
 
  

 
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลพระแท่น                               

                          
 

 
 

เทศบาลต าบลพระแท่น 
              อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุร ี

 
 

 

 



ส่วนที่ 1 
 
 

 

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลพระแท่น ประกอบด้วย 
1.1 ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ 

ต ำบลพระแท่น มีชื่อเรียกสืบเนื่องจำกมีหลักฐำนแท่นศิลำรอยพระพุทธบำท มีต้นรัง 2 ต้น โอบ    
รอยแท่นพระพุทธบำทไว้ ต่อมำมีกำรจัดตั้งชื่อต ำบลอย่ำงเป็นทำงกำรจึงใช้ชื่อว่ำ "ต ำบลพระแท่น" เดิมทีประชำชน       
ที่อำศัยในพ้ืนที่มีกำรรวมกลุ่มกันเป็นชุมชนเล็ก ๆ ไม่มีกำรแบ่งเขตกำรปกครองชัดเจน เมื่อปี 2360 มีกำรอพยพของ
กลุ่มชำวจีนเข้ำมำอำศัยในพ้ืนที่ ต่อมำมีกำรมีกำรแบ่งเขตหมู่บ้ำนและตั้งชื่อหมู่บ้ำนแรกที่เกิดขึ้นว่ำ “หมู่บ้ำนส ำนัก
เย็น”และมีหมู่บ้ำนอ่ืนๆตำมมำจวบจนปัจจุบัน มีทั้งหมด 16 หมู่บ้ำน โดยอยู่เขตรับผิดชอบของต ำบลพระแท่น
จ ำนวน 12 หมู่บ้ำนและในจ ำนวนนี้มี 6 หมู่บ้ำน ที่มีพ้ืนที่บำงส่วนของหมู่บ้ำนอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบำลต ำบล
พระแท่นล ำพระยำ พ้ืนที่ต ำบลพระแท่น มีป่ำพระแท่นดงรังเป็นพ้ืนที่ป่ำธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ มีควำมส ำคัญทำง
ประวัติศำสตร์ โบรำณคดี และวรรณคดี มีเนินเขำที่ส ำคัญ 2 แห่ง แห่งแรกเรียกว่ำเขำถวำยพระเพลิง ยอดสูง       
55 เมตร มีมณฑป 12 เหลี่ยม ครอบรอยพระพุทธบำทจ ำลองไว้ภำยใน แห่งที่สองมีลักษณะเป็นแท่นหินรูปสี่เหลี่ยม
หน้ำลำด ลักษณะคล้ำยแท่นหรือเตียงนอน วนอุทยำนพระแท่นดงรังอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติพระแท่นดงรัง มีเนื้อ
ที่ประมำณ 1,344 ไร่ เป็นป่ำไม้เบญจพรรณ  ประกอบด้วยไม้ประเภท  ไม้รัง  ไม้เต็ง  ไม้แดง  ฯลฯ กรมป่ำไม้ได้
ประกำศจัดตั้งเป็นวนอุทยำนเมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2525 ต ำบลพระแท่นมีสถำนที่ส ำคัญมำแต่โบรำณกำล คือ “วัด
พระแท่นดงรัง หรือพระแท่นดงรัง” สันนิษฐำนว่ำคงจะสร้ำงขึ้นในสมัยอยุธยำ เพรำะได้รับอิทธิพลจำกศำสนำพุทธ
ในประเทศลังกำ ณ สถำนที่แห่งนี้ มีแท่นหินขนำดใหญ่ ที่มีต ำนำนที่แต่งขึ้น ในภำยหลังเพ่ือเป็นเครื่องเจริญศรัทธำ 
บริเวณวัดมีโบรำณสถำนที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ เช่น บ่อบ้วนพระโอษฐ์ วิหำรพระอำนนท์ เขำถวำยพระเพลิง 
ปล่องพญำนำค และยังมีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน ทุก ๆ ปีประมำณกลำงเดือน 4 ของไทยจะมีงำนนมัสกำรอย่ำงยิ่งใหญ่ 

 

1.2 ลักษณะท่ีตั้ง/เขตการปกครอง/อาณาเขต 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 แสดงขอบเขตเทศบำลต ำบลพระแท่น 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลต าบลพระแท่น 
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ลักษณะที่ตั้งของเทศบำลต ำบลพระแท่น  ตั้งอยู่เลขที่  99  หมู่ที่  10  ต ำบลพระแท่น  อ ำเภอ      

ท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี ห่ำงจำกอ ำเภอท่ำมะกำ  ประมำณ  17  กิโลเมตร  ห่ำงจำกจังหวัดกำญจนบุรีประมำณ  
35  กิโลเมตร  อยู่ทำงทิศตะวันออกของจังหวัดกำญจนบุรี  มีพื้นท่ี  10.6  ตำรำงกิโลเมตร  
 

    -เขตกำรปกครอง  พ้ืนที่ของเทศบำลครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วนของต ำบลพระแท่น  จ ำนวน  12  
หมู่บ้ำน  ได้แก่ 
  หมู่ที่  1  บ้ำนส ำนักเย็น  (ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วน) 
  หมู่ที่  3  บ้ำนไร่   (ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วน) 
  หมู่ที่  4  บ้ำนไร่   (ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วน) 
  หมู่ที่  5  บ้ำนท่ำโป่ง  (เต็มพ้ืนที่) 
  หมู่ที่  6  บ้ำนดอนรัก  (เต็มพ้ืนที่) 
  หมู่ที่  7  บ้ำนกระโดนโพรง (ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วน) 
  หมู่ที่  10 บ้ำนพระแท่น  (เต็มพ้ืนที่) 
  หมู่ที่  11 บ้ำนหนองงู  (ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วน) 
  หมู่ที่  12 บ้ำนกระโดนโพรง (เต็มพ้ืนที)่ 
  หมู่ที่  13 บ้ำนโป่งพระแท่น  (เต็มพ้ืนที่) 
  หมู่ที่  15 บ้ำนดอนสำมหลัง (ครอบคลุมพ้ืนที่บำงส่วน) 
  หมู่ที่  16 บ้ำนดงรัง  (เต็มพ้ืนที่)  
 

                  - อาณาเขต 
ทิศเหนือ จรด อบต.อุโลกสี่หมื่น 
ทิศตะวันออก จรด เทศบำลต ำบลหนองลำน 
ทิศใต้  จรด อบต.ตะคร้ ำเอน 
ทิศตะวันตก จรด วนอุทยำนพระแท่นดงรัง , ต ำบลตะคร้ ำเอน  

 
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

เทศบำลต ำบลพระแท่น   ตั้งอยู่บนที่รำบโดยมีพ้ืนที่ป่ำไม้ในเขตวัดพระแท่นดงรังวรวิหำรมีพ้ืนที่
ประมำณ  1,344  ไร่  เป็นป่ำไม้เบญจพรรณ  ประกอบด้วยไม้ประเภท  ไม้รัง  ไม้เต็ง  ไม้แดง  ฯลฯ โดยกรมป่ำไม้
ได้ตั้งให้เป็นวนอุทยำนพระแท่นดงรัง  และโดยรอบเขตเทศบำลประชำกรได้ประกอบอำชีพท ำไร่ในบำงส่วนมีกำร
ปลูกอ้อย 
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1.4 สภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป 

ลักษณะภูมิอำกำศโดยทั่วไปอยู่ภำยใต้อิทธิพลและลมมรสุม  แบ่งออกได้เป็น  3  ฤดู 
ฤดูร้อน ช่วงระยะเวลาตั้งแต่  เดือนมีนาคม  ถึงเดือนเมษายน 

                              อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  36.88  องศำเซลเซียส 

  ฤดูฝน      ช่วงระยะตั้งแต่  เดือนพฤษภำคม  ถึงเดือนตุลำคม 

  ปริมำณน้ ำฝนโดยเฉลี่ย  89.12  มิลลิเมตร                                         
ฤดูหนำว   ช่วงระยะเวลำตั้งแต่  เดือนพฤศจิกำยน  ถึงเดือนกุมภำพันธ์ 

                      อุณหภูมิต่ ำสุดเฉลี่ย  20.74  องศำเซลเซียส 

 

 1.5 ลักษณะดิน 
 ลักษณะดิน เป็นดินร่วนปนทรำย  สภำพดินค่อนข้ำงอยู่ในสภำพดีซึ่งเหมำะส ำหรับกำรท ำเกษตร โดย

พืชหลักท่ีส ำคัญ คือ อ้อย ข้ำวโพด และกำรท ำนำ 
 
 1.6 ลักษณะแหล่งน้ า 

 เป็นแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร  ประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลใช้ประโยชน์จากสระส่วนตัว  สระสาธารณะ 
และคลองท่าสาร-บางปลา  ซึ่งเป็นคลองชลประทาน  1  แห่ง  โดยครัวเรือนใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้าข้างต้นใน
การเกษตร  และอ่ืน ๆ 

 
 1.7 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
พ้ืนที่ป่ำไม้ในเขตวัดพระแท่นดงรังวรวิหำร  มีพ้ืนที่ประมำณ  1,344  ไร่ เป็นป่ำไม้เบญจพรรณ  ประกอบด้วยไม้
ประเภท  ไม้รัง  ไม้เต็ง  ไม้แดง  ฯลฯ  โดยกรมป่ำไม้ได้ตั้งให้เป็นวนอุทยำนพระแท่นดงรัง  ซึ่งเป็นป่ำสงวนแห่งชำติ
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2. ทุนและศักยภาพของต าบลพระแท่น  

 
          ภาพที่ 2.1 แสดงทุนและศักยภำพของต ำบลพระแท่น 
 

ต ำบลพระแท่น มีกำรท ำงำนร่วมกันของ 4 องค์กรหลัก ได้แก่ ท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนรำชกำรและภำค
ประชำชน มีแหล่งประโยชน์ที่เอ้ือต่อกำรท ำงำนของบุคคล กลุ่ม แหล่งเรียนรู้และหน่วยงำนองค์กร  ทั้งที่เป็นกำร
สนับสนุนด้ำนโครงสร้ำงกำยภำพให้เกิดกำรเข้ำไปมีกิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน เช่น ศำสนสถำน ศำลำ
ประชำคมหมู่บ้ำน(อำคำรเอนกประสงค์ในหมู่บ้ำน) รวมทั้งกำรสนับสนุนควำมรู้ให้เกิดควำมสนใจที่จะเข้ำไปท ำ
กิจกรรมและกำรต่อยอดกำรพัฒนำเพ่ิมขึ้น เช่น วนอุทยำนพระแท่นดงรัง(ป่ำในเมือง) ศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรผลิตทำงกำรเกษตร บ้ำนหนองงู เป็นต้น 

2.1 ทุนและศักยภาพด้านสังคม 
      2.1.1  ข้อมูลพื้นฐานด้านสังคม 

       - การศึกษา ต ำบลพระแท่นมีกำรให้บริกำรกำรศึกษำ  มีสถำบันกำรศึกษำในเขตเทศบำล
ต ำบลพระแท่น   คือ 

  (1)  ศูนย์อบรมเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดพระแท่นดงรัง 
  (2)  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลพระแท่น (ภำยในสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนไร่ร่วมวิทยำคำร) 

  (3)  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลพระแท่น (ภำยในสถำนศึกษำโรงเรียนบ้ำนดอนรัก) 
  (4)  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลพระแท่น 
  (5)  โรงเรียนบ้ำนดอนรัก 
  (6)  โรงเรียนบ้ำนไร่ร่วมวิทยำคำร 
  (7)  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 
  (8)  โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยำคำร 
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  - ความปลอดภัย 
       (1) งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  มีเจ้ำหน้ำที่/ลูกจ้ำง จ ำนวน    12   คน 
     (2) อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนต ำบลพระแท่น  จ ำนวน    35  คน 
     (3) ต ำรวจชุมชนต ำบลพระแท่น     จ ำนวน     5   คน 
     (4) จุดตรวจพระแท่น  มีเจ้ำหน้ำที่    จ ำนวน     3   คน 
     (5)  รถยนต์ดับเพลิง      จ ำนวน      1   คัน 
     (6)  รถยนต์บรรทุกน้ ำ      จ ำนวน     1   คัน 
     (7)   รถตรวจกำรณ ์      จ ำนวน     1   คัน 
     (8)  เครื่องสูบน้ ำ      จ ำนวน     1  เครื่อง 
     (9)  เครื่องดับเพลิงชนิดหำบหำม    จ ำนวน     1  เครื่อง  
    (10)  ถังเคมีดับเพลิง                จ ำนวน   144   ถัง 
 

- การสังคมสงเคราะห์ 
ตารางที่ 2.1 แสดงจ ำนวนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ คนพิกำร ผู้ป่วยเอดส์  ณ เดือนพฤษภำคม 2562 
 

หมู่ที่ ผู้สูงอาย(ุคน) คนพิการ(คน) ผู้ป่วยเอดส์(คน) 

1 67 15 1 
3 33 4 - 
4 48 6 - 
5 68 17 - 
6 118 24 - 
7 88 15 2 
10 89 10 1 
11 36 9 1 
12 86 15 1 
13 100 31 1 
15 53 13 - 
16 30 5 - 
รวม 816 164 7 

 
- ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

    การนับถือศาสนา  
     เทศบำลต ำบลพระแท่น  มีศำสนสถำน  2  แห่ง  คือ  วัดพระแท่นดงรังวรวิหำร  และ วัด
รำษฎร์ศรัทธำธรรม   ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ  และนับถือศำสนำอื่น ๆ  เช่นศำสนำอิสลำม 
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  - ประเพณีและงานประจ าปี 
      งำนประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ของท้องถิ่นท่ีส ำคัญ  ได้แก่ 
  1.  งำนนมัสกำรพระแท่นดงรัง  จัดขึ้นในช่วง  ขึ้น  8  ค่ ำ  เดือน  4  ของทุกปี 
       กิจกรรมโดยสังเขป   ปิดทอง   ออกร้ำนขำยสินค้ำ  กำรละเล่น  ดนตรี  มหรสพ  ฯลฯ 
  2.  งำนประเพณีสงกรำนต์   เดือนเมษำยน 
       กิจกรรมโดยสังเขป  ท ำบุญตักบำตร  สรงน้ ำพระ  พิษฐำนพระแท่น 

3.  งำนประเพณีแห่เทียนพรรษำ  เดือนกรกฎำคม 
       กิจกรรมโดยสังเขป  ท ำบุญตักบำตร  จัดขบวนแห่เทียนพรรษำ  ถวำยผ้ำอำบน้ ำฝน  
  4.  งำนประเพณีตักบำตรเทโว  เดือนตุลำคม 
       กิจกรรมโดยสังเขป   ท ำบุญตักบำตร 

5.  งำนประเพณีลอยกระทง  เดือนพฤศจิกำยน 
     กิจกรรมโดยสังเขป  จัดงำนลอยกระทง  จุดเทียนเล่นไฟ  กำรละเล่น  ดนตรี ฯลฯ 

 

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ประชำชนในเขตเทศบำลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น  เช่น  
  1.  ตัดต้นไม้ดัดเป็นรูปสัตว์ต่ำงๆ หมู่ที่ 3 
  2.  กำรท ำเฟอร์นิเจอร์ไม้ หมู่ที่ 1 
  3.  กำรท ำเครื่องยำสมุนไพรใบขลู่ 
  4.  กำรเป่ำแตรวง 
  5.  กำรตีกลองยำว บ้ำนดอนรัก 
  6.  กำรร ำเหย่ย 
   7.  เพลงพิษฐำนพระแท่นดงรัง 
 

-   ภาษาท้องถิ่น  
   ภำษำท่ีใช้ในกำรสื่อสำร ส่วนให้เป็นภำษำกลำง 
 

2.1.2 ศักยภาพชุมชนด้านสังคม 

ศักยภำพชุมชนด้ำนสังคมของเทศบำลต ำบลพระแท่นปรำกฏในรูปแบบกำรช่วยเหลือดูแลกัน
ของประชำชนในพื้นที่ เกิดข้ึนหลำยลักษณะ ทั้งในสภำวะปกติ ภำวะภัยพิบัติ และภำวะฉุกเฉิน ดังนี้ 

      1 .การช่วยเหลือดูแลกันในยามปกติ 
1.1 ในระดับครัวเรือนมีการช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน กำรด ำเนินงำนที่ต้องช่วยเหลือกันจะปรำกฏชัดที่งำน

บุญประเพณีที่ท ำร่วมกัน ได้แก่ กำรท ำบุญวันขึ้นปีใหม่ ท ำบุญประจ ำปีของหมู่บ้ำน ท ำบุญเนื่องในวันสงกรำนต์เป็นต้น วิถีที่ลูกหลำน
ดูแลรับส่งผู้สูงอำยุไปท ำกิจกรรมที่วัดในวันพระ กำรรดน้ ำขอพรจำกผู้สูงอำยุในเทศกำลปีใหม่ เทศกำ ลงำนบุญต่ำง ๆ ส่วนกำร
อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่ท ำสืบทอดมำแต่บรรพบุรุษ ประกอบด้วย พิธีพิษฐำน  พระแท่นดงรัง เป็นพิธีที่จัดให้มีขึ้นในสงกรำนต์ 
เกิดจำกประเพณีบูชำพระแท่นดงรังในวิหำรพระแท่น ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหำร และมีศักยภำพของบุคคลซึ่งเป็นผู้ผู้สูงอำยุ
ประกอบพิธ ีนอกจำกน้ีศักยภำพของกลุ่มทำงสังคมที่ปรำกฏประกอบด้วย 2 ลักษณะคือ 
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1.2 กลุ่มระดมแรง ช่วยเหลือกัน ได้แก่ กลุ่มอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) ที่
ให้กำรดูแลช่วยเหลือ คัดกรองสุขภำพ เยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยเรื้อรัง ติดบ้ำน ติดเตียง อำสำดูแลผู้สูงอำยุมีควำมเชี่ยวชำญ
ดูแลช่วยเหลือผู้สูงอำยุติดบ้ำน ติดเตียง จัดท ำข้อมูลจ ำแนกสถำนะสุขภำพของผู้สูงอำยุ  

   1.3 กลุ่มที่ระดมเงินเพื่อช่วยเหลือจัดสวัสดิการ ได้แก่ กองทุนสวัสดิกำรขยะรีไซเคิลเทศบำล 
ต ำบลพระแท่น ช่วยเหลือเมื่อสมำชิกคลอดบุตร เกิด เจ็บป่วย เสียชีวิต นอกจำกนี้ยังมีกองทุนอ่ืน อำทิ กองทุน    
เพ่ือ  ผู้ยำกไร้เทศบำลต ำบลพระแท่น กองทุนสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ กองทุนสวัสดิกำร อสม. กลุ่มฌำปนกิจ กลุ่มสัจจะ
ออมทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือไว้ดูแลสมำชิกโดยกำรจัดสวัสดิกำรในชุมชน 

 2.  การช่วยเหลือดูแลกันเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
   ลักษณะของภัยพิบัติในพื้นที่เทศบำลต ำบลพระแท่นประกอบด้วย 4 ลักษณะ ได้แก่  

2.1 น้ ำท่วมฉับพลัน เกิดช่วงฤดูฝนเนื่องจำกน้ ำระบำยไม่ทันในบำงพ้ืนที่ กำรช่วยเหลือใน

ชุมชนผ่ำนคณะกรรมกำร ซึ่งมีกำรแต่งตั้ง และก ำหนดหน้ำที่ไว้อย่ำงชัดเจน มีกำรก ำหนดกำรด ำเนินงำนที่เป็นระบบ 

ตั้งแต่ ก่อนเกิดเหตุ ระหว่ำงเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกับเทศบำล และหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้อง ในระบบสังคมสงเครำะห์และกำรช่วยเหลือกันหลังจำกเกิดเหตุ ก็จะมีกำรประสำนงำนกับองค์กรของ

