาลเพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บความพงึพอใจสูงสุด 
  10)  มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มที่ดี 
  11) ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิน่ 



ไม่เอา  (GOALS)   

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
ท้องถิ่น (Goals) 

ตัวช้ีวัด (KPIS) ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี 57-61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค 

1. จ  านวนถนน / ท่อระบายน ้ าที่
ตอ้งก่อสร้างและปรับปรุง ใหไ้ด้
มาตรฐาน 
2.จ านวนแหล่งน ้ า ตอ้งเพียงพอ
ส าหรับใชใ้นดา้นการเกษตร 
 
3. จ  านวนประปาชุมชน ตอ้ง
เพยีงพอส าหรับความตอ้งการ
ของ ประชาชน และมีคุณภาพ 
 
4. ประชาชนมีไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
ทัว่ถึง และเพยีงพอ 
 
 
 
 
 

- ถนน / ท่อระบายน ้ า ที่ตอ้งก่อสร้าง
ปรับปรุงใหมี้สภาพที่ไดม้าตรฐาน 
จ านวน  50  สาย 
- แหล่งน ้ า มีจ  านวน ไม่เพยีงพอส าหรับ
ท าการเกษตร ตอ้งมีแหล่งน ้ าเพิม่ขึ้น 
จ  านวน  100  แห่ง 
-  จ านวนประปาชุมชน มี  43   แห่ง 
ตอ้งตั้งแทง็กป์ระปาเพิม่อีก  10  แห่ง 
พร้อมขยายเขตประปาใหท้ัว่ถึง 
 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า  จ  านวน   100  แห่ง 
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งเพิม่    100 จุด 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
ท้องถิ่น (Goals) 

ตัวช้ีวัด (KPIS) ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี 55-58 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
ท้องถิ่น (Goals) 

ตัวช้ีวัด (KPIS) ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี 55-58 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 
 4. จ  านวนครัวเรือนและโรงเรียน

ที่ไดรั้บความรู้ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง 
การก าจดัขยะและการรักษา
ความสะอาด 
5. พื้นที่ในเขตเทศบาลจะตอ้งไม่
มีขยะตกคา้ง 
6. ชุมชน 10 ชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการบ ารุงและรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 

- ทุกครัวเรือนและโรงเรียนทุกแห่งในเขต
เทศบาลไดรั้บความรู้ขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง 
 
- ขยะแต่ละวนัไดรั้บการเก็บกวาดและเก็บ
ขน ร้อยละ  100 
- คณะกรรมการและผูช่้วย/เจา้หนา้ที่
ประจ าชุมชน/ที่ปรึกษา  ชุมชนยอ่ยทั้ง 10 
จ  านวน  100  คน/ปี ไดรั้บการอบรมพฒันา
ความรู้และ ศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 

ทุกครัว 
เรือน/ทุก
โรงเรียน 

 
 

100% 
 

400  คน 
 
 
 
 
 

ทุกครัว 
เรือน/ทุก
โรงเรียน 

 
 

100% 
 

100  คน 
 
 
 
 
 

ทุกครัว 
เรือน/ทุก
โรงเรียน 

 
 

100% 
 

100  คน 
 
 
 
 
 

ทุกครัว 
เรือน/ทุก
โรงเรียน 

 
 

100% 
 

100  คน 
 
 
 
 
 

ทุกครัว 
เรือน/ทุก
โรงเรียน 

 
 

100% 
 

100  คน 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
ท้องถิ่น (Goals) 

ตัวช้ีวัด (KPIS) ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี 55-58 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 

3. การบริหารจัดการที่ดีตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละของการประเมินองคก์ร
ในการบริหารจดัการที่ดี ตาม
เกณฑแ์ละวธีิการที่ก  าหนด 
 

-  องคก์รไดรั้บการประเมินตามเกณฑช้ี์วดั
ดา้นการบริหารราชการเพือ่ใหเ้กิด
ประโยชน์สุขของประชาชน  
ร้อยละ 85 
- องคก์รไดรั้บการประเมินตามเกณฑช้ี์วดั
ดา้นการบริหารราชการเพือ่ใหเ้กิดผล
สมัฤทธ์ิต่อภารกิจ 
ร้อยละ 85 
- องคก์รไดรั้บการประเมินตามเกณฑช้ี์วดั
ดา้นการบริหารราชการอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิง
ภารกิจ ร้อยละ 85 
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90% 
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85% 
 