เอกชน เช่น พัฒนำสังคมและควำมม่ันคงจังหวัด เป็นต้น  

2.2 ลมพำยุเกิดขึ้นในช่วงที่มีพำยุฤดูร้อน เดือนมีนำคมถึงเดือนพฤษภำคม มีกำรเตรียมกำร

ประชำสัมพันธ์ ติดตำมข่ำวสำรต่ำงๆของผู้น ำชุมชน ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และประชำสัมพันธ์เพ่ือเตรียมควำมพร้อมใน

กำรรับมือกับเหตุวำตภัยที่อำจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ มีกำรประสำนงำนเพ่ือเตรียมควำมช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นใน

ชุมชน   

2.3 ภัยหนำว เกิดช่วงระหว่ำงเดือน พฤศจิกำยน ถึงเดือนกุมภำพันธ์ ผู้น ำชุมชนและหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง ร่วมส ำรวจควำมเดือดร้อน และผู้ได้รับผลกระทบ เพ่ือประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร

ช่วยเหลือ และบรรเทำควำมเดือดร้อน  

2.4  หมอกควันไฟป่ำ เกิดช่วงเดือนธันวำคมถึงเดือนพฤษภำคม จะท ำให้ประชำชนในพ้ืนที่

ได้รับผลกระทบบ้ำง แต่ไม่มำกนัก คณะกรรมกำรชุมชนร่วมกันรณรงค์กำรไม่เผำป่ำทุกกรณี ในด้ำนสุขภำพได้มีกำร

ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำ ในกำรด ำเนินชีวิตให้ปลอดภัย กำรช่วยกันในกำรจัดกำรภัยพิบัติในระดับชุมชน 

3. การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ในกรณีเจ็บป่วยกรณีฉุกเฉิน กรรมกำรชุมชน ได้มีกำรแบ่งหน้ำที่กันในชุมชนเพ่ือให้มีกำรบริกำร

และช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ มีระบบกำรประสำนงำนที่ชัดเจน เพ่ือให้กำรช่วยเหลือมีประสิทธิภำพสูงสุด เมื่อมีสมำชิก
ของชุมชน หรือชุมชนอ่ืนใกล้เคียงร้องขอควำมช่วยเหลือ คณะกรรมกำรชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุดจะให้ควำมช่วยเหลือ
ทันที โดยไม่ได้มีกำรแบ่งแยกควำมเป็นสมำชิกของชุมชน มีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงคณะกรรมกำร
ชุมชน หน่วยงำน และกลุ่มสมำชิกอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เช่น อสม. อปพร. ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกสภำเทศบำล เป็นต้น 
ทั้งนี้เพ่ือให้กระบวนกำรช่วยเหลือประชำชนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุด ดังแสดงจ ำนวนทุนทำง
สังคมท้ัง 6 ระดับท่ีมีศักยภำพด้ำนสังคม  
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ตารางท่ี 2.2 สรุปจ ำนวนทุนทำงสังคมสะท้อนศักยภำพชุมชนด้ำนสังคม 
 

ทุนทางสังคม หมู่ที่ รวม 
1 3 4 5 6 7 10 11 12 13 15 16 

1 . ร ะ ดั บ บุ คค ลแ ล ะ
ครอบครัว 

6 8 15 12 22 8 25 15 12 24 8 8 163 

2.ระดับกลุ่มทำงสังคม 
องค์กรชุมชน 

8 1 1 2 1 2 1  1 3 1 1 22 

3.ระดับหน่วยงำน 
แหล่งประโยชน์ 

6  7 2 6  7 1 1 3 5 4 37 

4.ระดับชุมชน หมู่บ้ำน 3  3 2 2 2 3 1  1 1 1 19 
5.ระดับต ำบล      1 8      9 
6.ระดับเครือข่ำย       1     4 5 

รวมทุนทางสังคม 23 9 26 18 31 13 45 17 14 31 15 18 255 
 

 

2.2 ข้อมูลสถานะสุขภาวะของชุมชน 5 ด้าน 
ตารางท่ี 2.3 สถานะประชากรและสังคม 

ประชำกร 
ทะเบียนรำษฎร์ TCNAP 

จ ำนวน(คน) % จ ำนวน(คน) % 

ชำย 2,982 48.01 2,170 47.65 

หญิง 3,229 51.92 2,384 52.35 

รวม 6,211 100 4,554 100 
 

ตารางท่ี 2.4 สถานะประชากรแบ่งตามกลุ่มอายุและเพศ 
กลุ่มอายุ

(ปี) 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
0-4 93 4.29 72 2.09 187 4.35 
5-9 154 7.1 152 6.38 306 6.72 

10-14 135 6.22 134 5.62 269 5.91 
15-19 128 5.9 173 7.26 301 6.61 
20-24 156 7.19 159 6.67 315 6.92 
25-29 185 8.53 179 7.51 364 7.99 
30-34 177 8.16 152 6.38 326 7.22 



กลุ่มอายุ
(ปี) 

เพศชาย เพศหญิง รวม 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

35-39 175 8.06 189 7.93 364 7.99 
40-44 185 8.53 192 8.05 377 8.28 
45-49 181 8.34 212 8.89 393 8.63 
50-54 161 7.42 176 7.38 337 7.4 
55-59 137 6.31 168 7.05 305 6.7 
60-64 92 4.24 127 5.33 219 4.81 
65-69 71 3.27 110 4.61 181 3.97 
70-74 57 2.63 53 2.22 100  2.42 
75-79 42 1.94 62 2.6 104 2.28 

80ปีขึ้นไป 41 7.29 74 3.1 115 10.39 
รวม 2,170 100 384 100 4,554 100 

 
ประชำกรทั้งหมด จ ำนวน  6,211  คน(ตำมข้อมูลทะเบียนรำษฎร์)  
ขนำดพ้ืนที่ทั้งหมด 10. 6 ตำรำงกิโลเมตร 
ควำมหนำแน่นประชำกรในพ้ืนที่ = 582.54.คนต่อตำรำงกิโลเมตร 
 

ตารางท่ี 2.5 แสดงอัตรำส่วนเพศชำยต่อเพศหญิง 

 
ตารางท่ี 2.6 แสดงอัตราการพึ่งพิง 

 
 

ประชากร ชาย (คน) หญิง (คน) อัตราส่วนเพศ  
(ช:ญ 100 คน) 

วัยเด็ก(อำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี) 382 358 101.93 
วัยแรงงำน (อำยุ 15-59 ปี) 1485 1600 75.97 

ผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไป 303 426 72.47 

รวมทุกช่วงวัย  2170 2384 250.37 

กลุ่มอายุ จ านวน(คน) อัตราส่วนพึ่งพิง 

วัยเด็ก (อำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี) (อัตรำกำรพ่ึงพิงวัยเด็ก) 714 24.79 
วัยแรงงำน (อำยุ 15-59 ปี) 2,880 - 
ผู้สูงอำยุ 60 ปีขึ้นไป (อัตรำกำรพึ่งพิงวัยสูงอำยุ) 691 23.99 
รวม (อัตรำกำรพ่ึงพิงรวม) 4,292 48.78 

9 
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อัตรำกำรพ่ึงพิงรวมเท่ำกับ 48.78 กล่ำวคือ ประชำกรวัยแรงงำน 100 คน ต้องรับภำระเลี้ยงดูเด็กและ

ผู้สูงอำยุรวม 48.78 คน โดยเป็นวัยเด็ก 24.79 คน วัยสูงอำยุ 23.99 คน จะเห็นว่ำอัตรำกำรพ่ึงพิงวัยเด็ก มำกกว่ำ

อัตรำกำรพ่ึงพิงวัยผู้สูงอำยุ 

ตารางท่ี 2.7 แสดงอัตราการย้ายถิ่นของประชากร 
 

 
 
 
 

 
อัตรำกำรย้ำยถิ่นเข้ำเท่ำกับ 69.19 ต่อพันประชำกร (จ ำนวนประชำกรย้ำยถิ่นเข้ำประมำณ 69.19 คน 

ต่อจ ำนวนประชำกร) 1,000 คน 
อัตรำกำรย้ำยถิ่นเข้ำเท่ำกับ 49 ต่อพันประชำกร(จ ำนวนประชำกรย้ำยถิ่นออกประมำณ  49.16 คน 

ต่อจ ำนวนประชำกร  1,000 คน 
ตารางท่ี 2.8  แสดงข้อมูลครอบครัวอบอุ่น 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 
1) โสด 960 22.37 
2) สมรสจดทะเบียน 1,014 23.63 
3) สมรสไม่จดทะเบียน 1,164 27.12 
4) หม้ำย 227 5.29 
5) หย่ำ 64 1.49 
6) แยกกันอยู ่ 88 2.05 

รวม 3,517 81.95 
 
ตารางท่ี 2.9 แสดงการอยู่อาศัยของเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 
 

สถานการณ์การอยู่อาศัยของเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) จ านวน ร้อยละ 

1) เด็กปฐมวัยอำศัยอยู่กับพ่อและแม่ 109 47.39 

2) เด็กปฐมวัยที่อำศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ 43 18.69 

3) เด็กปฐมวัยที่อำศัยอยู่กับตำหรือยำยหรือปู่หรือย่ำ 67 29.13 

4) เด็กปฐมวัยที่อำศัยอยู่กับญำติ (น้ำ อำ และอ่ืนๆ) 11 4.78 

รวม 230 99.99 

สถำนภำพสมรส จ ำนวน อัตรำ 
1.) ผู้ย้ำยถิ่นเข้ำ 297 69.19 

2) ผู้ย้ำยถิ่นออก 211 49.16 



 
11 

 

เด็กปฐมวัยที่อำศัยอยู่กับพ่อและแม่ 47.39% เด็กปฐมวัยที่อำศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ 18.69 %เด็กปฐมวัยที่
อำศัยอยู่กับตำหรือยำยหรือปู่หรือย่ำ 29.13% เด็กปฐมวัยที่อำศัยอยู่กับญำติ (น้ำ อำ และอ่ืนๆ) 4.78 % 
ตารางท่ี 2.10 แสดงการอยู่อาศัยของเด็กปฐมวัย 
 

ลักษณะการอยู่อาศัยของเด็กปฐมวัย จ านวน ร้อยละ 
1) เด็กปฐมวัยที่เข้ำเรียนศพด.อำศัยอยู่กับพ่อและแม่ 72 57.6 
2) เด็กปฐมวัยที่เข้ำเรียนศพด.อำศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ 13 10.4 
3) เด็กปฐมวัยที่เข้ำเรียนศพด.อำศัยอยู่กับตำหรือยำยหรือปู่หรือย่ำ 35 28 
4) เด็กปฐมวัยที่เข้ำเรียนศพด.อำศัยอยู่กับญำติ (น้ำ อำ และอ่ืนๆ) 52 4 

รวม 125 100 
เด็กปฐมวัยที่อำศัยอยู่กับพ่อและแม่ 57.6 % เด็กปฐมวัยที่อำศัยอยู่กับพ่อหรือแม่ 10.4 % 

เด็กปฐมวัยที่อำศัยอยู่กับตำหรือยำยหรือปู่หรือย่ำ 28 % เด็กปฐมวัยที่อำศัยอยู่กับญำติ (น้ำ อำ และอ่ืนๆ) 4 %  
 

ตารางท่ี 2.11 แสดงการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ 
ลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จ านวน ร้อยละ 

ผู้สูงอำยุที่อยู่กับลูกหลำนหรือญำติ 7 1.01 
ผู้สูงอำยุอยู่กับผู้สูงอำยุ 175 25.32 
ผู้สูงอำยุอยู่คนเดียวเพียงล ำพัง 282 40.81 
ผู้สูงอำยุที่ดูแลคนพิกำรหรือเจ็บป่วยหรือช่วยเหลือตนเองได้จ ำกัด 227 32.85 

รวม 691 99.99 
ผู้สูงอำยุที่อยู่ร่วมกับลูกหลำนหรือญำติ 1.01% ผู้สูงอำยุอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอำยุ 25.32 % ผู้สูงอำยุอยู่เพียงล ำพัง 
40.81 % 
ผู้สูงอำยุเป็นผู้ให้กำรดูแลคนอ่ืนใน ครอบครัวที่พิกำรหรือเจ็บป่วยหรือช่วยเหลือตนเองได้จ ำกัด 32.85  
 

ตารางท่ี 2.12 แสดงอัตราการเข้าเรียนของเด็ก 
ระดับการศึกษา จ านวน อัตรา 

เด็กท่ีเข้ำเรียนปฐมวัย 3-5 ปี 110 100 

นักเรียนที่เข้ำเรียนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน(อำยุ 6-14 ปี) 352 100 

อัตรำกำรเข้ำเรียนปฐมวัย 3-5 ปีเท่ำกับ 98.84 อัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของ
ประชำกรวัยเรียน(อำยุ 6-14 ปี) เท่ำกับ 82.68 นักเรียนออกกลำงครันในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน(อำยุ 6-14 ปี) 
เท่ำกับ 2.09 % 
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2.2 ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
   2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ 

  - ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม เช่น กำรปลูกข้ำว อ้อย ข้ำวโพด และกำร 
ประกอบอำชีพอ่ืน  เช่น  ค้ำขำย  รับจ้ำง   รับรำชกำร  ฯลฯ 

พ้ืนที่ทั้งหมด       ประมำณ  6,625  ไร่     แยกเป็น 
พ้ืนที่ป่ำไม้ในเขตเทศบำล     ประมำณ    340  ไร่ 
พ้ืนที่ท ำกำรเกษตร  เช่น  ท ำนำ  ท ำไร่    ประมำณ  5,000  ไร่ 

       พ้ืนที่ท ำกำรค้ำขำย  และประกอบกิจกำรอ่ืน ๆ  ประมำณ  1,285  ไร่ 
- กำรปศุสัตว์ เป็นกำรประกอบกำรในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอำชีพหลักและอำชีพเสริม 

เช่น  กำรเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร 
- กำรบริกำร 

   - สถำนีบริกำรน้ ำมัน จ ำนวน  3 แห่ง 
   - ปั๊มแก๊ส  จ ำนวน  1 แห่ง 

- กำรท่องเที่ยว 
    สถำนที่ท่องเที่ยว  คือ  วัดพระแท่นดงรังวรวิหำร  เป็นวัดโบรำณซึ่งมีแท่นหินขนำดใหญ่ที่
ชำวบ้ำนเชื่อกันว่ำเป็นพระแท่นศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธเจ้ำเสด็จดับขันธ์ปรินิพพำนที่นี่  ภำยในบริเวณวัดมีโบรำณ
สถำนที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติ  เช่น  บ่อบ้วนพระโอษฐ์  วิหำรทรมำนพระกำย  เขำถวำยพระเพลิง  ฯลฯ 

- อุตสำหกรรม 
   มีโรงงำนอุตสำหกรรม จ ำนวน 5 แห่ง 
 

- กำรพำณิชย์ 

   - ธนำคำร  จ ำนวน  1 แห่ง 
   - ตลำดสด  จ ำนวน  3 แห่ง 
   - ร้ำนสะดวกซ้ือ  จ ำนวน  1 แห่ง 
   - ซุปเปอร์มำเก็ต  จ ำนวน  2 แห่ง 
   - ร้ำนทอง  จ ำนวน  2 แห่ง 
   - ร้ำนค้ำทั่วไป   เช่น    ร้ำนขำยของช ำ    ร้ำนอำหำร    ร้ำนเครื่องดื่ม    ร้ำนบริกำร
เสริมสวย      อู่ซ่อมรถ  ร้ำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำ  ฯลฯ  ประมำณ  290  แห่ง 
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  2.2.2 ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
        ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลพระแท่นมีกำรจัดกำรใน     

4 ระดับ ได้แก่ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน เศรษฐกิจระดับกลุ่ม เศรษฐกิจระดับหมู่บ้ำนและเศรษฐกิจระดับต ำบล 
1. ทุนทางสังคมที่เป็นศักยภาพในการจัดการเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน โดยมี 

กระบวนกำรในกำรจัดกำรเพ่ือให้เกิดผลกระทบใน 3 ลักษณะดังนี้  
1.1 กำรเพ่ิมรำยได้ให้ครัวเรือนโดยกำรท ำอำชีพเสริม เช่น กำรเพำะเห็ดฟำงของ 

บ้ำนไร ่ กำรปลูกข้ำวโพดฝักอ่อนบ้ำนหนองงู 
1.2 กำรลดรำยจ่ำยในครัวเรือน เช่น กำรท ำน้ ำหมักชีวภำพจำกเศษผัก ผลไม้ 

ที่เหลือ เช่น มะนำว มะกรูด   โดยน ำมำท ำน้ ำยำเอนกประสงค์ในครัวเรือน เช่น น้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำล้ำงห้องน้ ำ 
และน ำไปใส่ในท่อระบำยน้ ำเพ่ือระบำยกลิ่นเหม็น 

1.3 กำรสนับสนุนกำรออม ในกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ และกองทุนต่ำง ๆที่มีกำรออม 

เช่น  

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตบ้ำนส ำนักเย็น  
2. ทุนทางสงัคมท่ีส่งผลกระทบการจัดการเศรษฐกิจในระดับกลุ่มและองค์กร มีกำร 

จัดกำรระดับกลุ่มและองค์กรที่สร้ำงผลกระทบ 4 คุณลักษณะ ดังนี้ 
2.1 กำรส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนอำชีพ เป็นกำรส่งเสริมให้น ำควำมรู้ที่เป็นภูมิปัญญำ 

มำสร้ำงอำชีพและพัฒนำต่อยอดทำงเทคนิค วิธีกำรทำงตลำด และเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำ ได้แก่ กลุ่มท ำยำหม่องสตรีอำสำ
พัฒนำ กลุ่มท ำขนมปัง บ้ำนหนองงู กลุ่มขนมไทยบ้ำนไร่  เป็นต้น 

2.2 กำรส่งเสริมอำชีพที่หลำกหลำยในรูปแบบกำรรวมกลุ่ม และส่งเสริมตำมควำม

ช ำนำญ 

เฉพำะของแต่ละหมู่บ้ำน เช่น กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อบ้ำนส ำนักเย็น บ้ำนไร่ บ้ำนกระโดนโพรง บ้ำนหนองงูและ     
บ้ำนดอนสำมหลัง กลุ่มคนเลี้ยงม้ำ กลุ่มอนุรักษ์ไก่ชนบ้ำนโปร่งพระแท่น 

2.3 กำรมีกฎ กติกำร่วมกันในกลุ่ม และระหว่ำงกลุ่ม ในกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใน 

พ้ืนทีใ่ห้กับคนในชุมชนและผู้สนใจ สำมำรถสร้ำงเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมำชิกในกลุ่ม ลดรำยจ่ำยครัวเรือน และให้
มีเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน 

2.4 กำรจัดสวัสดิกำรที่เป็นแหล่งทุนให้สมำชิกกู้ยืม เพ่ือพัฒนำอำชีพของคนใน 

ชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้ำน จ ำนวน 12 หมู่บ้ำน กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตบ้ำนส ำนักเย็น กองทุนส่งเสริมอำชีพ
กำรเกษตรบ้ำนพระแท่น  

3. ทุนทางสังคมที่ส่งผลกระทบการจัดการเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้าน  

ต ำบลพระแท่นมีกำรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงตั้งอยู่ที่หมู่บ้ำน 
ส ำนักเย็น หมู่ที่ 1 เพ่ือเป็นแหล่งอบรมเกษตรกรและเป็นที่ศึกษำดูงำนของประชำชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่และน ำ
ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเอง 
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4. ทุนทางสังคมที่ส่งผลกระทบการจัดการเศรษฐกิจในระดับต าบล 

       ต ำบลพระแท่นมีศูนย์เรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตร กลุ่มเกษตรกร 
ชำวนำแปลงใหญ่ บ้ำนหนองงู หมู่ที่ 11 และกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพระแท่น ที่ขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรเกษตร มีกำร
ด ำเนินงำนเกษตรอินทรีย์ เป็นที่ศึกษำดูงำนของประชำชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่และน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่
ของตนเอง 

       ทั้งนี ้ในด้ำนเศรษฐกิจต ำบลพระแท่นมีแหล่งเงินทุนในระดับต ำบลและระดับหมู่บ้ำน 
ที่ช่วย สนับสนุนทุนในกำรประกอบอำชีพของคนต ำบลพระแท่น อำทิ กองทุนหมู่บ้ำน กองทุนพัฒนำบทบำทสตรี        
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิตบ้ำนส ำนักเย็น กลุ่มสหกรณ์กำรเกษตร กลุ่มเครือข่ำยสหกรณ์ โดยกองทุนเหล่ำนี้        
มีทั้งกองทุนที่เกิดจำกนโยบำยภำครัฐและเกิดจำกควำมต้องกำรของคนในชุมชน  นอกจำกนี้ก็ยังกลุ่มที่อำชีพ อำทิ
เช่น กลุ่มวิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กลุ่มน้ ำพริกแกงบ้ำนส ำนักเย็น กลุ่มแม่บ้ำนหมู่บ้ำนดอนรัก 
กลุ่มโรงสีข้ำวชุมชนและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทุนทั้งหมดนี้เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนของต ำบลพระแท่นให้เข้มแข็ง ประชำชนมีอำชีพ มีรำยได้ท่ีดีและมีควำมเป็นอยู่ที่ดี  
 
ตารางท่ี 2.13 แสดงงานและกิจกรรมสะท้อนศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจ 
 

ทุนทางสังคม หมู่ที่ รวม 
1 3 4 5 6 7 10 11 12 13 15 16 

1.ระดับบุคคลและครอบครัว 19 13 17 12 22 18 27 44 15 13 16 12 228 
2.ระดับกลุ่มทำงสังคม องค์กร
ชุมชน 

6 4 2 1 2 2 3 4 1 2   26 

3.ระดับหน่วยงำน 
แหล่งประโยชน์ 

5  3 2 2  4 5 5 3 5 1 35 

4.ระดับชุมชน หมู่บ้ำน 2  1   1 1  2 1 2 1 11 
5.ระดับต ำบล   1  1  5 1     8 
6.ระดับเครือข่ำย     1   1    2 4 

รวมทุนทางสังคม 32 17 24 15 28 21 40 55 23 19 23 16 312 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2.3 สถานะสุขภาวะของชุมชนด้านเศรษฐกิจ 

ตารางท่ี 2.14 แสดงครัวเรือนที่มีภำระหนี้สิน 
ภาระหนี้สินของครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 

1) ไม่มี 466 41.87 
2)มี 647 58.13 
รวม 1,113 100 
 

ตารางท่ี 2.15 แสดงครัวเรือนที่มีกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ 
แหล่งเงินกู้ของครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 

1)สถำบนักำรเงินเฉพำะกิจ 278 25.86 
2)ธนำคำรพำณิชย์ 88 8.18 
3)สถำบันกำรเงินที่ไม่ใช่ธนำคำร 193 17.95 
4)กองทุนของหมู่บ้ำน/ชุมชน 429 39.90 

5)เงินกู้นอกระบบ 44 4.09 
 

ตารางท่ี 2.16 แสดงครัวเรือนที่มีกำรออม 
ครัวเรือนที่มีการออม จ านวน ร้อยละ 

1) ไม่มี 626 56.24 

2)มี 487 43.76 

รวม 1,113            100 
 

ตารางท่ี 2.17 แสดงครัวเรือนที่มีกำรออมเงินในกลุ่มออมทรัพย์ 

แหล่งเงินออมของครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 

1)กลุ่มออมทรัพย์ 56 5.2 
2)สหกรณ์ 8 0.74 
3)ธนำคำรหมู่บ้ำน 8 0.74 
4)สถำบันกำรเงินชุมชน 97 9.02 
5)กองทุนสวัสดิกำรชุมชน 55 5.11 
6) ธกส. 175 16.18 
7)ธนำคำรออมสิน 185 17.20 
8)สลำกออมสิน/สลำก ธกส. 51 4.74 
9)พันธบัตรรัฐบำล 4 0.37 
10)ประกันชีวิตแบบออม 307 28.55 
11) ทองค ำเพชร เครื่องประดับ 203 18.88 

15 
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ตารางท่ี 2.18  แสดงข้อมูล คนอำยุ 15-59ปี มีอำชีพและมีรำยได้ 

การประกอบอาชีพและมีรายได้ จ านวน ร้อยละ 
มี 2,421 87.27 
ไม่มี 353 12.73 
รวม 2,774 100 
 
ตาราง ท่ี 2.19  แสดงข้อมูลประชำกร15-19 ปี มีกำรประกอบอำชีพและมีรำยได้ 
การประกอบอาชีพและมีรายได้ของประชากรวัยแรงงาน
จ าแนกตามอายุ 

จ านวน ร้อยละ 

15-19 ปี 247 9.62 
20-29 ปี 549 21.39 
30-39 ปี 580 22.60 
40-49 ปี 669 26.07 
50-59 ปี 521 20.30 

 
ตารางท่ี 2.20 แสดงข้อมูลของคนอำยุ 60ปีขึ้นไป มีอำชีพและรำยได้ 
คนอายุ 60 ปี ข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 586 84.80 
มี 105 15.19 
รวม 691 99.99 

 
ตารางท่ี 2.21 แสดงข้อมูลอัตรำกำรว่ำงงำน 
อัตราการว่างงานจ าแนกตามเพศ จ านวน ร้อยละ 
เพศหญิง 277 56.30 
เพศชำย 163 33.13 

รวม 492 89.43 
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ตารางท่ี 2.22 แสดงข้อมูลกำรประกอบอำชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
๑) เกษตรกรรม (ท ำนำ) 95 3.92 
๒) เกษตรกรรม (ท ำไร่) (ระบุ...) 138 5.7 
๓) เกษตรกรรม (ท ำสวน) (ระบุ).......... 23 0.95 
๔) เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) (ระบุ).......... 46 1.9 
๕) เกษตรกรรม (เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ)(ระบุ).. 4 0.17 
๖) เกษตรกรรม (ประมง) (ระบุ).......... 2 0.08 
๗) เกษตรผสมผสำน (ระบุ).......... - - 
๘) หัตถกรรม (ระบุ).......... - - 
10) ค้ำขำย /ธุรกิจส่วนตัว 406 16.77 
11)รับจ้ำงทั่วไป/รับจ้ำงรำยวัน(ระบุ).......... 1,085 44.82 
12) รับรำชกำร 99 4.09 
13) พนักงำนของรัฐ/เอกชน 435 17.97 
14) พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 37 1.53 
15) อื่นๆ 15 0.62 
 
ตารางท่ี 2.23 แสดงข้อมูลกำรประกอบอำชีพเสริม 

อาชีพเสริม จ านวน ร้อยละ 
๑) เกษตรกรรม (ท ำนำ) 51 1.43 
๒) เกษตรกรรม (ท ำไร่) (ระบุ...) 55 1.54 
๓) เกษตรกรรม (ท ำสวน) (ระบุ).......... 13 0.36 
๔) เกษตรกรรม (ปศุสัตว์) (ระบุ).......... 68 1.90 
๕) เกษตรกรรม (เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำ)(ระบุ).. - - 
๖) เกษตรกรรม (ประมง) (ระบุ).......... - - 
๗) เกษตรผสมผสำน (ระบุ).......... - - 
๘) หัตถกรรม (ระบุ).......... - - 
10) ค้ำขำย (ระบุ).......... 15 0.42 
11)รับจ้ำงทั่วไป/รับจ้ำงรำยวัน(ระบุ).......... 45 1.26 
12) ธุรกิจส่วนตัว(ระบุ).......... 6 0.16 
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2.3  ศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อม 

       2.3.1 ข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
    - น้ า 
          น้ ำเพ่ือกำรเกษตร  ประชำชนในพ้ืนที่เทศบำลใช้ประโยชน์จำกสระส่วนตัว  สระสำธำรณะ  
และคลองท่ำสำร  

– บำงปลำ  ซึ่งเป็นคลองชลประทำน  1  แห่ง  โดยครัวเรือนใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำข้ำงต้นใน 
กำรเกษตร  และอ่ืน ๆ 
 
  - ป่าไม้ 
    พ้ืนที่ป่ำไม้ในเขตวัดพระแท่นดงรังวรวิหำร  มีพ้ืนที่ประมำณ  1,344  ไร่ เป็นป่ำไม้เบญจพรรณ  
ประกอบด้วยไม้ประเภท  ไม้รัง  ไม้เต็ง  ไม้แดง  ฯลฯ  โดยกรมป่ำไม้ได้ตั้งให้เป็นวนอุทยำนพระแท่นดงรัง  ซึ่งเป็น
ป่ำสงวนแห่งชำติ  

- ภูเขา 
       เทศบำลมีภูเขำเป็นลักษณะภูเขำขนำดเล็ก ซึ่งเรำเรียกว่ำเขำถวำยพระเพลิง 
 
  - การจัดการขยะมูลฝอย 
   เทศบำลต ำบลพระแท่น  ได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยเองทั้งหมด  โดยใช้ถัง
ขยะพลำสติกเป็นภำชนะเก็บขนมูลฝอย  กำรด ำเนินกำรจัดเก็บขยะ  ประกอบด้วย 
  - รถบรรทุกขยะ    จ ำนวน  2   คัน 
  - พนักงำนประจ ำรถขยะ   จ ำนวน   4   คน 
 

2.3.2 ศักยภาพชุมชนด้านการจัดการสภาวะแวดล้อม 
        ข้อมูลศักยภำพชุมชนกำรจัดกำรตนเองด้ำนสภำวะแวดล้อม เทศบำลต ำบลพระแท่น 

สำมำรถสรุปได้ 3 ส่วน ได้แก่ 1)กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 2)กำรจัดกำรมลพิษ 3)กำรจัดกำรภัยพิบัติ และ 4)
กำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภำพของคนในชุมชน ดังนี้ 

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : ดิน น้ า 
1.1 กำรจัดกำรดิน พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของเทศบำลต ำบลพระแท่นเป็นพื้นทีเ่กษตรกรรม  

มีหมอดินอำสำต ำบลและหมอดินอำสำหมู่บ้ำน ท ำหน้ำที่สนับสนุนและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม เช่น ได้รับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภำพจำกกรมพัฒนำที่ดิน เมล็ดพันธุ์พืชประเภทปรับปรุงดิน 
นอกจำกนีม้ีกำรรวมกลุ่มจัดกำรบ ำรุงดินในระดับครัวเรือน ด้วยโครงกำรท ำน้ ำหมักชีวภำพจำกเศษผักผลไม้หรือขยะ
เปียก ซึ่งกลุ่มดังกล่ำวได้น้ ำหมักชีวภำพมำใช้ประโยชน์ในครัวเรือน พืชผักสวนครัว กำรเกษตร ช่วยฟ้ืนฟูสภำพดิน 
ช่วยลดขยะในเขตเทศบำลท ำให้สำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกมลพิษขยะได้  กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถี
พระแท่นน ำนวัตกรรม KEY HOLE GARDEN (แปลงผักหมักปุ๋ยในจุดเดียว) มำใช้ จนเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ และ
ถ่ำยทอดให้ครัวเรือนและชุมชนอื่น  
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1.2 กำรจัดกำรน้ ำ พ้ืนที่เทศบำลต ำบลพระแท่น ใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำธรรมชำติ 

จ ำนวน1 สำย ได้แก่ คลองท่ำสำร-บำงปลำ สำมำรถใช้อุปโภค และท ำกำรเกษตร ในช่วงฤดูแล้งน้ ำมีไม่เพียงพอ จึงมี
กำรรวมกลุ่มคณะกรรมกำรจัดกำรน้ ำขึ้น โดยมีตัวแทนจำกหมู่บ้ำนละ 2 คน ท ำหน้ำที่เฝ้ำระวังและจัดกำรน้ ำ เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรอุปโภค และกำรเกษตรของประชำชน 

2. การจัดการมลพิษ มลพิษที่พบในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลพระแท่นประกอบด้วย  

๔ ลักษณะคือ 

2.1 ปัญหำขยะ เดิมเทศบำลบริกำรจัดวำงถังขยะเป็นจุดรับขยะ ให้กับประชำชนใน 

พ้ืนที่รับผิดชอบ และด้วยวิถีควำมเจริญ ท ำให้เกิดปัญหำขยะจ ำนวนมำก ถึงวันละ 5 ตัน โดยกลุ่มขยะทองค ำ แกน
น ำกำรคัดแยกขยะประจ ำหมู่บ้ำน เครือข่ำย ทสม.ต ำบลพระแท่น และ 4 ภำคีในพ้ืนที่ มีกำรรวมตัวกันด ำเนินกำร
ด้ำนกำรจัดกำรขยะในระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม ระดับชุมชน โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนจัดกำรขยะที่ต้นทำงตำม
บริบทพื้นที ่จัดตั้งกลุ่มต ำรวจขยะ ลดขนำดถังขยะ ก ำหนดตำรำงจัดเก็บ และจัดระบบจัดกำรขยะเปียก ซึ่งน ำไปท ำ
น้ ำหมักชีวภำพ ข้ำวหมูกู้โลก ขยะรีไซเคิล จัดให้เอกชนเข้ำมำรับซื้อ และจัดตั้งเป็นกองทุน เป็นต้น 

2.2 ปัญหำน้ ำเสียในเขตเทศบำล มีไม่มำกนัก เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  
ส่วนใหญ่ประชำชนมีกำรจัดกำรที่ดี เทศบำลต ำบลมีกำรออกเทศบัญญัต ิให้ติดตั้งบ่อดักไขมันที่ได้มำตรฐำน  

3. มลพิษด้านอากาศ เนื่องจำกให้ช่วงเดือนธันวำคม ถึง เดือน พฤษภำคม ทุกปี พ้ืนที ่
จะได้รับผลกระทบจำกไฟไหม้อ้อย คนในพ้ืนที่ประสบปัญหำด้ำนสุขภำพเกี่ยวกับระบบทำงเดินหำยใจ เทศบำล
ต ำบลพระแท่น ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือเฝ้ำระวัง มีกำรให้ควำมรู้ให้กับประชำชนในเรื่องของกำรแก้ไข
ปัญหำผ่ำนเสียงตำมสำย กรณีไฟป่ำ มีกำรท ำแนวกันไฟร่วมกันทั้งภำครัฐและภำคประชำชน ท ำให้สำมำรถจัดกำร
ปัญหำได ้

4. การจัดการภัยพิบัติ ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลพระแท่น ยังมีบำงส่วนได้รับ 

ผลกระทบ ในช่วงฤดูฝน น้ ำท่วมฉับพลัน  เทศบำลต ำบลพระแท่นจึงด ำเนินกำรจัดกำรปัญหำพิบัติเป็น 3 ระยะ ดังนี้  
4.1 ระยะก่อนเกิดเหตุ มีกำรเตรียมควำมพร้อม ดังนี้ 1) กำรเตรียมทีมโดย 

กองสำธำรณภัย มีกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่  อำสำสมัคร ให้มีทักษะในกำรรับมือกับอุบัติภัยแต่ละประเภท              
2) กำรจัดเตรียมควำมพร้อมของทรัพยำกรได้แก่ เครื่องมืออุปกรณ์ งบประมำณ เขตพ้ืนที่เสี่ยง เป็นต้น 

4.2 ระหว่ำงเกิดเหตุ มีกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนในพื้นท่ีอย่ำงเป็นระบบให้ 

เป็นไปตำมแผนงำนที่วำงไว้ รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์และให้ควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้ำนสำธำรณสุข 
กำรใช้ชีวิตขณะเกิดเหตุภัยพิบัติ เป็นต้น 

5. ระยะหลังเกิดเหตุ เทศบำลต ำบลพระแท่นได้ให้ควำมสนับสนุน ช่วยเหลือ บรรเทำ 
ทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ รวมถึงกำรประสำนงำนให้ควำมช่วยเหลือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนกำร
ด ำเนินกำรช่วยเหลือ เช่น ปกครองอ ำเภอท่ำมะกำ ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดกำญจนบุรี ทั้งนี้เพ่ือให้
กำรช่วยเหลือกับประชำชนเป็นไปอย่ำงทั่วถึง และมีประสิทธิภำพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชำชนในพื้นท่ี 
ดังแสดงจ ำนวนทุนทำงสังคมทั้ง ๖ ระดับท่ีมีศักยภำพด้ำนสภำวะแวดล้อม ในตารางท่ี 2.24 
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ตารางท่ี 2.24 แสดงข้อมูลสรุปจ ำนวนทุนทำงสังคมสะท้อนศักยภำพชุมชนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 

ทุนทางสังคม หมู่ที่ รวม 
1 3 4 5 6 7 10 11 12 13 15 16 

1.ระดับบุคคลและ
ครอบครัว 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 372 

2 . ร ะ ดั บ ก ลุ่ ม ท ำ ง
สังคม องค์กรชุมชน 

2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 

3.ระดับหน่วยงำน 
แหล่งประโยชน์ 

4  3    2 2  3  1 15 

4 . ร ะ ดั บ ชุ ม ช น 
หมู่บ้ำน 

1      1 1  1  1 5 

5.ระดับต ำบล 1      3      4 
6.ระดับเครือข่ำย  1           1 
รวมทุนทางสังคม 38 31 34 31 32 31 37 34 31 35 31 35 411 

 

 
2.3.3 สถานะสุขภาวะของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม 

ตารางท่ี 2.25 แสดงข้อมูลกำรจัดสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน 
การจัดสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 

1)มีกำรถ่ำยเทอำกำศ/แสงสว่ำงภำยในบ้ำน 205 19.06 
2)มีกำรท ำควำมสะอำดในบ้ำน 551 51.25 
3)มีควำมปลอดภัยมั่นคงของครัวเรือน 436 40.55 
4)มีกำรจัดกำรขยะในครัวเรือน 964 89.67 
5)มีกำรดูแลรักษำบริเวณภำยนอกบ้ำน - - 
6)มีกำรจัดกำรมลพิษหรือมลภำวะต่ำงๆ 322 29.95 
7)มีกำรจัดกำรน้ ำส ำหรับกำรอุปโภคบริโภค 1,031 95.90 
8)กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 673 62.60 
9)กำรจัดกำรพลังงำนและอนุรักษ์พลังงำน 157 14.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 



21 
ตารางท่ี 2.26 แสดงข้อมูลกำรถ่ำยเทอำกำศ/แสงสว่ำงภำยในบ้ำน 

การถ่ายเทอากาศ/แสงสว่างภายในบ้าน จ านวน ร้อยละ 
1)มีกำรจัดบ้ำนให้อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก ไม่อับชื้นไม่อบอ้ำว 1,113 100 
2)มีแสงสว่ำงส่องถึงภำยในบ้ำนได้อย่ำงเพียงพอ 205 - 
 
ตารางท่ี 2.27 แสดงข้อมูล ควำมปลอดภัย/มั่นคงของบ้ำนเรือน 

ความสะอาดภายในบ้าน จ านวน ร้อยละ 
1) กำรดูแลและซ่อมแซมตัวบ้ำนให้อยู่ในสภำพดี มั่นคง แข็งแรง 338 77.52 
2) กำรจัดเก็บ บ ำรุงรักษำ และตรวจสอบควำมปลอดภัยของสำยไฟ 
ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกชนิด ให้อยู่ในสภำพดี ปลอดภัย 