 
 

85% 

92% 
 
 
 

87% 
 
 
 

87% 

93% 
 
 
 

89% 
 
 
 

88% 

95% 
 
 
 

90% 
 
 
 

90% 

  - องคก์รไดรั้บการประเมินตามเกณฑช้ี์วดั
ดา้นการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน ร้อยละ  

95% 
 

90% 
 

92% 
 

93% 
 

95% 
 



85 
- องคก์รไดรั้บการประเมินตามเกณฑช้ี์วดั
ดา้นการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
ร้อยละ 85 

 
95% 

 
 
 

 
90% 

 
92% 

 
94% 

 
95% 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
ท้องถิ่น (Goals) 

ตัวช้ีวัด (KPIS) ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี 55-58 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 
  - องคก์รไดรั้บการประเมินตามเกณฑช้ี์วดั

ดา้นการพฒันาความรู้และการประเมินผล
การปฏิบตัิราชการ ร้อยละ 85 

90% 85% 87% 88% 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมี

2. ร้อยละของความพงึพอใจใน
การบริการดา้นงานทะเบียน
ราษฎรและบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
3. ร้อยละของความพงึพอใจใน
ดา้นการส่งเสริมกิจกรรม
นนัทนาการ 
 
1.ร้อยละของความพงึพอใจใน
ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

- ประชาชนไดรั้บความพงึพอใจในการ
บริการดา้นงานทะเบียนราษฎรและบตัร
ประจ าตวัประชาชน ร้อยละ 97.50ตอ้ง
พฒันาใหไ้ดร้้อยละ 100 
- ประชาชนไดรั้บความพงึพอใจในการ
บริการดา้นการส่งเสริมกิจกรรมดา้น
นนัทนาการร้อยละ  98.06 ตอ้งพฒันาให้
ไดร้้อยละ 100 
- ประชาชนไดรั้บความพงึพอใจในการ
บริการดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 

100% 
 

98% 
 
 
 

98.50% 
 
 
 

99.20% 
 

98.50% 
 
 
 

99% 
 
 
 

99.50% 
 

99% 
 
 
 

99.50% 
 
 
 

100% 
 

100% 
 
 
 

100% 
 
 
 
- 
 



ส่วนร่วมของประชาชน 
 

 

5.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้
มีศักยภาพมากขึน้ 

 

 
 
1. จ  านวนบุคลากรที่ไดรั้บการ
ส่งเสริมความรู้  ความเช่ียวชาญ  
เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการปฏิบติังาน 

ร้อยละ   99 ตอ้งพฒันาใหไ้ดร้้อยละ 100 
- บุคลากรตอ้งไดรั้บการส่งเสริมความรู้ 
ความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานเพือ่เพิม่
ศกัยภาพในการปฏิบตัิงาน จ านวน  100 
คน/ปี จากจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

 
 

  100 คน 

 
 

 100  คน 

 
 

 100 คน 

 
 

100 คน 

 
 

100  คน 

 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
ท้องถิ่น (Goals) 

ตัวช้ีวัด (KPIS) ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี 55-58 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 

 6.  ส่งเสริมให้ประชาชนมอีาชีพ
และรายได้พอเพียง 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

1. จ  านวนประชาชนที่เขา้ร่วม
อบรมฝึกอาชีพ ไดน้ าเอาความรู้ไป
ประกอบอาชีพสร้างรายไดแ้ละลด
ค่าใชจ่้ายในครอบครัว 
 
 
2. จ านวนตลาดที่ตอ้งไดรั้บการ
ปรับปรุงใหไ้ดม้าตรฐาน   
 

-  ผูเ้ขา้ร่วมอบรมฝึกอาชีพไดน้ าความรู้ไป
ประกอบอาชีพได ้จ านวน 30   คน  และ
น าไปผลิตใชเ้องเพือ่ลดค่าใชจ่้ายใน
ครอบครัวอีกจ านวน 60 คน  จากจ านวนผู ้
เขา้รับการอบรมอาชีพ 
100 คน/ปี 
-  ตลาดเทศบาลที่ตอ้งปรับปรุงใหไ้ด้
มาตรฐานจ านวน 5 แห่ง 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
5 

95 
 
 
 
 
 
5 

100 
 
 
 
 
 
5 

100 
 
 
 
 
 