215 49.31 

3) กำรจัดท ำทำงลำดเอียงเพ่ือใช้แทนกำรเดินขึ้นลงบันได 19 4.36 
4) กำรจัดท ำรำวในกำรเกำะยึดหรือจับในบริเวณบ้ำน 23 5.28 
 
ตารางท่ี 2.28 แสดงข้อมูล กำรจัดกำรขยะภำยในครัวเรือน 
การจัดการขยะภายในครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
1) มีกำรจัดให้มีภำชนะรองรับขยะ 855 88.69 
2) กำรใช้บริกำรเก็บขยะในพ้ืนที่ (ชุมชน เอกชนหรือบริกำรสำธำรณะ
โดยรัฐ) 

855 88.69 

3) น ำขยะไปทิ้งท่ีอ่ืน (ท่ีท ำงำน นอกพ้ืนที่บ้ำน ที่ทิ้งขยะในชุมชน) 0 0 
4) กำรฝัง 59 6.12 
5) กำรเผำ 74 7.68 
6) กำรท ำปุ๋ยหมัก/น้ ำหมัก 79 8.19 
7) กำรคัดแยกขยะ 550 57.05 
8) งดกำรใช้ถุงพลำสติก โฟม และวัสดุที่ท ำเกิดขยะ โดยใช้สิ่งอ่ืน
ทดแทน (ถุงผ้ำ ปิ่นโต ใบตองเพ่ือบรรจุอำหำร)  

197 20.43 

9)ลดกำรใช้ถุงพลำสติก โฟม และวัสดุที่ท ำเกิดขยะ 197 20.43 
 
ตารางท่ี 2.29 แสดงข้อมูล กำรดูแลรักษำบริเวณภำยนอกบ้ำน 

การดูแลรักษาบริเวณภายนอกบ้าน จ านวน ร้อยละ 
1)มีกำรท ำควำมสะอำดบริเวณรอบบ้ำนให้สะอำด 905 84.18 
2)มีกำรปรับสภำพภูมิทัศน์บริเวณรอบบ้ำน 875 81.39 
3)มีกำรก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย เช่น คว่ ำกะลำ กระป๋อง หรือ
ภำชนะท่ีอำจมีน้ ำขังได้ 

723 67.25 
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ตารางท่ี 2.30 แสดงข้อมูล กำรจัดกำรมลพิษหรือมลภำวะต่ำงๆ 

การจัดการมลพิษหรือมลภาวะต่างๆ จ านวน ร้อยละ 
1)มีกรณีบ้ำนอยู่ใกล้แหล่งน้ ำหรือมีท่อระบำยน้ ำเชื่อมกับรำงระบำยน้ ำ
สำธำรณะ มีกำรดักเศษขยะ เศษอำหำร ก่อนปล่อยสู่รำงระบำยน้ ำ
สำธำรณะ 
 

23 7.14 

2)มีกรณีอยู่ห่ำงจำกแหล่งน้ ำและไม่มีท่อ3)ระบำยน้ ำเชื่อมกับรำงระบำย
น้ ำสำธำรณะ มีกำรดักเศษขยะ เศษอำหำร ก่อนปล่อยน้ ำซึมลงผิวดิน 
และไม่มีน้ ำขัง 

150 46.58 

4)มีกำรใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันกำรเกิดควันหรือฝุ่นละออง 111 34.47 
5)มีกำรใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันกำรเกิดเสียงดังรบกวน 19 5.9 
6)มีกำรป้องกันอันตรำยจำกกำรใช้สำรเคมี 186 57.76 
7)มีกำรจัดเก็บสำรเคมีที่เป็นอันตรำยให้มิดชิด แยกเป็นสัดส่วน และพ้น
มือเด็ก 

167 51.86 

8)มีกำรท ำเกษตรอินทรีย์และลดปริมำณกำรใช้สำรเคมี    57 17.7 
 
ตารางท่ี 2.31 แสดงข้อมูล กำรจัดกำรน้ ำส ำหรับกำรอุปโภคและบริโภค 

การจัดการน้ าส าหรับการอุปโภคและบริโภค จ านวน ร้อยละ 
1)มีน้ ำอุปโภคบริโภคท่ีสะอำด เพียงพอตลอดปี 950 92.14 
2)มีภำชนะเก็บกักน้ ำอุปโภค บริโภค สะอำดมีฝำปิด และ
รักษำควำมสะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอ 

192 1,862 

3)มีกำรจัดบริเวณให้มีที่ประกอบอำหำร และมีน้ ำสะอำด
ในกำรบริโภค 

819 79.44 

4) มีน้ ำอุปโภค (น้ ำใช้) ที่สะอำด เพียงพอตลอดปี 950 92.14 
5)มีภำชนะเก็บกักน้ ำ สะอำดมีฝำปิดและรักษำควำม
สะอำดสม่ ำเสมอ 

65 6.3 
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ตารางท่ี 2.32 แสดงข้อมูล กำรเข้ำร่วมกิจกรรมของสมำชิกในครัวเรือนในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกในครัวเรือนในการรักษา

สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
จ านวน ร้อยละ 

1)กำรเก็บขยะในที่สำธำรณะ เช่น แม่น้ ำ ล ำคลอง ชำยฝั่ง
ทะเล 

59 8.77 

2)กำรขุดลอกคูคลอง - - 
3)กำรปล่อยสัตว์ป่ำ/สัตว์น้ ำคืนสู่ธรรมชำติ - - 
4)กำรเก็บกวำดบริเวณบ้ำนให้สะอำด 551 81.87 
5)กำรหลีกเลี่ยงกำรใช้ถุงพลำสติก และกล่องโฟม 197 29.27 
6)กำรปลูกป่ำไม้ / ป่ำชำยเลน  186 27.64 
7)กำรท ำแนวป้องกันไฟป่ำ / กำรลำดตระเวนตรวจป่ำ 10 1.49 
8)กำรอนุรักษ์ดิน/น้ ำ เช่น กำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ กำรปลูก
หญ้ำแฝก 

19 2.8 

 

ตารางท่ี 2.33 แสดงข้อมูล กำรจัดกำรพลังงำนและอนุรักษ์พลังงำน 
การจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน จ านวน ร้อยละ 

1)กำรมีไฟฟ้ำใช้ในครัวเรือน 1,113 100 

2)กำรอนุรักษ์พลังงำน 689 64.09 
 

ตารางท่ี 2.34 แสดงข้อมูล กำรมีไฟฟ้ำใช้ในครัวเรือน 
การมีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 

1)ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 1,113 100 

2)ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ำผลิตเอง - - 
 

ตารางท่ี 2.35 แสดงข้อมูล กำรอนุรักษ์พลังงำน 
การอนุรักษ์พลังงาน จ านวน ร้อยละ 

1)ลดกำรใช้ไฟฟ้ำในบำงช่วงเวลำ 296 42.96 
2)ลดกำรใช้ใช้พลังงำนทดแทน เช่น ก๊ำซชีวภำพ ถ่ำนอัด
แท่ง พลังงำนแสงอำทิตย์ 

- - 

3)ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภำพสูง เช่น 
เครื่องใช้ไฟฟ้ำเบอร์ 5 หลอดผอมประหยัดไฟ 

414 60.08 

4)อุปกรณ์เพ่ิมประสิทธิภำพเชื้อเพลิง เช่น เตำถ่ำน 
ประสิทธิภำพสูง เตำชีวมวล 

326 47.31 

5)ใช้จักรยำนแทนกำรใช้รถยนต์และรถจักรยำนยนต์ 350 50.79 
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ตารางท่ี 2.36 แสดงข้อมูล ปัญหำภัยพิบัติท่ีกระทบครัวเรือน 

ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จ านวน ร้อยละ 
1)น้ ำท่วม 1 25.00 
2) ดินถล่ม - - 
3)ไฟป่ำ - - 
4) ภัยแล้ง - - 
5) พำยุ 3 75.00 
6) แผ่นดินไหว - - 
7) น้ ำกัดเซำะชำยฝั่งทะเล - - 
 

ตารางท่ี 2.37 แสดงข้อมูล กำรจัดกำรปัญหำภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือน 
การจัดการปัญหาภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบกับครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 

1) มีกำรเตรียมอุปกรณ์ หรือของใช้จ ำเป็นเมื่อเกิดภัยพิบัติ 4 100 
2) อพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย - - 
3) ซ่อมแซม หรือปรับปรุงบ้ำนเรือน 3 75.00 
4) ร่วมประชุมวำงแผนป้องกัน หรือแก้ไขปัญหำ 4 100 
5) ร่วมเป็นอำสำสมัครช่วยเหลือ 4 100 
6) ร่วมส ำรวจข้อมูล 4 100 
7) ร่วมเฝ้ำระวังและเตือนภัย 4 100 
8) ร่วมเป็นสมำชิกกองทุนภัยพิบัติ - - 
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2.4 ศักยภาพด้านสุขภาพ 
       2.4.1 ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพ 

          เรื่องสุขภำพเป็นสิ่งที่ส ำคัญในชีวิต ด้วยเหตุนี้ต ำบลพระแท่นจึงให้ควำมส ำคัญกับกำร
พัฒนำทุนและศักยภำพในด้ำนสุขภำพ เพ่ือให้ประชำชนมีหลักประกันเมื่อต้องเผชิญกับปัญหำสุขภำพ โดย
ทุนและศักยภำพในด้ำนสุขภำพ ได้แก่ กลุ่มควบคุมโรคติดต่อเคลื่อนที่เร็ว  อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำ
หมู่บ้ำน รพ.สต.ต ำบลพระแท่น ศูนย์สำธำรณสุข กลุ่มจักรยำนบ้ำนดอนรัก ชมรมจักรยำนรักษ์โลกรัก
สุขภำพเทศบำลต ำบลพระแท่น ชมรมผู้สูงอำยุ กองทุนหลักประกันสุขภำพ (สปสช.)  ชมรมแม่บ้ำนอสม. 
เป็นต้น ซึ่งทุนและศักยภำพเหล่ำนี้ช่วยให้ประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงบริกำรด้ำนสุขภำพได้สะดวก
และมีคุณภำพ ภำยใต้นโยบำยหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ หน่วยงำนที่ให้บริกำรได้แก่  

- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล  จ ำนวน     1    แห่ง 
- สถำนพยำบำลเอกชน    จ ำนวน     3    แห่ง  

           - ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน    จ ำนวน     3    แห่ง 
 

2.4.2 ศักยภาพชุมชนด้านสุขภาพ 
        ต ำบลพระแท่นเป็นพ้ืนที่ที่มีเขตกำรปกครอง 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต ำบล 

เดียวกันและมีกำรจัดกำรตนเองแบบชุมชนเทศบำล สรุปศักยภำพด้ำนสุขภำพตำมลักษณะกำรดูแลสุขภำพโดย
ชุมชน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

        1. กำรบริกำรของหน่วยบริกำรสุขภำพ  กำรบริกำรของหน่วยบริกำรสุขภำพ ในพ้ืนที่รับ
บริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนพระแท่น ซึ่งให้บริกำรตรวจรักษำโรค บริกำรส่งเสริมสุขภำพ ฝำก
ครรภ์ ให้ภูมิคุ้มกัน บริกำรวำงแผนครอบครัวโดยกลุ่มงำนเวชปฏิบัติครอบครัวของโรงพยำบำล เป็นต้น กรณี เกินขีด
ควำมสำมำรถจะส่งต่อไปที่โรงพยำบำลมะกำรักษ ์กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบำลต ำบลพระแท่น ในภำรกิจ
ด้ำนกำรบริกำรได้ร่วมกับอำสำสมัครเยี่ยมบ้ำนผู้ที่ป่วยติดบ้ำน ติดเตียง ตรวจคัดกรองสุขภำพ ค้นหำกลุ่มเสี่ยง     
ถ้ำพบควำมผิดปกติจะประสำนส่งต่อไปยังโรงพยำบำลมะกำรักษ์ กำรรณรงค์เฝ้ำระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
เฝ้ำระวังด้ำนสิ่งแวดล้อมในชุมชน ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก วัด โรงเรียนให้ปลอดลูกน้ ำยุงลำย เป็นต้น 

2. กำรดูแลสุขภำพและกำรช่วยเหลือดูแลกันโดยชุมชน เป็นศักยภำพในกำรช่วยเหลือ 

ดูแลสุขภำพโดยตรง  ได้แก่ กำรมีอำสำสมัครสำธำรณสุขของเทศบำลครอบคลุม 12  หมู่บ้ำน รวม 94 คน  มี Care 
Maneger  1  คน    มี Care Giver   7  คน ที่ผ่ำนกำรพัฒนำทักษะควำมเชี่ยวชำญในกำรดูแลผู้สูงอำยุที่เจ็บป่วย
ติดบ้ำน ติดเตียง ให้กำรดูแลผู้สูงอำยุติดเตียง จ ำนวน 8 คน โดยกำรเยี่ยม และให้กำรดูแลสุขภำพที่บ้ำนร่วมกับเจ้ำ
หน้ำของเทศบำล ส่วนศักยภำพที่จัดกำรด้ำนสุขภำพโดยอ้อม  ได้แก่ กำรมีกองทุนต่ำงๆ  ที่เอ้ือให้มีสวัสดิกำรที่
เกี่ยวข้องกับสุขภำพ  ได้แก่ กองทุนสวัสดิกำรชุมชนให้กำรดูแลเมื่อสมำชิกเจ็บป่วย เสียชีวิต กองทุนเพ่ือผู้ยำกไร้
เทศบำลต ำบลพระแท่น กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนบ้ำนส ำนักเย็น สนับสนุนกิจกรรมในกำรแก้ปัญหำยำเสพติด 
เป็นต้น  
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3. เทศบำลสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ โดยผ่ำนเทศบัญญัติ และผ่ำน 
คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องที่ มีงำนและกิจกรรมใน ๒ ส่วน ได้แก่ 1) กำรสนับสนุนกิจกรรม
สร้ำงเสริมสุขภำพในชุมชน อำทิ ชมรมโยคะเพ่ือสุขภำพ  ชมรมหมอนวดน้อย ชมรมสุขภำพในโรงเรียน เป็นต้น      
2) สนับสนุนให้กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภำพ ได้แก่ เทศบำลต ำบลพระแท่นได้สนับสนุนกำรออกก ำลังกำย
ที่ง่ำยและสะดวก โดยจัดให้มีสถำนที่ออกก ำลังกำยในชุมชน จ ำนวน  34   จุด 160 ตัว ตำมควำมต้องกำรของผู้ที่
ต้องกำรออกก ำลังกำย  กำรจัดพ้ืนที่เล่นกีฬำในแต่ละชุมชน  สนำมกีฬำชุมชน ลำนกิจกรรมในวัด เป็นต้น ดังแสดง
จ ำนวนทุนทำงสังคมทั้ง ๖ ระดับท่ีมีศักยภำพด้ำนสุขภำพ  
 

ตารางท่ี 2.38  แสดงข้อมูล สรุปจ ำนวนทุนทำงสังคมสะท้อนศักยภำพชุมชนด้ำนสุขภำพ 
ทุนทางสังคม หมู่ที่ รวม 

1 3 4 5 6 7 10 11 12 13 15 16  
1 . ระดับบุ คคลและ
ครอบครัว 

16 11 7 6 8 6 9 8 7 12 7 5 93 

2.ระดับกลุ่มทำงสังคม 
องค์กรชุมชน 

           2 2 

3.ระดับหน่วยงำน 
แหล่งประโยชน์ 

3  1 3 7 4 4 1 2 5 4 1 35 

4.ระดับชุมชน หมู่บ้ำน 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 14 
5.ระดับต ำบล       10      10 
6.ระดับเครือข่ำย       1      1 
รวมทุนทางสังคม 20 12 9 10 16 11 26 10 10 18 13 9 155 

 

 

2.4.3 สถานะสุขภาวะของชุมชนด้านสุขภาพ 
ตารางท่ี 2.39 ร้อยละของผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงด้ำนสุขภำพ 

พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ จ านวน ร้อยละ 
1. ดื่มสุรำเป็นประจ ำ  485 11.30 
2. สูบบุหรี่เป็นประจ ำ  394 9.17 
3. อยู่ในสถำนที่ท่ีมีผู้สูบบุหรี่หรือมีโอกำสได้รับควันบุหรี่ 

      ประจ ำทุกวัน 
- - 

4. นั่งๆ นอนๆ ไม่ค่อยได้ท ำงำน 182 4.2 
5. ไม่ได้ออกก ำลังกำย 657 15.30 
6. สวมหมวกนิรภัย 299 6.96  

7.อ่ืนๆ   
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 ตารางท่ี 40 แสดงข้อมูลภำวะเสี่ยงจำกกำรประกอบอำชีพ 
 

ผู้มีภาวะเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ จ านวน ร้อยละ 
1. ใช้สำรเคมีในกำรเกษตรโดยป้องกันตนเองไม่เหมำะสม  209 21.11 
2. ท ำงำนในบริเวณท่ีมีกำรสูดดมสำรเคมี สำรระเหยที่เป็นอันตรำยต่อ

สุขภำพ  
108 10.91 

3. กำรใช้เครื่องมือ เครื่องจักรโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำย 74 7.47 
4. ท ำงำนในบริเวณท่ีมีเสียงดัง 269 27.17 
5. ท ำงำนในบริเวณท่ีมีฝุ่นละอองหรือควัน 241 24.34 
6. ขำดควำมรู้ ควำมตระหนักในเรื่องควำมปลอดภัย 82 8.28 
7. ท ำงำนในลักษณะนั่ง หรือยืนในท่ำเดิมนำนๆ หรืออยู่ในท่ำเดิม

นำนๆ 
95 9.60 

8. ท ำงำนในท่ีที่ร้อนอบอ้ำว หรือเย็นมำกกว่ำปกติ 248 25.05 
 
ตารางท่ี 41 แสดงข้อมูล คนวัยแรงงำน(25-59 ปี)  ที่มีกำรเจ็บป่วยเรื้อรัง 

 

โรคเรื้อรัง จ านวน ร้อยละ 
1. เบำหวำน   199 8.73 
2. ควำมดันโลหิตสูง  467 20.79 
3. ปวดข้อ ข้อเสื่อม  191 8.38 
4. หัวใจ  30 1.31 
5. มะเร็ง  16 0.70 
6. เก๊ำท์  24 1.05 
7. ไตวำย  9 0.39 
8. อัมพำต  13 0.57 
9. อ่ืนๆ   
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 ตารางท่ี 42 แสดงข้อมูล มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภำพ 
 

สิทธิ/สวัสดิการในการรักษา จ านวน ร้อยละ 
1. สิทธิบัตรทอง (30 บำท) 3,255 75.83 
2. ประกันสังคม 487 11.34 
3. กองทุนเงินทดแทน - - 
4. สวัสดิกำรข้ำรำชกำรหรือบ ำนำญ 94 2.19 
5. สวัสดิกำรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ 9 0.20 
6. สวัสดิกำรขององค์กรอิสระของรัฐ - - 
7. สวัสดิกำรขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น - - 
8. ประกันสุขภำพเอกชน 132 3.07 
9. กองทุน/สวัสดิกำรชุมชน 550 12.81 
10. สวัสดิกำรที่รัฐจัดให้ 387 9.01 

 
ตารางท่ี 43 แสดงข้อมูลผู้ที่มีกำรเจ็บป่วยที่เข้ำรับบริกำรในหน่วยบริกำรในพื้นที่ 5 อันดับแรก ในระยะ 1ปีที่ผ่ำนมำ 

 

การเจ็บป่วย จ านวน ร้อยละ 
1. ท้องเสีย/โรคกระเพำะ 245 9.8 
2. ปอดบวม -  
3. เบำหวำน 962 38.48 
4. ควำมดันโลหิตสูง 2,087 83.48 
5. ถุงลมโป่งพอง -  
 