5 

100 
 
 
 
 
 
5 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
ท้องถิ่น (Goals) 

ตัวช้ีวัด (KPIS) ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี 55-58 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 

7.  พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
ทั้งด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ด้านบุคลากรทางการศึกษา และ
ด้านสถานศึกษา  

1. จ  านวนเด็กนกัเรียนที่มีอายอุยู่
ในเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบัใน
เขตเทศบาล 
2. จ านวนบุคลากรทางการศึกษา
สงักดัโรงเรียนเทศบาลไดรั้บการ
ส่งเสริมความรู้ ในดา้นการใช้
เทคโนโลยทีางการศึกษา 
 
 

3. จ  านวนบุคลากรทางการศึกษา

- เด็กนกัเรียนที่อยูใ่นเกณฑก์ารศึกษาภาค
บงัคบัไดรั้บการศึกษาทุกคน 

 

- บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสงักดั
เทศบาล ไดรั้บการส่งเสริมความรู้ 
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยทีาง
การศึกษาแลว้ จ านวน 65 คน จากจ านวน
บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 97 คน 

- บุคลากรทางการศึกษาสงักดัโรงเรียน
เทศบาลไดรั้บการพฒันาดา้นการศึกษา 

ทุกคน 
 
 

97 คน 
 
 
 
 
 

ทุกคน 

ทุกคน 
 
 

70 คน 
 
 
 
 
 

ทุกคน 

ทุกคน 
 
 

80 คน 
 
 
 
 
 

ทุกคน 

ทุกคน 
 
 

90 คน 
 
 
 
 
 

ทุกคน 

ทุกคน 
 
 

97 คน 
 
 
 
 
 

ทุกคน 



สงักดัโรงเรียนเทศบาลที่ไดรั้บการ
พฒันาดา้นการศึกษา 
4. เกณฑก์ารประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 

ทุกคน 

- ปัจจุบนัโรงเรียนสงักดัเทศบาลไดรั้บ
คะแนนประเมินคุณภาพ ภายใน
สถานศึกษาเฉล่ียร้อยละ 79.50 ตอ้งพฒันา
ใหไ้ดร้้อยละ 90 
 

 

 

 

 

 
 

90% 
 

 
 

82% 
 
 
 

 

 
 

85% 
 
 
 
 

 
 

88% 
 
 
 
 

 
 

90% 
 
 
 
 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
ท้องถิ่น (Goals) 

ตัวช้ีวัด (KPIS) ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี 55-58 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 

  8. ส่งเสริมให้ประชาชนมสุีขภาพ
อนามัย สุขภาพจิต  ร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึน้  
 

 

 

 

 

1. จ  านวนประชาชนที่มาออก
ก าลงักายที่สวนสาธารณะและ
สนามกีฬา   
2. จ  านวนประชาชนที่สนใจเขา้
ร่วมเป็นสมาชิกชมรมกีฬา
ประเภทต่าง ๆ 
 
3. จ  านวนเด็กเยาวชนและ

- ประชาชนมาออกก าลงักายจ านวน
ประมาณ 2,500  คน  จากจ านวนประชากร
ทั้งหมดในเขตเทศบาล 
- ประชาชนเขา้ร่วมเป็นสมาชิกชมรมกีฬา
ประเภทต่าง ๆ จ านวน 20ชมรม   2,700   
คน จากจ านวนประชากรทั้งหมด 
- เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาลไดรั้บความรู้และเขา้ร่วมในการ

3,000 
คน 

 
3,500 
คน 

 
 

2,000  

2,500 
คน 

 
2,800 
คน 

 
 

1,700 

2,700 
คน 

 
3,000 
คน 

 
 

1,800 

2,900 
คน 

 
3,200 
คน 

 
 

1,900 

3,000 
คน 

 
3,500 
คน 

 
 

2,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนในเขตเทศบาลไดรั้บ
ความรู้และเขา้ร่วมกิจกรรม
นนัทนาการที่เทศบาลจดัขึ้น  

4. จ  านวนนกัเรียน ในเขต
เทศบาลมีความรู้ถึงโทษและภยั
ของยาเสพติด 
5. จ  านวนประชาชนที่มารับ
บริการที่ศูนยบ์ริการสาธารณ- 
สุข  มีความรู้เร่ืองสุขอนามยัและ
การป้องกนัโรคต่างๆ  

ส่งเสริมกิจกรรมนนัทนาการที่เทศบาลจดั
ขึ้น จ  านวน 1,600 คน  

- นกัเรียนในเขตเทศบาล ไดรั้บการอบรม
ความรู้ถึงโทษและภยัเพือ่ ห่างไกลยาเสพ
ติด ร้อยละ 100 
- ประชาชนที่มารับบริการที่ศูนยบ์ริการ
สาธารณสุขไดรั้บความรู้เร่ืองสุขภาพ
อนามยัและการป้องกนัโรคต่างๆร้อยละ 
100 
 
 

คน 
 
 

100% 
 
 

100% 

 
 
 
 

คน 
 
 

100% 
 
 

100% 

คน 
 
 

100% 
 
 

100% 

คน 
 
 

100% 
 
 

100% 

 

คน 
 
 

100% 
 
 

100% 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
ท้องถิ่น (Goals) 

ตัวช้ีวัด (KPIS) ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี 55-58 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 
 6. จ  านวนนกัเรียนโรงเรียนใน

สงักดัเทศบาลที่นกัเรียนไดรั้บ
การตรวจสุขภาพ   
รักษาพยาบาลและสุขศึกษา 
7. จ  านวนนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาในสงักดัเทศบาล
ไดรั้บบริการทนัตกรรมและ

- นกัเรียนโรงเรียนสังกดัเทศบาลไดรั้บการ
ตรวจสุขภาพจ านวน 4 โรงเรียน 
 
- นกัเรียนชั้นประถมศึกษาในสงักดั
โรงเรียนเทศบาลไดรั้บบริการทนัตกรรม
และทนัตสุขศึกษาร้อยละ 100 
 

4 
โรงเรียน 

 
 

100% 
 
 

4 
โรงเรียน 

 
 

100% 
 
 

 4 
โรงเรียน 

 
 

100% 
 
 

4 
โรงเรียน 

 
 

100% 
 
 

4 
โรงเรียน 

 
 

100% 
 
 



ทนัตสุขศึกษา 
8. จ  านวน อสม.ไดรั้บการอบรม
และศึกษาดูงานแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในดา้น
สาธารณสุขมูลฐาน และ การ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม 
9. จ  านวนเด็กนกัเรียนกลุ่มเส่ียง
ในเขตเทศบาลที่ไดรั้บความรู้ 
เร่ืองโรคติดต่อ 

- อสม.ในเขตเทศบาลไดรั้บความรู้และ
ประสบการณ์ดา้นสาธารณสุขมูลฐานและ
การจดัการส่ิงแวดลอ้มจ านวน   100   คน 
 
- เด็กนกัเรียนในเขตเทศบาลไดรั้บการ
อบรมเร่ืองโรคติดต่อปีการศึกษาละ  100  
คน  
 
 

 
100  คน 

 
 
 
 

400 คน 
 
 

 
 
 

 
 100 คน 

 
 
 
 

100 คน 
 

 
100 คน 

 
 
 
 

100 คน 

 
100 คน 

 
 
 
 

100 คน 

 
100  คน 

 
 
 
 

100 คน 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
ท้องถิ่น (Goals) 

ตัวช้ีวัด (KPIS) ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี 55-58 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 
 10. การปรับปรุงโรงฆ่าสตัวใ์ห้

ถูกสุขลกัษณะอนามยัอยา่ง
ต่อเน่ืองเพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บ
การบริโภคเน้ือสตัวท์ี่ปลอดภยั 
 
 

- สตัวท์ุกตวัที่น ามาฆ่าในโรงฆ่าสตัวต์อ้ง
ปราศจากโรคติดต่อ และตอ้งไม่สมัผสัพื้น
ร้อยละ 100 
- พื้นที่โรงฆ่าสตัวต์อ้งมีอากาศถ่ายเท
สะดวก  มีการดูแลท าความสะอาดทุกวนั 
ร้อยละ 100 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. จ  านวนผูด้อ้ยโอกาสที่ไดรั้บ
การช่วยเหลือใหมี้ความเป็นอยูท่ี่
ดีขึ้น 
 