ตารางท่ี 44 แสดงข้อมูล ผู้ที่มีกำรเจ็บป่วยเรื้อรังในรอบ 1 ปี 

 

ผู้ที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังและรับการดูแลรักษาในรอบ 1 ปี จ านวน ร้อยละ 
1. กินยำ/ฉีดยำ อย่ำงต่อเนื่อง 650 82.69 
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น ควบคุมอำหำร ออกก ำลังกำยสม่ ำเสมอ 

ควบคุมควำมเครียด อื่นๆ 
608 77.35 

3. เฝ้ำระวังและสังเกตอำกำรผิดปกติ 775 98.60 
4. ไปรับกำรตรวจร่ำงกำยอย่ำงต่อเนื่อง 612 77.86 
5. กำรดูแลทำงด้ำนอำหำร เช่น กำรป้อนอำหำร กำรให้อำหำรทำงสำยยำง 19 2.41 
6. กำรท ำกำยภำพบ ำบัด 19 2.41 
7. กำรใช้สมุนไพร   
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ตารางท่ี 45 แสดงข้อมูล ผู้ให้กำรดูแลเมื่อมีภำวะเจ็บป่วย ในรอบปี 

 

ผู้ให้การดูแลเมื่อมีภาวะเจ็บป่วย ในรอบปี จ านวน ร้อยละ 
1. ดูแลตนเอง 2,589 64.37 
2. สมำชิกในครอบครัวดูแล 3,450 85.78 
3. อสม.  640 15.91 
4. อำสำสมัครอ่ืนๆ  20 0.5 
5. กลุ่ม/ชมรมต่ำงๆ (เช่น ผู้ป่วย ผู้สูงอำยุ)  21 0.52 
6. พยำบำล  383 9.52 
7. แพทย์ 916 22.77 
8. พระสงฆ์/ผู้น ำศำสนำ 1 0.02 
9. หมอพ้ืนบ้ำน/หมอสมุนไพร 20 0.5 

   
 ตารางท่ี 46 แสดงข้อมูล ผู้มีสภำวะกำรเจ็บป่วยเรื้อรัง 
 

สภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังในปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
1. ป่วย ไปไหนมำไหนได้ 309 85.6 
2. ป่วยอยู่กับบ้ำน ไปไหนมำไหนไม่ได้ 50 13.85 
3. ป่วย นอนติดเตียง 4 1.11 
 

ตารางท่ี 47 ผู้แสดงข้อมูล ที่มีภำวะฉุกเฉินที่ต้องรักษำในรอบ 6 เดือน จ ำแนกตำมภำวะฉุกเฉิน 
 

ภาวะฉุกเฉินที่ต้องรักษา จ านวน ร้อยละ 
1. ไข้สูง ชัก 170 35.05 
2. หอบเหนื่อย 47 9.69 
3. เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 222 45.77 
4. หมดสติ - - 
5. บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุจรำจร 22 4.54 
6. บำดเจ็บจำกกำรท ำงำน เช่น ตกจำกที่สูง ของหล่นทับ 67 13.81 
7. บำดเจ็บจำกกำรถูกสัตว์ท ำร้ำย เช่น สุนัขกัด งูกัด 5 1.03 
8. บำดเจ็บจำกเหตุอ่ืน ๆ เช่น หกล้ม ถูกของมีคมบำด ถูกของหนักตกทับ

หรือกระแทก ถูกท ำร้ำยร่ำงกำย จมน้ ำ 
6 1.24 
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2.5 ศักยภาพของชุมชนด้านการเมืองการปกครอง  
2.5.1 ข้อมูลพื้นฐานด้านการเมืองการปกครอง 

เทศบำลต ำบลพระแท่น ประกอบด้วย 2 องค์กร คือ สภำเทศบำล และคณะผู้บริหำร  
-สภำเทศบำล ประกอบด้วย สมำชิกสภำเทศบำลที่รำษฎรเลือกตั้ง จ ำนวน 12 คน มีหน้ำที่ตรำเทศบัญญัติอนุมัติ
งบประมำณและพิจำรณำตำมที่กฎหมำยก ำหนดและตรวจสอบควบคุมกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำร อ ำนำจหน้ำที่ของ
สภำเทศบำล 
      1. เขตการปกครอง 
          เทศบำลต ำบลพระแท่น  เดิมเป็นสุขำภิบำลพระแท่น  ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย   
เรื่อง  จัดตั้งสุขำภิบำลพระแท่น  อ ำเภอท่ำมะกำ  จังหวัดกำญจนบุรี  ด้วยกระทรวงมหำดไทยพิจำรณำเห็นว่ำ  
ท้องถิ่นบำงส่วนของต ำบลพระแท่น  อ ำเภอท่ำมะกำ  จังหวัดกำญจนบุรี  มีสภำพอันสมควรยกฐำนะเป็นสุขำภิบำล
ได้  เพ่ือประโยชน์ในกำรทะนุบ ำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึ้นไป อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  5  แห่ง
พระรำชบัญญัติสุขำภิบำล  พ.ศ. 2495  จึงให้ยกฐำนะท้องถิ่นบำงส่วนของต ำบลพระแท่น   อ ำเภอท่ำมะกำ  จังหวัด
กำญจนบุรี  จัดตั้งเป็นสุขำภิบำล  มีชื่อว่ำ  “สุขำภิบำล  อ ำเภอท่ำมะกำ  จังหวัดกำญจนบุรี” ต่อมำได้มี
พระรำชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐำนะของสุขำภิบำลเป็นเทศบำล  พ.ศ. 2542  ท ำให้สุขำภิบำลพระแท่น  ได้รับกำร    
ยกฐำนะเป็นเทศบำลต ำบลพระแท่น  เมื่อวันที่  25  พฤษภำคม  2542 
 
     2. ข้อมูลการเลือกตั้ง 
         กำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีและสมำชิกสภำเทศบำล  เมื่อวันที่  3  มีนำคม 2556 
 มีจ ำนวน 6 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้       
    - ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   นำยกเทศมนตรี  4,348 คน มำใช้สิทธิเลือกตั้ง 3,770 คน  คิดเป็นร้อยละ 86.71 
          - ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   สมำชิกฯ เขต 1  2,348 คน มำใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,022 คน  คิดเป็นร้อยละ 86.11 
 - ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   สมำชิกฯ เขต 2  1,992 คน มำใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,744 คน  คิดเป็นร้อยละ 87.55 
 

 
 2.5.2 ศักยภาพชุมชนการจัดการตนเองด้านการเมือง การปกครอง  
                  ศักยภำพชุมชนกำรจัดกำรตนเองด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง ปรำกฏใน 2 ลักษณะดังนี้ 

1. กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เทศบำลต ำบลพระแท่นด ำเนินกำรสร้ำงกำรมีส่วน 

ร่วม ด้วยวิธีกำรท ำประชำคมเพ่ือให้ได้แผนแม่บทชุมชน กำรพัฒนำเทศบัญญัติ โดยแต่ละกรณีต้องมีผู้เข้ำร่วมเวที
มำกกว่ำครึ่งของครัวเรือนในพื้นท่ีเสมอ 

2. กำรมีกฎ กติกำ ร่วมกัน ปรำกฏให้เห็นใน 2 ระดับได้แก่ 1) กำรมีกฎ กติกำ ระดับกลุ่ม  
ได้แก่ กลุ่มอำชีพที่ท ำข้อตกลงกันในกำรผลิตสินค้ำ และกำรขำยสินค้ำร่วมกัน กองทุนสวัสดิกำรมีข้อตกลงกับสมำชิก
ในกำรส่งเงินออม และกำรให้สวัสดิกำรที่เป็นธรรม กำรจัดกำรขยะของครัวเรือนที่ไม่ใช้ถังขยะแต่แยกขยะด้วยห่วง
ทองค ำ (มีลักษณะเป็นถุงตำข่ำย มีปำกดัดเป็นวงกลมด้วยเหล็ก) เป็นต้น และ 2) กฎ กติกำ ระดับชุมชน  



31 
ตารางท่ี 48 สรุปจ ำนวนทุนทำงสังคมสะท้อนศักยภำพชุมชนด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง 
 

ทุนทางสังคม หมู่ที่ รวม 
1 3 4 5 6 7 10 11 12 13 15 16 

1.ระดับบุคคลและ
ครอบครัว 

43 13 13 12 12 42 12 12 12 12 12 12 207 

2 . ร ะ ดั บ ก ลุ่ ม ท ำ ง
สังคม องค์กรชุมชน 

             

3.ระดับหน่วยงำน 
แหล่งประโยชน์ 

 1  2   2     1 6 

4 . ร ะ ดั บ ชุ ม ช น 
หมู่บ้ำน 

1   1 1 1 1 3  1 1 1 11 

5.ระดับต ำบล 1   1   1      3 
6.ระดับเครือข่ำย            2 2 
รวมทุนทางสังคม 45 14 13 15 13 43 16 15 12 13 13 16 229 

 

 
2.5.3  สถานะสุขภาวะของชุมชนด้านการเมืองการปกครอง 

 

ตารางท่ี 49 แสดงข้อมูล กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน จ านวน ร้อยละ 
1) ร่วมเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 59 1.37 
2) ร่วมเสนอกฎหมำยระดับชำติ (พรบ.)   

3) ร่วมรณรงค์กำรเลือกตั้ง 285 6.64 
4) ร่วมเป็นกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 78 1.81 
5) ร่วมท ำประชำพิจำรณ์/ร่วมประชำมติ 375 8.75 

6) ร่วมเวทีประชำคม/ร่วมประชุมหมู่บ้ำน 350 8.15 

7) ร่วมท ำแผนชุมชน/ต ำบล 4.8 1.04 
8) ร่วมพัฒนำนโยบำยสำธำรณะ   
9) ร่วมกิจกรรมบ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ของชุมชน   
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ตารางท่ี 50 แสดงข้อมูล ช่องทำงกำรสื่อสำรของครัวเรือน 

ช่องทางการสื่อสารของครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
๑) กำรบอกต่อ (ปำกต่อปำก) 721 29.14 
๒) กำรใช้โทรศัพท์มือถือ 526 21.26 
๓) กำรใช้โทรศัพท์บ้ำน 4 0.16 
๔) กำรใช้โทรศัพท์สำธำรณะ - - 
๕) กำรใช้งำนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 207 8.3 
๖) ใช้งำนจดหมำยเล็กทรอนิกส์ (e-mail) - - 
๗) กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) - - 
๘) กำรส่งหนังสือแจ้ง/กำรส่งจดหมำย 86 3.4 
๙) ป้ำยประกำศ/ป้ำยประชำสัมพันธ์ - - 
๑๐) เสียงตำมสำย/หอกระจำยข่ำว 504 20.37 
๑๑) วิทยุชุมชน 150 6.06 
๑๒) เวทีประชุม/ประชำคม 276 11.15 

2.6 ศักยภาพชุมชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. การคมนาคมขนส่ง 
     เทศบำลต ำบลพระแท่น  มีเส้นทำงคมนำคมที่ส ำคัญ  คือ 
     1.1 ทำงหลวงแผ่นดิน  หมำยเลข  346    ถนนสำยก ำแพงแสน - พนมทวน 
     1.2 ทำงหลวงจังหวัด   หมำยเลข  3081  ถนนสำยท่ำเรือ – พระแท่น 
     1.3 ทำงหลวงท้องถิ่น  จ ำนวน 54 สำย 
  2. การไฟฟ้า 
      กำรให้บริกำรด้ำนไฟฟ้ำและไฟฟ้ำแสงสว่ำงภำยในเขตเทศบำลต ำบลพระแท่น  ด ำเนินกำรโดย
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคต ำบลท่ำเรือ  อ ำเภอท่ำมะกำ  จังหวัดกำญจนบุรี  นอกจำกนี้ตำมถนนและซอยต่ำง ๆ  ภำยใน
เขตเทศบำลได้จัดให้มีไฟฟ้ำสำธำรณะเพ่ือประชำชนสัญจรไปมำได้สะดวก 
           3. การประปา  
      กำรให้บริกำรด้ำนกำรประปำ  เป็นกำรด ำเนินกำรโดยกำรประปำเทศบำลต ำบลพระแท่น        
มีระบบประปำผิวดินขนำดก ำลังผลิต  50  ลบ.ม./ชม.  จ ำนวน  1  แห่ง  และระบบประปำผิวดินขนำด ก ำลังผลิต  
20  ลบ.ม./ชม.  จ ำนวน  1  แห่ง 
  4. โทรศัพท์ 
                กำรให้บริกำรด้ำนโทรศัพท์  ด ำเนินกำรโดยองค์กำรโทรศัพท์  สำขำอ ำเภอท่ำมะกำ  และ  
ทศท.  สำขำอ ำเภอท่ำมะกำ  
  5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
       กำรให้บริกำรไปรษณีย์โทรเลข  เป็นที่ท ำกำรไปรษณีย์โทรเลขเอกชน  จ ำนวน  1  แห่ง 

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



33 

ส่วนที่ 2 
 

 
 

 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ 65 ก ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็น
เป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำลเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำงๆให้สอดคล้อง
และบูรณำกำรกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว โดยให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ และต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560 มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม 2560 โดยก ำหนดให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือรับผิดชอบในกำร
จัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ ก ำหนดวิธีกำรกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ ในกำรติดตำม 
กำรตรวจสอบ และกำรประเมินผล รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำชนทุกภำคส่วน
ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 

เพ่ือให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำ ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2560คณะกรรมกำร
ยุทธศำสตร์ชำติได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนต่ำงๆ รวม 6 คณะอันประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม คณะกรรมกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
ร่ำงยุทธศำสตร์ชำติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ก ำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ของประชำชนและหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่ำงกว้ำงขวำงเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำจัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดแล้ว 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของประเทศไทยตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งจะต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ภำยใน
ช่วงเวลำดังกล่ำว เพื่อควำมสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
1. บทน า 

กำรพัฒนำประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 1 เป็นต้น
มำได้ส่งผลให้ประเทศมีกำรพัฒนำในทุกมิติ ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับกำรยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
บนของกลุ่มประเทศระดับรำยได้ปำนกลำง ในด้ำนสังคมที่มีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนส่งผลให้ประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 



ไทยหลุดพ้นจำกกำรเป็นประเทศยำกจน และในด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในควำมหลำกหลำยเชิง
นิเวศ อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทยยังมีควำมท้ำทำยต่อกำรพัฒนำที่ส ำคัญ อำท ิอัตรำกำรขยำยตัว 
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ทำงเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่ำอยู่ในระดับต่ ำกว่ำศักยภำพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปีในช่วงเวลำ
เกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรชะลอตัวของกำรลงทุนภำยในประเทศและสถำนกำรณ์
เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้ำงเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สำมำรถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพภำคบริกำรและภำคเกษตรมีผลิตภำพกำรผลิตในระดับต่ ำ  ขำดกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรผลิต ประกอบกับแรงงำนไทยยังมีปัญหำเรื่องคุณภำพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำของประเทศ 

นอกจำกนั้น ศักยภำพและคุณภำพของประชำกรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้ำทำย
ส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ แม้ว่ำกำรเข้ำถึงระบบบริกำรสำธำรณะ กำรศึกษำ บริกำรสำธำรณสุข โครงสร้ำง
พ้ืนฐำนต่ำงๆ และกำรคุ้มครองทำงสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีควำมครอบคลุมเพ่ิมมำกขึ้น แต่ยังคงมีปัญหำเรื่อง
คุณภำพกำรให้บริกำรที่มีมำตรฐำนแตกต่ำงกันระหว่ำงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสำเหตุหลักที่ท ำให้ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำในหลำยมิติ ขณะที่ปัญหำด้ำนควำมยำกจนยังคงเป็นประเด็นท้ำทำยในกำรยกระดับกำร
พัฒนำประเทศให้ประชำชนมีรำยได้สูงขึ้นและแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำอย่ำงยั่งยืน  ขณะเดียวกันกำรวำงกลยุทธ์
ระยะยำวในกำรฟ้ืนฟู กำรใช้ และกำรรักษำทรัพยำกรอย่ำงบูรณำกำรเพ่ือกำรพัฒนำประเทศที่ผ่ำนมำยังขำดควำม
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหำกำรใช้อย่ำงสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อย่ำงรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้นมีสำเหตุส่วนหนึ่งมำจำกประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ กำรพัฒนำประเทศขำดควำมต่อเนื่องและควำมยืดหยุ่นในกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรและปัญหำของ
ประชำชน ขณะที่ควำมม่ันคงภำยในประเทศยังมีหลำยประเด็นที่ต้องเสริมสร้ำงให้เกิดควำมเข้มแข็ง ลดควำมขัดแย้ง
ทำงควำมคิดและอุดมกำรณ์ที่มีรำกฐำนมำจำกควำมเหลื่อมล้ ำ  ควำมไม่เสมอภำค กำรขำดควำมเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรยุติธรรม และปัญหำกำรขำดเสถียรภำพทำงกำรเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชำติให้ยึดมั่นสถำบันหลัก
เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดควำมรักและควำมสำมัคคี 

ในขณะเดียวกัน กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรที่มีสัดส่วนประชำกรวัยแรงงำนและ
วัยเด็กที่ลดลงและประชำกรสูงอำยุที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส ำคัญที่จะท ำให้กำรพัฒนำประเทศใน
มิติต่ำง ๆ มีควำมท้ำทำยมำกขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภำพทำงกำรเงินกำรคลังของประเทศในกำรจัดสวัสดิกำรเพ่ือ
ดูแลผู้สูงอำยุที่เพ่ิมสูงขึ้น กำรลงทุนและกำรออม กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ ควำมมั่นคงทำงสังคม 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้ำทำยต่อกำรขับเคลื่อนประเทศไปสู่กำรเป็น
ประเทศพัฒนำแล้ว 

2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่ำประเทศไทยจะมีต ำแหน่งที่ตั้งท่ีสำมำรถเป็นศูนย์กลำงในกำรเชื่อมโยงในภูมิภำคและ

เป็นประตูสู่เอเชีย แต่กำรที่มีอำณำเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้ำนหลำยประเทศ ท ำให้ปัญหำด้ำนเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้ำนยังคงเป็นควำมท้ำทำยด้ำนควำมมั่นคงในอนำคต นอกจำกนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ควำมส ำคัญกับ
ปัญหำด้ำนควำมม่ันคงอ่ืน ๆ ที่มีควำมซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีควำมเชื่อมโยงกันหลำยมิติ ที่อำจเป็นประเด็นท้ำ
ทำยต่อกำรสร้ำงบรรยำกำศควำมไว้วำงใจระหว่ำงรัฐกับประชำชนและระหว่ำงประชำชนกับประชำชน ซึ่งรวมถึงกำร



สร้ำงควำมสำมัคคีของคนในชำติที่จะน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มประชำกรไทยที่มีแนวคิดและ
ควำมเชื่อที่แตกต่ำงกันอย่ำงยั่งยืนนอกจำกนี้ กำรขยำยอิทธิพลและกำรเพ่ิมบทบำทของประเทศมหำอ ำนำจ ที่อำจ 
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ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลำยขั้วอ ำนำจ หรือเกิดกำรย้ำยขั้วอ ำนำจทำงเศรษฐกิจ ซึ่งอำจส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศในอนำคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อำทิ องค์กำรระหว่ำงประเทศ และ
บรรษัทข้ำมชำติ จะมีบทบำทมำกข้ึนในกำรก ำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทำง 
ควำมสัมพันธ์และมำตรฐำนสำกลต่ำงๆ ทั้งในด้ำนควำมมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งกำรรวมกลุ่มเศรษฐกิจและกำร
เปิดเสรีในภูมิภำคที่น ำไปสู่ควำมเชื่อมโยงในทุกระบบ อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงด้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหำยำเสพติด กำรค้ำมนุษย ์และกำรลักลอบเข้ำเมือง 

ในทำงกลับกัน ควำมเปลี่ยนแปลงจำกโลกำภิวัตน์และควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่ำงพลิกผัน  อำทิ เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยี
ทำงกำรเงิน ซึ่งตัวอย่ำงแนวโน้มกำรพัฒนำเทคโนโลยีอย่ำงก้ำวกระโดดเหล่ำนี้ คำดว่ำจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่
ช่วยท ำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมำขยำยตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส ำคัญที่จ ำเป็นต้องมี
กำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิด อำทิกำรรวมกลุ่มทำงกำรค้ำและกำรลงทุนที่จะมีควำมหลำกหลำยเพ่ิมมำกขึ้น กำรแข่งขันที่
คำดว่ำจะรุนแรงขึ้นในกำรเพ่ิมผลิตภำพและสร้ำงควำมหลำกหลำยของสินค้ำและบริกำรที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิต
ใหม่ๆ 

นอกจำกนั้น ประเทศไทยคำดว่ำจะเข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574 จะ
ก่อให้เกิดโอกำสใหม่ๆ ในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มผู้บริโภคสูงอำยุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  
รวมทั้งกำรคำดกำรณ์ว่ำครอบครัวไทยจะมีขนำดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลำกหลำยมำกขึ้นประชำกรในประเทศไทย
จะมีช่วงอำยุที่แตกต่ำงกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอำยุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่ำงกัน 
ดังนั้น กำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรให้มีคุณภำพและกำรน ำเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำใช้ในกำรผลิตและกำร
บริกำรของประเทศจะเป็นควำมท้ำทำยส ำคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้ำงประชำกรที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย อำจท ำให้เกิดควำมต้องกำร
แรงงำนต่ำงชำติเพ่ิมมำกขึ้นเพ่ือทดแทนจ ำนวนแรงงำนไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้ำนกำรเปิดเสรีในภูมิภำคและ
ควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่งในภูมิภำคจะท ำให้กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนและกำรย้ำยถิ่นมีควำม
สะดวกมำกขึ้น และเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะท ำให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยประชำกรเข้ำออกประเทศเพ่ิมมำกขึ้น โดยเฉพำะ
ในกลุ่มประชำกรที่มีศักยภำพซึ่งมีแนวโน้มในกำรเคลื่อนย้ำยไปเรียนหรือท ำงำนในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ กำรย้ำย
ถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหำโอกำสทำงเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอำจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็น
ประเทศผู้รับของประชำกรจำกประเทศเพ่ือนบ้ำนขณะที่ประชำกรไทยโดยเฉพำะแรงงำนทักษะอำจมีแรงจูงใจในกำร
ย้ำยถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับกำรพัฒนำที่ดีกว่ำ อำจท ำให้กำรแย่งชิงแรงงำนมีควำมรุนแรงมำกขึ้น ซึ่งจะยิ่งท ำให้
เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและกำรเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจำกนี้ ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศคำดว่ำจะมีควำมรุนแรงมำก
ขึ้นทั้งในเชิงควำมผันผวน ควำมถี่ และขอบเขตที่กว้ำงขวำงมำกขึ้น ซึ่งจะสร้ำงควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทำงกำรเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและ
น้ ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่ำงๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงสูงในกำรสูญเสียควำมสำมำรถใน



กำรรองรับควำมต้องกำรของมนุษย์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงไรก็ดี ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจำก
กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลกและควำมเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่ำง ๆ ดังกล่ำวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมี 
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ควำมแตกต่ำงกัน ท ำให้กำรเป็นสังคมสีเขียวกำรรักษำและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำง
บูรณำกำรจะได้รับควำมส ำคัญและควำมสนใจจำกนำนำประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมำกขึ้น  พลังงำนทดแทน
และพลังงำนทำงเลือกรวมถึงกำรสร้ำงสมดุลควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนและอำหำรมีแนวโน้มที่จะมีควำมส ำคัญเพ่ิม
มำกขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้ำนสิ่งแวดล้อมจะมีควำมเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบกำรพัฒนำตำมข้อตกลง
ระหว่ำงประเทศต่ำงๆ ที่ส ำคัญ เช่น เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และบันทึกควำมตกลงปำรีสจะได้รับกำรน ำไป
ปฏิบัติอย่ำงจริงจังมำกยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่ำนี้จะก่อให้เกิดควำมท้ำทำยต่อกำรพัฒนำประเทศในหลำยมิติ ทั้งในส่วนของ
กำรจ้ำงงำนและอำชีพ สำขำกำรผลิตและบริกำรใหม่ๆ ควำมมั่นคงของประเทศอันเกิดจำกภัยคุกคำมและควำมเสี่ยง
ด้ำนอื่นๆ ทีซ่ับซ้อนขึ้น อำชญำกรรมไซเบอร์ รูปแบบกำรก่อสงครำมที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ     กำรเคลื่อนย้ำย
อย่ำงเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่ำวสำร องค์ควำมรู้ เทคโนโลยีและสินค้ำและบริกำร กำรปรับตัวต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่รวดเร็วและคำดกำรณ์ได้ยำกกำรเกิดขึ้นของโรคระบำด และโรคอุบัติใหม่ที่จะ
ส่งผลให้กำรเฝ้ำระวังด้ำนกำรสำธำรณสุขในประเทศมีควำมส ำคัญมำกขึ้น  อำจน ำไปสู่ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำที่ทวี
ควำมรุนแรงมำกขึ้นได้ หำกไม่มีมำตรกำรที่มีประสิทธิภำพในกำรป้องกันและรองรับผลกระทบต่ำงๆ  ที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะ
เกิดข้ึนอย่ำงรวดเร็วโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกกำรเข้ำถึงเทคโนโลยี โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และองค์ควำมรู้สมัยใหม่มีระดับ
ควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงกลุ่มประชำกรต่ำงๆ โดยกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่ำวจะส่งผลต่อ
ทั้งกำรจ้ำงงำนและอำชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงำนที่เปลี่ยนไป มีควำมต้องกำรแรงงำนที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมำก
ขึ้น หลำยอำชีพอำจหำยไปจำกตลำดงำนในปัจจุบันและบำงอำชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพำะอำชีพ
ที่ต้องกำรทักษะระดับต่ ำ ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงต่อควำมมั่นคงและคุณภำพชีวิตของประชำชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขำด
ควำมรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกำภิวัตน์ที่จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำขยำยควำมเป็นเมือง  
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ว รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงทำงสภำพภูมิอำกำศที่อำจจะมีควำมแปรปรวนมำกยิ่งขึ้น 
ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่ำวจะส่งผลให้ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำของประเทศมีควำมซับซ้อนมำกยิ่งข้ึน 
   จำกปัจจัยและแนวโน้มที่คำดว่ำจะส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศในมิติต่ำงๆ
ข้ำงต้น เห็นได้ว่ำบริบทและสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่ำงรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีควำมซับซ้อนหลำกหลำยมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนำคตกำรพัฒนำประเทศอย่ำงมำก 
ดังนั้น กำรพัฒนำประเทศจึงจ ำเป็นต้องมียุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้ำนกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง 
มีควำมร่วมมือในลักษณะประชำรัฐจำกภำคส่วนต่ำงๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่เป็นกำรด ำเนินงำนอย่ำง
บูรณำกำร เนื่องจำกทุกมิติกำรพัฒนำมีควำมเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ ำเป็นต้องมีทรัพยำกรมนุษย์ที่
มีคุณภำพ มีควำมรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ สำมำรถรู้เท่ำทันและปรับตัวให้
สำมำรถด ำเนินชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข มีอำชีพที่มั่นคง สร้ำงรำยได้ ท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกำ
ใหม่ๆ และมำตรฐำนที่สูงขึ้น โดยเฉพำะในโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำระบบและ
ปัจจัยส่งเสริมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำทักษะฝีมือที่
สอดคล้องกันกับกำรพัฒนำของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริกำรสำธำรณะ โครงสร้ำงพ้ืนฐำน รวมทั้งกำรให้



ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถยกระดับเป็นเจ้ำของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมก้ำวทันโลก จำกกำรต่อยอดกำรพัฒนำบนพื้นฐำนนโยบำยไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดกำรสร้ำงห่วงโซ่ 
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มูลค่ำทำงเศรษฐกิจในทั้งภำคอุตสำหกรรม ภำคเกษตรและภำคบริกำร กระจำยผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำ ลด
ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ และน ำไปสู่กำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของประชำชนทุกภำคส่วน 
   นอกจำกนี ้ประเทศไทยต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนและ
อำหำร กำรรักษำไว้ซึ่งควำมหลำกหลำยเชิงนิเวศ กำรส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตและธุรกิจ และกำรพัฒนำและขยำย
ควำมเป็นเมืองที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับกำรมีข้อก ำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะกำรใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ กฎหมำย ระบบ
ภำษีต้องมีกลยุทธ์กำรพัฒนำที่สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภำพกำรแข่งขันที่สูงขึ้น  
และสำมำรถใช้จุดแข็งในเรื่องต ำแหน่งที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อกำร 
พัฒนำประเทศมำกขึ้น รวมทั้งให้ควำมส ำคัญของกำรรวมกลุ่มควำมร่วมมือกับนำนำประเทศในระดับภูมิภำคและ
ระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้ำงสัมพันธไมตรี เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดกำรสร้ำงพลังทำง
เศรษฐกิจและรักษำควำมมั่นคงของประเทศ โดยจ ำเป็นต้องสร้ำงควำมพร้อมในกำรที่จะยกระดับมำตรฐำนและมีกำร
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกติกำสำกลในด้ำนต่ำงๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ ำเป็นต้องเร่งให้มีกำรปฏิรูประบบ
รำชกำรและกำรเมืองเพ่ือให้เกิดกำรบริหำรรำชกำรที่ดีและมีเสถียรภำพทำงกำรเมือง มีกำรส่งเสริมคนในชำติให้ยึด
มั่นสถำบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดควำมรักควำมสำมัคคี และลดควำมขัดแย้งภำยในประเทศ โดยที่
นโยบำยกำรพัฒนำต่ำงๆ จ ำเป็นต้องค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับโครงสร้ำงและลักษณะพฤติกรรมของประชำกรที่
อำจจะมีควำมแตกต่ำงจำกปัจจุบันมำกข้ึน 
   ดังนั้น ภำยใต้เงื่อนไขโครงสร้ำงประชำกร โครงสร้ำงเศรษฐกิจ สภำพสังคม สภำพ
ภูมิอำกำศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยกำรพัฒนำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนกำร
พัฒนำที่รอบคอบและครอบคลุม อย่ำงไรก็ตำม หลำยประเด็นพัฒนำเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน
เพ่ือให้เกิดกำรปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรำกลึกลงไปถึงกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้ำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำให้
ประเทศเจริญก้ำวหน้ำไปในอนำคตจึงจ ำเป็นต้องก ำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยำวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศำสตร์
หลักในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือเป็นกรอบในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำอย่ำงบูรณำกำรบนพ้ืนฐำนประชำรัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็ง
และจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ โดยยุทธศำสตร์ชำติจะเป็น
เป้ำหมำยใหญ่ในกำรขับเคลื่อนประเทศ และถ่ำยทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศำสตร์ ภำรกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่ำงๆ อำทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน เขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออกเพ่ือให้กำรพัฒนำประเทศสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชำติ อันได้แก่ กำรมีเอกรำช อธิปไตย กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคง และยั่งยืนของสถำบันหลักของชำติ
และประชำชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีควำมมั่นคงทำงสังคม
ท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ควำมเจริญเติบโตของชำติ  ควำมเป็นธรรมและ



ควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคงทำงพลังงำนและ
อำหำร ควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ  
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และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติประสำนสอดคล้องกันด้ำนควำมมั่นคงในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงมี
เกียรติและศักดิ์ศรี 

ควำมมั่นคง หมำยถึง กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภำยในประเทศและภำยนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีควำมม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทำงกำรทหำร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง เช่น ประเทศมีควำมมั่นคงใน
เอกรำชและอธิปไตย มีกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์กลำงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน มีระบบกำรเมืองที่มั่นคงเป็น
กลไกที่น ำไปสู่กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล  สังคมมีควำมปรองดองและควำม
สำมัคคี สำมำรถผนึกก ำลังเพ่ือพัฒนำประเทศ ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น ประชำชนมีควำม
มั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับกำรด ำรงชีวิต มีกำรออมส ำหรับวัยเกษียณ ควำมมั่นคงของอำหำร 
พลังงำน และน้ ำ มีที่อยู่อำศัยและควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมำยถึง ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องและมีควำม
ยั่งยืนจนเข้ำสู่กลุ่มประเทศรำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรมีควำมอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น และมีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงทุกภำคส่วนมีคุณภำพชีวิตตำม
มำตรฐำนขององค์กำรสหประชำชำติ ไม่มีประชำชนที่อยู่ในภำวะควำมยำกจนเศรษฐกิจในประเทศมีควำมเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับประเทศต่ำงๆทั้งในตลำดโลกและตลำดภำยในประเทศเพ่ือให้
สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศตลอดจนมีกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนำคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบำทที่ส ำคัญในเวทีโลก และมี
ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภำคเอเชีย เป็นจุดส ำคัญของกำรเชื่อมโยงใน
ภูมิภำค ทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท ำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในกำรพัฒนำ 
นอกจำกนี้ยังมีควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทำงปัญญำทุนทำง
กำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมำยถึง กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของ
ประชำชนให้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักกำรใช้ กำรรักษำและกำรฟ้ืนฟู
ฐำนทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศ กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภำพ
ดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอ้ืออำทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบำลมีนโยบำยที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืนและให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล มีเสถียรภำพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภำพของ



ประเทศในหลำกหลำยมิติ พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำสและควำม
เสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐของประชำชนเพื่อ
ประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ  ประกอบด้วย 
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1) ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได้ 
3) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ 
4) ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม 
5) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของ

ทรัพยำกรธรรมชำติ 
6) ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(1) กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
(2)กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
(3) กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำม

มั่นคงของชำติ 
(4) กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติ รวมถึง

องค์กรภำครัฐและที่มิใช่ภำครัฐ 
(5) กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 

4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1) กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
(2) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
(3) สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
(4) โครงสร้ำงพื้นฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(5) พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
(2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(4) กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
(5) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี 
(6) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ

ทรัพยำกรมนุษย ์
(7) กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและพัฒนำ

ประเทศ 



4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(1) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
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(3) กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 
(4) กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงตนเองและ

กำรจัดกำรตนเอง 
4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
(3) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
(4) พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นควำม

เป็นเมืองที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
(5) พัฒนำควำมม่ันคงน้ ำ พลังงำน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 

4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำร

อย่ำงสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(2) ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและ

เชื่อมโยงกำรพัฒนำในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพ้ืนที ่
(3) ภำครัฐมีขนำดเล็กลง เหมำะสมกับภำรกิจ ส่งเสริมให้ประชำชนและทุกภำค

ส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 
(4) ภำครัฐมีควำมทันสมัย 
(5) บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำ นึกมี

ควำมสำมำรถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออำชีพ 
(6) ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) กฎหมำยมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 
(8) กระบวนกำรยุติธรรมเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชำชนโดยเสมอ

ภำค 

 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลำ
ของกำรปฏิรูปประเทศและสถำนกำรณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมำกขึ้น  โดยได้
น้อมนำหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” มำเป็นปรัชญำนำทำงในกำรพัฒนำประเทศต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำฯ 
ฉบับที ่9-11 เพ่ือเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสำมำรถยืนหยัดอยู่ได้อย่ำงมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม ส่งผลให้กำรพัฒนำประเทศสู่ควำมสมดุลและยั่งยืน 



  ในกำรจัดทำแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (สศช.) ได้จัดท ำบนพ้ืนฐำนของกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนหลัก
ของกำรพัฒนำประเทศ และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งกำร 
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ปรับโครงสร้ำงประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นกำรปฏิรูปประเทศ นอกจำกนั้น ได้ให้ควำมส ำคัญ
กับกำรมีส่วนร่วมของภำคีกำรพัฒนำทุกภำคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอำชีพ ระดับภำค และระดับประเทศในทุกขั้นตอน
ของแผนฯ อย่ำงกว้ำงขวำงและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก ำหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ รวมทั้งร่วมจัด
ทำรำยละเอียดยุทธศำสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส ำคัญในกำรเชื่อมต่อกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ในลักษณะกำรแปลงยุทธศำสตร์ระยะยำวสู่กำรปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศำสตร์ของ
แผนพัฒนำฯ ฉบับที ่12 ได้ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำ พร้อมทั้งแผนงำน/โครงกำรส ำคัญที่ต้องด ำเนินกำรให้เห็นผล
เป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สำมำรถปรับตัวรองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก ำหนด
แนวคิดและกลไกกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ำกับให้กำรพัฒนำเป็นไปอย่ำงมีทิศทำงและ
เกิดประสิทธิภำพ นำไปสู่กำรพัฒนำเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
1.1 หลักกำร 
1.2 จุดเปลี่ยนส ำคัญในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 
1.3 ประเด็นกำรพัฒนำหลักที่ส ำคัญในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
2.1 สถำนกำรณ์และแนวโน้มภำยนอก  
2.2 สถำนกำรณ์และแนวโน้มภำยใน  

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
3.1 วัตถุประสงค์  

   3.2 เป้ำหมำยรวม  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศำสตร์ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที ่12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศำสตร์ โดยมี 6 ยุทธศำสตร์ตำม
กรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศำสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

4.1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  
4.2 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม  

   4.3 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน  
4.4 ยุทธศำสตร์กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
4.5 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
4.6 ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมำภิบำลในสังคมไทย  



4.7 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์  
4.8 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
4.9 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
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4.10 ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ  
5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สู่การปฏิบัติ  

5.1 หลักกำร  
5.2 แนวทำงขับเคลื่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12  
5.3 กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำฯ ฉบับที ่12  

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค 
  แผนพัฒนำภำค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนกำรมี ส่วนร่วมของทุกภำคส่วนจำกทุกจังหวัดทั้ง 4 
ภูมิภำคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สำมำรถ  ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด
และแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำภำค  จัดท ำโดยส ำนักงำนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำที่สมดุล  ยึดแนวคิดกำรพัฒนำตำม “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดย
ประกอบไปด้วย  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเหนือ  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำภำคกลำง   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคใต้  ซึ่งเทศเทศบำลต ำบลพระแท่นนั้นตั้งอยู่ภำคกลำง กำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีของเทศบำลมีควำมสัมพันธ์กับแผนพัฒนำภำคกลำง  
     กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มำตรำ 53/1 และมำตรำ 53/2 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดและแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทำงกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น ส ำนักงำนพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) จึงได้จัดท ำกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคท่ียึดกระบวนกำรมี ส่วนร่วมของทุก
ภำคส่วนจำกทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภำคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สำมำรถใช้เป็นกรอบแนวทำงใน
กำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดและแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
  1. แนวคิดและหลักการ 
 1.1 ยึดแนวคิดกำรพัฒนำตำม “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดกำรพัฒนำที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจำกกระแสกำรเปลี่ยนแปลงทั้งจำกภำยนอกและภำยในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “กำร
พัฒนำแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชำชน  ภูมิสังคม  ยุทธศำสตร์พระรำชทำน เข้ำใจ เข้ำถึง และ
พัฒนำ  ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคภำคีกำรพัฒนำ และหลักธรรมำภิบำล  เพ่ือให้สังคมสมำนฉันท์และอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน 
 1.2  หลักกำร มุ่งสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับแผนระดับชำติต่ำงๆ นโยบำยรั ฐบำล แผนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน เพื่อสร้ำงโอกำสทำงกำรพัฒนำ สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(1) ก ำหนดรูปแบบกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภำค รวมถึงชุมชน 
(2) ก ำหนดบทบำทและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคให้สอดคล้องกับศักยภำพและโอกำสของพ้ืนที่ 