- รถยนตท์ี่น าสตัวม์าคอกพกัสตัวต์อ้งผา่น
การฉีดพน่ยาฆ่าเช้ือทุกคนั 
- บริเวณโรงฆ่าสตัวต์อ้งมีความปลอดภยั
จากโรคติดต่อจากสตัวสู่์สตัวโ์ดยการพน่
ยาฆ่าเช้ือทุกสปัดาห์ 
- พนกังานฆ่าสตัวใ์นโรงฆ่าสตัวต์อ้งมี
ความรู้และความสามารถรับเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เพือ่ปรับปรุงดา้นสุขลกัษณะ
อนามยั ทุกคน 
- ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนยอ่ยเขตเทศบาล
ไดรั้บการช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ ใหมี้
ความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น ทุกคน 
 

ทุกคนั 
 

ทุก
สปัดาห ์

 
ทุกคน 

 
 
 

ทุกคน 
 

ทุกคนั 
 

ทุก
สปัดาห์ 

 
ทุกคน 

 
 
 

ทุกคน 
 

ทุกคนั 
 

ทุก
สปัดาห ์

 
ทุกคน 

 
 
 

ทุกคน 
 

ทุกคนั 
 

ทุก
สปัดาห์ 

 
ทุกคน 

 
 
 

ทุกคน 
 

ทุกคนั 
 

ทุก
สปัดาห์ 

 
ทุกคน 

 
 
 

ทุกคน 
 

 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
ท้องถิ่น (Goals) 

ตัวช้ีวัด (KPIS) ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี 55-58 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 
 12.  จ  านวนผูสู้งอาย ุ คนพกิาร 

และผูป่้วยเอดส์ทุกคนตอ้งไดรั้บ
การช่วยเหลือ 
 
 

- ผูสู้งอาย ุคนพกิาร และผูป่้วยเอดส์ไดรั้บ
เบี้ยยงัชีพทุกคน 
- ผูสู้งอายไุดรั้บการส่งเสริมและดูแลให ้
อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข จ านวน 500 
คน 

ทุกคน 
 

700 คน 
 

ทุกคน 
 

550 คน 

ทุกคน 
 

600 คน 

ทุกคน 
 

650 คน 

ทุกคน 
 

700 คน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
ท้องถิ่น (Goals) 

ตัวช้ีวัด (KPIS) ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย 

ปี 55-58 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 

        
 



ส่วนที่ 5 
ยุทธศาสตร์การพฒันา และแนวทางการพฒันาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  
และระบบสาธารณูปโภค 

 

1.พฒันาเสน้ทางคมนาคมใหไ้ดม้าตรฐาน 
2.พฒันาแหล่งน ้ าใหเ้พียงพอ เพือ่ใชใ้นดา้นการเกษตร 
3.พฒันาระบบประปาชุมชนใหเ้พียงพอ และมีคุณภาพ 

4.4. พฒันาไฟฟ้าและแสงสวา่งใหเ้พียงพอ 

กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 
กองช่าง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพ 
และพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ 

 
 
 

2.1 ส่งเสริมดา้นการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
2.2 ส่งเสริมดา้นสาธารณสุข และดา้นกีฬา 
2.3 ส่งเสริมดา้นความปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์น ของ

ประชาชน 
2.4 ส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพใหมี้ความเขม้แขง็ 

 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข /กองการศึกษา 

ส านกัปลดั /กองช่าง /กองสาธารณสุข 
 

ส านกัปลดั 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

3.1 ส่งเสริมดา้นการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 
3.2 ส่งเสริมดา้นการใหบ้ริการและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
3. พฒันาปรับปรุงเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบตัิงาน 

ส านกัปลดั 
ส านกัปลดั 

 
ทุกส่วนราชการ 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์การพฒันา และแนวทางการพฒันาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม 

4.1 พฒันาระบบการบริหารจดัการขยะ / น ้ าเสียและสภาวะอ่ืน 
ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพ 

4.2 อนุรักษ ์/ ฟ้ืนฟูทรัพยากรที่ดิน ป่าไมใ้หค้งความสมบูรณ์ 

กองสาธารณสุข / ส านกัปลดั / กองช่าง 
 
 ส านกัปลดั 

5.   ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

 
 
 

5.1 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
5.2 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมและเฝ้าระวงัดา้นยาเสพติด 

กองสาธารณสุข / ส านกัปลดั 
กองสาธารณสุข / ส านกัปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา ตวัช้ีวดั ( KPIS ) ขอ้มูลพ้ืนฐาน
ทอ้งถ่ิน (Goals ) ( Baseline Data ) ปี 57 - 61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61