2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที ่

 



 ภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ  สภำพแวดล้อมภำยนอกเป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำร
พัฒนำประเทศ  เป็นผลให้จ ำเป็นต้องเตรียมกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้เหมำะสม กำรพัฒนำที่สมดุล 
ดังนั้นจึงก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
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2.1 พัฒนำพ้ืนที่ในภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐำน

กำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรม กำรเกษตรและกำรแปรรูปกำรเกษตร และกำรท่องเที่ยวของภูมิภำค โดยเฉพำะ 
2.1.1 พัฒนำพ้ืนที่เชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจตำมแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 

Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดำหำร  แนวสะพำนเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปรำจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บำงสะพำน  แนวสะพำนเศรษฐกิจพังงำ-กระบี่-สุรำษฎร์
ธำนี-นครศรีธรรมรำช  และแนวสะพำนเศรษฐกิจสตูล-สงขลำ 

2.1.2 พัฒนำพื้นที่เชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจตำมแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงรำย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคำย-อุดรธำนี-
ขอนแก่น-นครรำชสีมำ-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรำ-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดำหำร 
 2.2 พัฒนำบริกำรพ้ืนฐำนของชุมชนเพื่อรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่ำงประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่
ชุมชนตำมแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพำะชุมชนเศรษฐกิจชำยแดน  
 2.3 พัฒนำระบบโลจิสติกส์และโครงข่ำยคมนำคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น กำรพัฒนำระบบรถรำง  เพิ่มประสิทธิภำพกำรขนส่งทำงน้ ำ และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรเชื่อมโยง
โครงข่ำยกำรคมนำคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 2.4 สร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษำสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนำแหล่งน้ ำให้เพียงพอต่อกำรเกษตร พัฒนำสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสำหกรรม และกำรจัดให้มีกำร
จัดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
  จังหวัดกำญจนบุรี อยู่ในกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ 
นครปฐม  กำญจนบุรี  สุพรรณบุรี และ รำชบุรี 
 
วิสัยทัศน์ 

ศูนย์กลำงสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรเพ่ือสุขภำพครบวงจร 
กำรท่องเที่ยวหลำกหลำยเชื่อมโยงอำรยธรรมทวำรวดี 

กำรค้ำและกำรลงทุนระดับสำกลที่มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
และกำรค้ำผ่ำนแดนสู่เอเชีย 

 
พันธกิจ 
  1. ปรับโครงสร้ำงกำรดำเนินงำนทำงเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสำหกิจชุมชนสหกรณ์ และ 



วิสำหกิจขนำดกลำงขนำดย่อม ให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ก้ำวทันเทคโนโลยี รู้ทันบริบทโลกรอดพ้น กับดัก
รำยไดป้ำนกลำงสู่กำรมีรำยได้ ที่มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
  2. สร้ำงและประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำเครือข่ำยระหว่ำงภำคเอกชน ชุมชนประชำคม และ
ภำครัฐรวมถึงเครือข่ำยภำยใน ในกำรพัฒนำส่งเสริมระบบดำเนินงำนทำงเศรษฐกิจและควำมมั่นคงในกลุ่มจังหวัด 
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  3. ปรับปรุง สนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ที่มี
กำรเชื่อมโยงกัน และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด 
  4. พัฒนำระบบติดตำมและประเมินผล รวมถึงกลไกในกำรขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรมของกลุ่ม
จังหวัดให้บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ 

 

เป้าประสงค์รวม 
 

เศรษฐกิจมั่นคง ประชำชนมั่งค่ัง และควำมสุขที่ยั่งยืน 
(มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน) 

 

 -เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจำกอัตรำกำรขยำยตัวมูลค่ำผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3.5 
 -ประชำชนมั่งค่ัง ประเมินจำกมูลค่ำผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
 -ควำมสุขที่ยั่งยืน ประเมินจำกค่ำดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด ต้องไม่น้อย 
กว่ำค่ำเฉลี่ยของปี 2557 – 2558 (หรือไม่น้อยกว่ำ 0.6229) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนำสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร ให้ได้คุณภำพ มำตรฐำน 
ยกระดับสู่กำรเป็นศูนย์กลำงสุขภำพครบวงจร 
  เน้นให้เกิดกำรพัฒนำสินค้ำไม่ว่ำจะเป็นสินค้ำเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร ให้ได้คุณภำพ
มำตรฐำน ระดับนำนำชำติ ที่บ่งบอกถึงควำมปลอดภัย และมุ่งเน้นด้ำนสุขภำพซึ่งจำเป็นต้องพัฒนำตั้งแต่วิธีกำรผลิต 
ต้นน้ ำ กลำงน้ ำ จนถึงปลำยน้ ำ โดยส่งเสริมกำรใช้สำรชีวภำพทดแทนสำรเคมี และพัฒนำพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์ 
สนับสนุนให้มีระบบตรวจสอบรับรองคุณภำพของสินค้ำเกษตร พัฒนำกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรให้มีควำมหลำกหลำย 
และส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งวิสำหกิจชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนกำรตลำดประชำสัมพันธ์ สินค้ำ 
และบริกำร พัฒนำอุตสำหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนกำรเป็นศูนย์กลำงสุขภำพครบวงจร รวมถึงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
เพ่ือให้มีสินค้ำเพียงพอกับควำมต้องกำร 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมอัตลักษณ์กำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อำรยธรรมทวำร-วดี 
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภำคอำเซียน และยกระดับกำรท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง 
  เน้นเรื่องกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงภำยในกลุ่มจังหวัด โดยมีประเด็น “อำรยธรรมทวำรวดี” เป็นกรอบ
ในกำรด ำเนินกำร โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศำสตร์ 
ประเพณีวัฒนธรรม อำรยธรรมทวำรวดี วิถีชุมชน รวมถึงกำรท่องเที่ยวทำงธรรมชำติเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรักษำควำม
อุดมสมบูรณ์และสภำพแวดล้อมที่สวยงำมของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะมุ่งเน้นทำงด้ำนกำรประชำสัมพันธ์กำรมีอีเวนท์ 



หรือกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวมำยังกลุ่มจังหวัด โดยจะต้องมีกำรปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยง
กิจกรรม ตลอดจนบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว รวมถึงกำรปรับปรุงสินค้ำด้ำนกำรท่องเที่ยวให้สื่อควำมหมำยถึง 
อำรยธรรมทวำรวดี 
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   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนำและส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนและกำรค้ำผ่ำนแดนให้มีศักยภำพ 
ผลักดันเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ น ำไปสู่กำรกระตุ้นให้เกิดกำรค้ำกำรลงทุน เชื่อมโยงกำรค้ำสู่เอเชีย 
  เน้นเรื่องกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยเฉพำะกำรค้ำ กำรลงทุนระหว่ำงประเทศ 
เพ่ือเชื่อมโยงไปยังด้ำนตะวันตกสู่เอเชีย โดยใช้จังหวัดกำญจนบุรีที่ได้รับกำรส่งเสริมให้เป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นประตู เชื่อมโยงไปยังโครงกำรพัฒนำท่ำเรือน้ำลึกและเขตนิคมอุตสำหกรรมทวำย รวมถึงเชื่อมโยงกำรพัฒนำกับ
ประเทศเพ่ือนบ้ำนในระดับภูมิภำคโลก ตำมแกนกำรพัฒนำตำมแนวพ้ืนที่พัฒนำเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern 
Economic Corridor: SEC) กับสนำมบินสุวรรณภูมิ และท่ำเรือแหลมฉบัง ในภำคตะวันออก 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับกำรผลิต ภำคเกษตรกรรม พำณิชยกรรม อุตสำหกรรม สินค้ำ
ชุมชนและภำคแรงงำน ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตโดยเน้นวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 
4.0 
  เน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรจัดกำร ควำมคิดริเริ่ม และกำรตลำด เพ่ือยกระดับกำรผลิต ภำค
เกษตรกรรม พำณิชยกรรม อุตสำหกรรม สินค้ำชุมชน และภำคแรงงำน ภำยใต้กรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0   เพ่ือ
สร้ำงควำมเข้มแข็งภำคกำรเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน  และในประเด็นกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน ซึ่งจะทำให้ประเทศรอดพ้นจำกกับดักรำยได้ปำนกลำง 

 

แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 
 
วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี 

“เมืองแห่งควำมสุข กำรท่องเที่ยวและกำรเกษตรปลอดภัย ระบบเศรษฐกิจมั่นคง” 
พันธกิจ 
  1.พัฒนำทุนมนุษย์ ทุนทำงสังคม และคุณภำพชีวิตอย่ำงทั่วถึง 
  2.เสริมสร้ำงควำมม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพ้ืนที่ตอนในและพ้ืนที่ชำยแดน 
  3.สนับสนุนกำรจัดท ำแผนแม่บทผังชุมชน และผังเมืองรวม 
  4.พัฒนำสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวให้มีคุณภำพมำตรฐำน เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำร
ท่องเที่ยวปลอดภัย 
  5.จัดตั้งนิคมเกษตรกรรม พัฒนำศักยภำพระบบกำรผลิต กำรแปรรูปสินค้ำเกษตร  เกษตร
อุตสำหกรรมปลอดภัย ให้มีคุณภำพมำตรฐำนเพื่อกำรบริโภคและส่งออก 
  6.พัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก ส่งเสริมอำชีพชุมชน ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 



  7.พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ ให้มีมำตรฐำนสำกล เพ่ิมช่องทำงกำรค้ำภำยใน
กำรค้ำชำยแดน ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และกำรค้ำกับต่ำงประเทศ 
  8.สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำ นวัตกรรม เทคโนโลยี ในกำรจัดกำรระบบสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิต 
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เป้ำประสงค์รวม 
  1.ประชำชนชำวจังหวัดกำญจนบุรี มีควำมสุขในกำรด ำรงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิกำรและส่งเสริม
พัฒนำคุณภำพชีวิตอย่ำงเหมำะสม มีควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
จัดระบบผังเมือง พัฒนำระบบสำธำรณูปโภคให้ประชำชนได้รับควำมสะดวกสบำย ตลอดจนประชำชนหรือผู้ที่
เดินทำงมำท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมำประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่ำงๆ ใช้ชีวิตอย่ำงมีควำมสุขในกำญจนบุรี 
  2.จังหวัดกำญจนบุรีเป็นเมืองแห่งกำรท่องเที่ยวที่มีมำตรฐำนสำกลทั้งระบบ และมีควำมปลอดภัย 
  3.จังหวัดกำญจนบุรีเป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย มีกำรส่งเสริมพัฒนำด้ำนกำรเกษตรแบบครบ
วงจรอย่ำงยั่งยืนตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรจัดตั้งนิคมอุตสำหกรรม ก ำหนดผังพ้ืนที่กำรเกษตร 
(Zoning) อย่ำงเหมำะสม 
  4.จังหวัดกำญจนบุรี ไม่มีประชำชนยำกจน มีกำรพัฒนำเศรษฐกิจทั้งระบบ ตั้งแต่เศรษฐกิจฐำนรำก
ในระดับครัวเรือน ชุมชน จนถึงเศรษฐกิจภำพรวมของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  เสริมสร้ำงสังคมเป็นสุข และสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 กลยุทธ์กำรพัฒนำ  
  1.ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
  2.พัฒนำกลไกและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิรูปกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต 
  3.พัฒนำสมรรถนะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรสื่อสำรภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำ
เมยีนมำในจังหวัดกำญจนบุรี 
  4.พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ 
  5.ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสถำนพยำบำล 
  6.พัฒนำกลไกและส่งเสริมกระบวนกำรสมัชชำสุขภำพจังหวัดกำญจนบุรี 
  7.ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและท้องถิ่นร่วมกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรชุมชนทุกต ำบล 
  8.พัฒนำศักยภำพกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต ำบลเพ่ือจัดสวัสดิกำรให้ประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง
ครอบคลุม 
  9.วิจัยและพัฒนำชุมชนพอเพียงจังหวัดกำญจนบุรี 
  10.พัฒนำทุนทำงสังคมชุมชนเข้มแข็ง 
   

ยุทธศำสตร์ที่ 2  ส่งเสริมควำมเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
 กลยุทธ์กำรพัฒนำ 



  1.กำรบูรณำกำรและผนึกก ำลังร่วมกันทุกภำคส่วนในกำรสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัย 
  2.สนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนในกำรเฝ้ำระวังและแจ้งข้อมูลข่ำวสำรแก่ทำงรำชกำร 
  3.เสริมสร้ำงศักยภำพคนชุมชนในกำรสร้ำงควำมมั่นคง 
  4.สนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนควำมม่ันคงปลอดภัย ที่ทุกหน่วยงำนสำมำรถเข้ำถึงได้ 
  5.ส่งเสริม และพัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผลที่เกี่ยวกับควำมมั่นคง ปลอดภัย 
  6.พัฒนำประสิทธิภำพของหน่วยงำนด้ำนควำมม่ันคงให้มีควำมพร้อมและมีประสิทธิภำพอยู่เสมอ 
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  7.ศึกษำวิจัยด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยเพื่อน ำข้อมูลมำใช้ให้เท่ำทันกับสถำนกำรณ์อยู่เสมอ 
  8.พัฒนำและปรับปรุงสภำพแวดล้อมเมือง/ชุมชนให้น่ำอยู่ และเหมำะสมกับทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวตำมอัตลักษณ์ และกำรท่องเที่ยวปลอดภัย 
 กลยุทธ์กำรพัฒนำ 

1. ส่งเสริมและพัฒนำมำตรฐำนด้ำนกำรท่องเที่ยวสู่มำตรฐำนสำกล 
2. จัดศูนย์แสดงข้อมูลกำรท่องเที่ยวจังหวัดกำญจนบุรี 
3. พัฒนำมำตรฐำนกำรบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
4. พัฒนำกำรจัดกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่ำงประเทศ 
5. พัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ 
6. พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และเส้นทำงกำรท่องเที่ยวปลอดภัย 
7. ส่งเสริมกำรวิจัยและกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชน 
8. พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

             9.  อำคำร สิ่งปลูกสร้ำง เครื่องเล่นและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในแหล่งท่องเที่ยวได้รับกำ
ตรวจสอบ และรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัย 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเกษตรกรรมอย่ำงครบวงจร 
 กลยุทธกำรพัฒนำ 

1. ส่งเสริมและพัฒนำระบบข้อมูล แผนพัฒนำระบบเกษตร และกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนอย่ำง 
สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

2. ส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สร้ำงระบบกำรเกษตรทั้งกำรผลิต กำรแปรรูป 
กำรจ ำหน่ำยภำยใต้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำระบบเกษตรโดยใช้ภูมิปัญญำดั้งเดิมร่วมกับ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

                   4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำสร้ำงธรรมนูญ ควำมสุข
ชุมชน และใช้ให้เป็นวิถีชีวิตอย่ำงยั่งยืน 

  5. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน และระบบชลประทำนเพ่ือกำรเกษตร และกำรใช้พลังงำนทำงเลือก
เพ่ือกำรเกษตรให้เหมำะสมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  6. ส่งเสริมบุคลำกรด้ำนกำรเกษตร 
  7. จัดตั้งนิคมเกษตรกรรม นิคมอุตสำหกรรมกำรเกษตร 



  8. จัดตั้งตลำดกลำงกำรเกษตร ในพ้ืนที่เหมำะสม สร้ำงร้ำนค้ำของชุมชน จัดพื้นที่โซนนิ่ง
กำรเกษตรทุกชนิด ทั้งพืชหลัก ผลไม้ พืชพัก ไม้ดอก ปศุสัตว์ ประมง 
  9. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่ดินเพ่ือกำรเกษตรให้มีเสถียรภำพ 
  10.พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตอำหำรและสินค้ำเกษตรปลอดภัย 
  11. ส่งเสริมกำรจัดตั้งกองทุนพัฒนำเกษตรกรจำกควำมร่วมมือโดย รัฐ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5  ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรค้ำชำยแดน 
 กลยุทธกำรพัฒนำ 
  1. เสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำนรำกตำม
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ส่งเสริมผู้ประกอบกำร วิสำหกิจเพ่ือสังคม (SE) และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 
  3. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตอำหำรและสินค้ำเกษตร 
  4. ยกระดับสถำนประกอบกำรสู่มำตรฐำนสำกล 
  5. ส่งเสริมเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภค 
  6. ส่งเสริมและพัฒนำพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนที่เชื่อมโยง 
  7. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรสมรรถนะแรงงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษ 
  8. เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรค้ำกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ ำโขงและประเทศอ่ืนๆ  
  9. เพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรขนส่งและโครงสร้ำงพื้นฐำน 
  10. พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรและแรงงำนวิชำชีพสู่มำตรฐำนสำกล 
1.4ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2561 - 2564 
 

จุดยืน 
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงมีมาตรฐาน ส่งเสริมประชาชนให้มีอาชีพ  และรายได้เพ่ิมขึ้น โดยค้านึงถึง 

การใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าและยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
"เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ คุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน 

การให้บริการครบถ้วน กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล  โครงสร้างพื้นฐานครบครัน  ก้าวทัน AEC" 
 

วิสัยทัศน์ 
1. ส่งเสริมอำชีพให้ประชำชน                 

2. พัฒนำคุณภำพสินค้ำเกษตร เกษตรอุตสำหกรรม  

3. สนับสนุนและสร้ำงแหล่งกระจำยสินค้ำเกษตรและสินค้ำพ้ืนเมือง   

4. พัฒนำและปรับปรุงสถำนที่ท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำนและปลอดภัย    

5. สนับสนุนประชำชน องค์กร หน่วยงำน ในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว  



6. สร้ำงจิตส ำนึกของประชำชนในกำรดูแลจัดกำรสถำนที่ท่องเที่ยว   

7. ปรับปรุง พัฒนำเส้นทำงกำรคมนำคมขนส่งได้มำตรฐำน   

8. ปรับปรุง  พัฒนำระบบเครือข่ำยคมนำคมให้ครอบคลุม   

9. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร   

10.  ปรับปรุง  จัดหำและพัฒนำแหล่งน้ ำส ำหรับอุปโภค บริโภค   
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11.  กำรจัดท ำผังเมืองและผังเมืองรวม   

12.  พัฒนำสถำนที่พักผ่อนให้มีมำตรฐำนและปลอดภัย   

13.  ส่งเสริมกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน   

14.  สนับสนุน ส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพให้ประชำชน 

15.  สร้ำงควำมปลอดภัยให้กับประชำชน   

16.  ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรรักษำสิ่งแวดล้อม   

17.  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี   

18.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำข้อมูลในกำรพัฒนำ  

19.  ส่งเสริมควำมรู้ของบุคลำกรให้ได้มำตรฐำน  

20.  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล  

21.  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  

22.  ส่งเสริมกระบวนกำรประชำธิปไตย  

เป้าประสงค์ 

1. ประชำชนมีอำชีพ  

2. สินค้ำเกษตร เกษตรอุตสำหกรรมมีสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำ   