1.การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. จ านวนถนน ท่ีตอ้งก่อสร้าง 1. ถนนท่ีตอ้งการก่อสร้างปรับปรุงให้ได้ 50 สาย 10 สาย 10 สาย 10 สาย 10 สาย 10 สาย
และระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงให้ไดม้าตรฐาน มาตรฐานจ านวน  50 สาสย

2. จ านวนแหล่งน ้า ท่ีเพียงพอ 2. แหล่งน ้าส าหรับท าการเกษตร ไม่เพียงพอ 50 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง
ส าหรับท าการเกษตร ส าหรับท าการเกษตร ตอ้งมีแหล่งน ้าเพ่ิม

ข้ึน จ านวน  50 แห่ง
3.จ านวนผูใ้ชน้ ้าประปาอยา่ง 3.ประชาชนผูใ้ชน้ ้าประปายงัไม่ครบทุก 100% 20% 20% 20% 20% 20%
ทัว่ถึง และมีคุณภาพ ครัวเรือน ตอ้งขยายเขตประปาให้ครบทุกครัว

เรือน จ านวน 100 %
4. ประชาชนมีไฟ้ฟ้าใชอ้ยา่ง 4.ไฟฟ้าแรงต ่ายงัไม่ครอบคลุมทุกชุมชน  100% 20% 20% 20% 20% 20%
เพียงพอ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า ให้ครบทุกชุมชน 

100%

เป้าหมาย



จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา ตวัช้ีวดั ( KPIS ) ขอ้มูลพ้ืนฐาน
ทอ้งถ่ิน (Goals ) ( Baseline Data ) ปี 57 - 61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61

2.การพฒันาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพ1.เด็กนกัเรียนในท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี 1.นกัเรียนมีส่ือการเรียนการสอนไม่ครบทุก 9 โรงเรียน 9 โรงเรียน 9 โรงเรียน 9 โรงเรียน 9 โรงเรียน 9 โรงเรียน
และพฒันาสงัคมให้น่าอยู่ ของเทศบาลเมืองปรกฟ้าคุณภาพโรงเรียน ตอ้งให้การสนบัสนุนส่ือการเรียน

การศกัษาท่ีดี มีส่ือการเรียนการสอนให้ครบทุกโรงเรียนทง้หมด  9  โรงเรียน 
ครบทุกโรงเรียน
2. ประชาชนเขา้ถึงหลกัศาสนาและ2.ประชาชนเขา้ถึงหลกัศาสนา
วฒันธรรม และวฒันธรรม
3. ประชาชนมีความปลอดภยั 3.ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด / ไฟฟ้าแสงสว่าง 14 ชุมชน 4 ชุมชน  4 ชุมชน 3  ชุมชน 2 ชุมชน 1  ชุมชน
ในชีวิต และทรัพยสิ์น  ให้คลอบคลุ่มทุกชุมชน ท่ีเป็นจุดเส่ียง

ทุกชุมชน
4.กลุ่มอาชีพมีความเขม็แขง็ 4.กลุ่มอาชีพยงัไม่มีความเขม้แขง็ 14 กลุ่ม 4 กลุ่ม  4 กลุ่ม 3  กลุ่ม 2 กลุ่ม 1 กลุ่ม

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีความเขม็แขง็

เป้าหมาย



จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา ตวัช้ีวดั ( KPIS ) ขอ้มูลพ้ืนฐาน
ทอ้งถ่ิน (Goals ) ( Baseline Data ) ปี 57 - 61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61

3.การพฒันาดา้นบริหารจดัการตาม 1.บุคลากรมีความรู้ความสามารถ1.มีบุคลากรท่ียงัไม่ไดเ้ขา้รับการฝึกอบรม 70% 20% 20% 20% 5% 5%
หลกัธรรมาภิบาล สามารถน าความรู้มาประยกุตใ์ช้ จ  านวนไม่ถึง 70 % ของบุคลากรทั้งหมด

กบังานไดเ้พ่ิมข้ึน ส่งเสริมให้บุคลากรเขา้รับการฝึกอบรม
จ านวน 70 % ของบุคลากรทั้งหมด

2. ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม 2. ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน 70% 20% 20% 20% 5% 5%
ในการจดักิจกรรม  / การจดักิจกรรม / โครงการ ต่าง ๆ ไม่ถึงร้อย
 โครงการ ต่าง ๆ ละ 70  ของครัวเรือนทั้งหมด ส่งเสริมและ

ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด

3. มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ครบทุก 3. เคร่ืองมือเคร่ืองใชย้งัมีไม่ครบทุกหน่วย 5 หน่วยงาน5 หน่วยงาน 5 หน่วยงาน 5 หน่วยงาน 5 หน่วยงาน5 หน่วยงาน
หน่วยงานและไดม้าตรฐาน งานจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้ห้ครบทั้ง 

5 หน่วยงาน

เป้าหมาย



จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา ตวัช้ีวดั ( KPIS ) ขอ้มูลพ้ืนฐาน
ทอ้งถ่ิน (Goals ) ( Baseline Data ) ปี 57 - 61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61

4. การพฒันาดา้นการอนุรักษท์รัพยากร1.การบริหารจดัการขยะ / น ้าเสีย 1.การบริหารจดัการขยะ / น ้าเสีย ไม่ท  าลาย 5 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
ธรรมชาติ และพ้ืนฟูส่ิงแวดลอ้ม มีประสิทธิภาพไม่ส่งผลเสียต่อ ส่ิงแวดลอ้ม / ส่งเสริมให้ประชาชนคดัแยก

ส่ิงแวดลอ้ม ขยะ และวีธีการน าขยะไปใชป้ระโยชน์
2. ทรัพยก์รธรรมชาติป่าไมอุ้ดม 2. ทรัพยากรธรรมชาติป่าไมอุ้ดม
สมบูรณ์ สมบูรณ์ อนุรักษฟ้ื์นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 5 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ

ป่าไมใ้ห้อุดมสมบูรณ์

เป้าหมาย



จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา ตวัช้ีวดั ( KPIS ) ขอ้มูลพ้ืนฐาน
ทอ้งถ่ิน (Goals ) ( Baseline Data ) ปี 57 - 61 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61

5. การพฒันาดา้นการป้องกนัและแก1้.ไม่มีผูติ้ดยาเสพติด ในพิน้ท่ี 1.มีผูติ้ดยาเสพติดในพ้ืนท่ี ป้องกนัและให้ 5 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ
ไขปัญหายาเสพติด ความรู้แก่ผูติ้ดยาเสพติด โดยการให้

การอบรมและฝึกอบรมอาชีพ

เป้าหมาย



ส่วนที ่6 
การน าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบติัและติดตามประเมินผล 

 การน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติันั้น  เป็นกระบวนการที่ส าคญัยิ่งที่จะแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบติัเม่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัท าแผนยทุธศาสตร์  และไดมี้การจดัล าดบัความส าคญั  เร่งด่วน
ของแนวทางการพฒันาไวแ้ลว้  ในขั้นตอนต่อไปในการน าแผนยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั  ไดแ้ก่  การน า
แผนยทุธศาสตร์ไปเป็นแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาสามปี  ภายในหน่วยงาน ซ่ึงแผนพฒันาทอ้งถ่ินสาม
ปี จะไปก าหนดแนวทางการจดัสรรงบประมาณประจ าปี  และจะน าไปสู่การปฏิบติังานในระบบปกติของ
หน่วยงานตามอ านาจหนา้ที่ในกฎหมาย  นอกจากนั้น ทอ้งถ่ินอาจจะน าแนวทางไปด าเนินงานตามโครงการ
พเิศษที่ไดรั้บการอุดหนุนจากรัฐบาล และองคก์รการกุศลหรือหน่วยงานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
2548  ไดก้  าหนดใหมี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

1. สมาชิกสภาทอ้งถ่ินที่สภาทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวนสองคน 

2. ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินที่ประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสองคน 

3. ผูแ้ทนหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวนสองคน 

4. หวัหนา้ส่วนการบริหารที่คดัเลือกกนัเอง จ  านวนสองคน 

5. ผูท้รงคุณวฒิุที่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือก จ านวนสองคน 

โดยใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงท าหนา้ที่ประธานคณะกรรมการ  และ 
กรรมการอีกคนหน่ึง ท าหนา้ที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการดงักล่าวให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการคดัเลือกอีกได ้ 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  มีอ านาจหนา้ที่ก  าหนดแนวทาง  วธีิการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  รายงานผลต่อสภาทอ้งถ่ิน  
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กัน  อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  และให้ติด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

 

 

 

 