3. สินค้ำเกษตรมีกำรพัฒนำคุณภำพ  

4. สถำนที่ท่องเที่ยวได้รับกำรปรับปรุงให้ได้มำตรฐำน   

5. ประชำชน องค์กรเอกชนให้ควำมร่วมมือในกำรดูแลสถำนที่ท่องเที่ยวมำกขึ้น   

6. ประชำชนมีจิตส ำนึกในกำรร่วมดูแลสถำนที่ท่องเที่ยวให้มีควำมปลอดภัย  

7. เส้นทำงคมนำคมขนส่งมีมำตรฐำนและปลอดภัย   

8. เส้นทำงคมนำคมครอบคลุมเส้นทำงหลัก   

9. ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรได้รับกำรพัฒนำให้ครอบคลุมครบถ้วน   

10.  มีน้ ำส ำหรับใช้ในกำรอุปโภค บริโภคอย่ำงเพียงพอ   

11.  กำรผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ  

12.  มีสถำนที่ออกก ำลังกำยและสถำนที่พักผ่อนเพียงพอปลอดภัย  และได้มำตรฐำน   



13.  กำรศึกษำมีคุณภำพทั้งในระบบและนอกระบบ   

14.  สุขภำพอนำมัยของประชำชนดีขึ้น   

15.  ประชำชนได้รับควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

16.  ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีควำมเหมำะสมและมีควำมปลอดภัย   

17.  วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นด ำรงอยู่   
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18.  บุคลำกรในหน่วยงำนมีควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ 

19.  มีข้อมูลส ำหรับใช้ในกำรวำงแผน ตรวจสอบและพัฒนำงำนของท้องถิ่น   

20.  กำรบริหำรมีควำมโปร่งใส ยุติธรรม  

21.  ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน วิเครำะห์ และตรวจสอบ 

22.  ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย   

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 1.1 กำรส่งเสริมอำชีพ กำรเกษตรและเกษตรอุตสำหกรรม 

1.2 กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรพำณิชยกรรม และกำรค้ำสู่สำกล 
1.3 อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง 
    พ้ืนฐำน 

2.1 กำรคมนำคมและกำรขนส่ง 
2.2 กำรส่งเสริมสนับสนุนและบ ำรุงรักษำสำธำรณูปโภคข้ันพื้นฐำน 
2.3 กำรผังเมือง 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 3.1 กำรพัฒนำสังคมและสังคมสงเครำะห์ 
3.2 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร 
3.3 กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรศึกษำ 
3.4 กำรสำธำรณสุข 
3.5 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
3.6 กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและ 
      ทรัพย์สิน 
3.7 กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน 
    ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

4.1 กำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมทรัพยำกรธรรมชำติและ 
      สิ่งแวดล้อม 
4.2 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
4.3 กำรก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
4.4 กำรส่งเสริมให้ประชำชนใช้พลังงำนสะอำดและพลังงำน 
      จำกกำรเกษตร 
 
 



5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนศำสนำ  
    ศิลปะ และวัฒนธรรม 

5.1 กำรส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  
      และประเพณีท้องถิ่น 
5.2 กำรส่งเสริมอนุรักษ์โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ  
      พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้ำน 
5.3 กำรส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร 
    บริหำรจัดกำร 

6.1 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
6.2 กำรปรับปรุง พัฒนำสถำนที่ พัสดุและทรัพย์สินส ำหรับกำร 
      ปฏิบัติงำน 
6.3 กำรส่งเสริมควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรท ำงำน 
6.4 กำรส่งเสริมกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
6.5 กำรส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วม 
 

 

1.5  ไทยแลนด์ 4.0 (THAILAND 4.0) 
  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นต้องมีควำมสัมพันธ์กับไทยแลนด์ 4.0  โดยให้ควำมส ำคัญกับกำร
พัฒนำด้ำนเทคโนโลยีกลุ่มอำหำร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ  กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีทำงกำร
แพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล 
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่ำงๆ ปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่ม
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง  โดยรำยละเอียดไทยแลนด์ 4.0 มีดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นกำรพัฒนำ เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจชุดใหม่  (New 
Engines of Growth) ด้วยกำรเปลี่ยนแปลง ควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้ำน คือ ควำม



หลำกหลำยเชิงชีวภำพ และ ควำมหลำกหลำยเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นควำมได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยกำรเติมเต็ม
ด้วยวิทยำกำร ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ แล้วต่อยอดควำม
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมเป้ำหมำย ประกอบด้วย 
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1. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อำทิ 
เทคโนโลยีกำรเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอำหำร (Foodtech) เป็นต้น 

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อำทิ 
เทคโนโลยีสุขภำพ (Healthtech) เทคโนโลยีกำรแพทย์ (Medtech) สปำ (Spa) เป็นต้น 

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) อำท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อำทิ เทคโนโลยี
กำรเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีกำรศึกษำ (Edtech) อี-มำร์เก็ตเพลส 
(E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) อำทิ เทคโนโลยีกำรออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีกำร
ท่องเที่ยว (Traveltech) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริกำร (Service Enhancing) เป็นต้น 

  

2.1 วิสัยทัศน์ 

 วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลพระแท่น 
  “พระแท่นน่ำอยู่ เชิดชูโบรำณสถำนพระแท่นดงรัง เทศบำลบริกำรดี มีประสิทธิภำพ ประทับใจ  

ประชำชนมีส่วนร่วมและสำมัคคี ส่งเสริมเกษตรกรรม น ำพำท้องถิ่นสู่ควำมเจริญและพอเพียง” 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภคข้ันพ้ืนฐำน   

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ   
 3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิตของประชำชน   

4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมืองกำรบริหำร   
6.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและศิลปวัฒนธรรม   

 

 2.3 เป้าประสงค์ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



  1)  กำรได้รับบริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนให้มีควำมสะดวกและรวดเร็ว 
  2)  ประชำชนมีศักยภำพมีรำยได้เพียงพอสำมำรถพ่ึงตนเองได้ 

3) กำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
4)  อนุรักษ์พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
5)  กำรบริหำรจัดกำรและควำมมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
6)  ส่งเสริมกำรศึกษำและศิลปวัฒนธรรม 
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 2.4  ตัวชี้วัด 
   1)  ในเขตเทศบำลมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ประชำชนได้ใช้บริกำรร้อยละ  80  

   2)  ประชำชนมีรำยได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 และพ่ึงตนเองได้มำกข้ึน 
   3)  ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ  30  
   4)  ประชำชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
   5)  ประชำชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเมืองกำรบริหำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 
   6)  ประชำชนในเขตเทศบำลร้อยละ 80 มีควำมรู้และมีส่วนร่วมในกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
       ประเพณีอันดีงำม 
 2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1)  กำรบริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนให้มีควำมสะดวกและรวดเร็ว 
  2)  ประชำชนมีรำยได้และสำมำรถพ่ึงตนเองได้ 

3)  ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง  ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
4)  ทรัพยำกรธรรมชำติได้รับกำรดูแลเพ่ือลดปัญหำมลภำวะเป็นพิษ 
5)  ประชำชนและทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรเมืองกำรบริหำร 

  6)  ประชำชนได้รับกำรศึกษำและร่วมอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
2.6  กลยุทธ์ 

1)  ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็น
และควำมต้องกำรของประชำชน ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงกำรคมนำคมอย่ำงทั่วถึง  พัฒนำขุดลอก  คูคลองและ
จัดสร้ำงแหล่งน้ ำ  สงวนและเก็บกักน้ ำเพ่ือกำรเกษตร  เพ่ือกำรอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวำงโครงกำรเพ่ือแก้ไข
ปัญหำน้ ำท่วม 

2)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนำบทบำทของผู้น ำชุมชน  ให้พัฒนำบทบำทและคุณภำพชีวิตของ
เด็ก  เยำวชน  สตรี  ผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  ผู้ด้อยโอกำส  ประชำชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน   พัฒนำ
คุณภำพและศักยภำพตำมควำมสำมำรถของแรงงำนในท้องถิ่น   
  3)  ด ำเนินกำรโครงกำร เพื่อให้บริกำรประชำชน และรับทรำบปัญหำ  อุปสรรค และควำมต้องกำร
ของประชำชนในพื้นท่ี พัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม) ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัย
ของประชำชนในทุกระดับ ให้มีสุขภำพแข็งแรง 



4)  พัฒนำฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ ำ ลุ่มน้ ำล ำคลองและป่ำไม้ให้มีควำม
อุดมสมบูรณ์ สร้ำงจิตส ำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษและปัญหำสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท ำระบบก ำจัด
ขยะรวม และจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

5.)  ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  น ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร  
สนับสนุนบุคลำกรในสังกัดให้ได้รับกำรศึกษำ อบรม  เพ่ิมพูนควำมรู้  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำร  
หน่วยงำนต่ำงๆ  ในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันภัย และกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ติดตั้งระบบกล้องวงจร
ปิดในเขตชุมชนและสถำนที่ส ำคัญ และกำรให้บริกำรประชำชนในด้ำนต่ำงๆ 
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6)  พัฒนำระบบกำรศึกษำ  ฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 
โดยกำรอนุรักษ์สืบสำนต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมกำรท่องเที่ยว 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  กำรพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่มีควำมเข้มแข็ง โดยได้รับบริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่

จ ำเป็นเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2)  กำรพัฒนำระบบกำรศึกษำและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคนและควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรพ่ึงตนเอง 
4)  กำรก ำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภำวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่ำงยั่งยืน 
5)  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
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3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปีของเทศบำลได้ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ 
อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย กำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนทรัพย์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

1)  จุดแข็ง (S : Strength) 
   ประชำชน  ผู้น ำชุมชน มีควำมพร้อมที่จะให้ควำมร่วมมือกับทำงรำชกำรในกำร

พัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข้มแข็งได้รับกำรบริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนครบถ้วน 

      มีเส้นทำงสัญจรเป็นไปด้วยควำมสะดวก          
      ประชำชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
      มีตลำดสด 
      ประชำกรส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญ ได้แก่ ข้ำว  

อ้อย ข้ำวโพด เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
      มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  3  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำถึงระดับ

ประถมศึกษำ   
   มีโรงเรียนมัธยมศึกษำ จ ำนวน 1 แห่ง สอนตั้งแต่ชั้น ม.1- ม.6 
      มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  3  แห่ง  สังกัดเทศบำลต ำบลพระแท่น 
   มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดกรมศำสนำ 1 แห่ง 
      มีหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ  อยู่ในเขตเทศบำล  คือ  ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตรสำขำย่อยพระแท่น 
      มีกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงเทศบำลกับส่วนรำชกำรในพ้ืนที่ 
      มีควำมสงบไม่ค่อยจะมีปัญหำ ด้ำนควำมปลอดภัยและด้ำนมลพิษ 

  ผู้น ำชุมชนให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
  มีระบบประปำของเทศบำลท ำให้มีน้ ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  



      เทศบำลต ำบลพระแท่นมีศักยภำพเพียงพอที่รองรับกำรบริกำรสำธำรณะและแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 

      มีสนำมกีฬำเอนกประสงค์  และเครื่องออกก ำลังกำยตำมจุดต่ำงๆ ทั่วเขตเทศบำล 
      มีวัด   2  แห่ง    
      เทศบำลมีระบบเสียงตำมสำยประชำสัมพันธ์  ให้ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำร  
      มีกองทุนในหมู่บ้ำน  เช่น  กำรออมเงินสัจจะ  ธนำคำรขยะ ฯลฯ 
      มีกลุ่มอำชีพ และ ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
            มีกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดส ำคัญต่ำงๆ ทั่วเขตเทศบำล 
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2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      ประชำชนบำงส่วนยำกจน  ส่วนใหญ่ประชำชนประกอบอำชีพทำงกำรเกษตรเพียง

อย่ำงเดียวท ำให้ขำดรำยได้ 
      ประชำชนไม่สำมำรถรวมกลุ่มกันเพ่ือด ำเนินกำรด้ำนเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุ่มอำชีพอย่ำงเข้มแข็ง 
      ขำดสถำนศึกษำระดับฝึกอำชีพ  ขำดแหล่งงำนรองรับแรงงำนว่ำงงำนนอกฤดูกำล 
      ไม่มีตลำดสดที่ด ำเนินกำรโดยเทศบำล 
  แหล่งเงินทุนต่ำงๆ เช่น  ธนำคำรพำณิชย์  มีน้อยประชำชนไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรติดต่อ   

  3)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดกำญจนบุรี  สำมำรถสนับสนุนงบประมำณให้เทศบำลต ำบลพระแท่น ที่มี

แผนงำน/โครงกำรตำมแนวทำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด                                   
      มีเส้นทำงคมนำคมสะดวก  สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวของกำรลงทุนทำงเศรษฐกิจ 
      ได้รับควำมร่วมมือสนับสนุนจำกหน่วยงำนของรัฐเป็นอย่ำงดี  กำรปฏิรูป ระบบ

รำชกำรท ำให้พนักงำนเกิดควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบัติงำน 
      รัฐบำลมีนโยบำยให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 
      ได้รับงบประมำณจำกส่วนกลำงเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่น 

 4)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
      มีปัญหำแนวเขตกำรปกครองระหว่ำงเทศบำลต ำบลพระแท่น และเทศบำลต ำบล

พระแท่นล ำพระยำ 
      ปัจจุบันเทศบำลต ำบลพระแท่น  เป็นเทศบำลขนำดกลำง  มีงบประมำณจ ำกัดเมื่อ

เทียบกับภำรกิจหน้ำที่ต่ำงๆ  ตำมกฎหมำยที่ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำลตำมกฎหมำยอ่ืน  ตำมภำรกิจ
ถ่ำยโอนฯ  ตำมนโยบำยท้องถิ่น  นโยบำยจังหวัดและนโยบำยรัฐบำล 

      งบประมำณท่ีได้รับจำกส่วนกลำง ไม่เพียงพอในกำรบริหำรงำน 
     กฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ในกำรปฏิบัติงำนท ำให้ขำดควำมคล่องตัวในกำร

บริหำรงำน 



      กำรถ่ำยโอนภำรกิจต่ำงๆ ไม่เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  ท ำให้กำรปฏิบัติงำน เกิด
ควำมล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้ 

      กำรพัฒนำบำงด้ำนต้องเป็นไปตำมกฎหมำย จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ปัญหำได้  
ต้องอำศัยควำมเสียสละของชุมชนเท่ำนั้น  ซึ่งบำงครั้งก็ท ำได้ยำกมำก 
   5)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          เทศบำลต ำบลพระแท่น  ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
ศักยภำพ  ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน  โดยเทศบำลได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้ 
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 1)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบำลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 80     โดย

ผู้บริหำรมีนโยบำยที่จะด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสำย  ปัญหำคือ เทศบำลไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ได้เนื่องจำกพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สำธำรณะ  จะด ำเนินกำรได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สำธำรณะ  กำรแก้ปัญหำคือ   
ประสำนควำมร่วมมือกันในหลำยๆ ฝ่ำย เพ่ือที่จะท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพ้ืนที่  และวิธีกำรที่จะด ำเนินกำร
แก้ไขอย่ำงไร  ทั้งนี้  เทศบำลก็ได้ตั้งงบประมำณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบ
ถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหำให้กับชุมชน 

         2) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหำคือ
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงทำงหรือที่สำธำรณะยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจำกพ้ืนที่ที่มีควำม
ต้องกำรให้ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงนั้นยังไม่เป็นที่สำธำรณะ  เทศบำลจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เช่นเดียวกับถนน  กำร
แก้ปัญหำคือ  ประสำนควำมร่วมมือกันในหลำยๆ ฝ่ำย เพ่ือที่จะท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพ้ืนที่  และวิธีกำรที่
จะด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงไร  ทั้งนี้  เทศบำลก็ได้ตั้งงบประมำณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนได้รับทรำบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหำให้กับชุมชน 

        3)  การประปา  เทศบำลมีกิจกำรประปำเป็นของเทศบำลเอง สำมำรถให้บริกำรได้
ครอบคลุมทุกหลังคำเรือน  และมีน้ ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหำคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ ำประปำขุ่นบ่อยครั้ง สำเหตุ
เนื่องจำกเป็นท่อประปำเก่ำเกิดกำรตกตะกอนของน้ ำ ปัจจุบันเทศบำลยังไม่ประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำสำมำรถ
ที่จะจัดหำน้ ำดิบส ำหรับผลิตประปำให้ชุมชนได้  

(2)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ ประชำกรส่วนใหญ่ท ำกำรเกษตร ร้อยละ  70 เช่น 

ข้ำว อ้อย  มันส ำปะหลัง  ตำมล ำดับ  รำยได้ส่วนมำกมำจำกกำรท ำกำรเกษตร   ร้อยละ  70  มีอำชีพและมีรำยได้  
ถือว่ำอัตรำกำรว่ำงงำนของประชำกรในเขตเทศบำลมีอัตรำที่ไม่สูงมำก ประชำกรบำงส่วนมีรำยได้จำกกำรรับจ้ำงทั้ง
ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ชุมชนในเขตเทศบำลบำงชุมชนส่วนมำกมีอำชีพค้ำขำย  มีห้ำงร้ำน  ร้ำนค้ำ  ท ำให้มีรำยได้มำ
จำกกำรค้ำขำย ประชำกรมีพ้ืนที่ในกำรทำงเกษตรบำงส่วนในที่ที่มีน้ ำท่วมเป็นประจ ำ  บำงพ้ืนที่ภำวะฝนทิ้งช่วง มี
พ้ืนที่ในกำรท ำกำรเกษตรน้อย กำรขยำยตัวของชุมชนมีมำกขึ้น ท ำให้มีประชำกรเพ่ิมขึ้นโดยบำงส่วนโยกย้ำยมำจำก
ที่อ่ืนเข้ำมำอำศัยอยู่  นอกจำกนี้เทศบำลได้จัดให้มีกำรส่งเสริมอำชีพ เพ่ือให้ชุมชนมีรำยได้เสริมจำกกำรประกอบ
อำชีพเกษตรกรรม     



  (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 

ประชำชนกรส่วนมำกมีสุขภำพที่ดี  มีกำรคัดกรองสุขภำพให้กับประชำชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิด
แก่ประชำกรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคควำมดัน เบำหวำน  ไข้เลือดออก  มือ -ปำก-เท้ำในเด็ก และโรคอ่ืนๆ  
ปัญหำที่พบคือประชำชนบำงรำยไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภำพประจ ำปี  กำรแก้ไขปัญหำ คือ เทศบำลและ
หน่วยงำนสำธำรณสุข โรงพยำบำล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นควำมส ำคัญของกำรดูแลสุขภำพ 
อีกท้ังยังได้มีกำรดูแลส่งเสริมสุขภำพอนำมัยของผู้สูงอำยุเป็นประจ ำทุกเดือน โดยมีทีมแพทย์มำตรวจสุขภำพร่ำงกำย 
มีกำรเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง มีกำรดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์จนคลอดก็มีชุดเสริมพัฒนำเด็กมอบให้ เมื่อเด็กมีน้ ำหนักต่ ำกว่ำ
เกณฑ์มำตรฐำนก็จะดูแลด้วยกำรมอบอำหำรเสริม  นอกจำกนี้เทศบำลยังมีค่ำเดินทำงในกำรไปรักษำตัวให้กับ 
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ประชำชนในกรณีที่รักษำตัวในระยะยำว เช่น เอดส์ ไตวำยเรื้อรัง ให้น ำใบนัดของแพทย์มำก็จะท ำกำรเบิกค่ำเดินทำง
ให้ มีหน่วยงำนที่ให้บริกำรได้แก่ 

 ด้านการศึกษา 
  จำกกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ ประชำกรอำยุ 15-60 ปีเต็ม ร้อยละ 99  อ่ำน  เขียนภำษำไทย
และคิดเลขอย่ำงง่ำยได้  เด็กอำยุ  6-14  ปี  ร้อยละ  95 ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 9  ปี  เทศบำลได้จัดกิจกรรม
ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  กำรสนับสนุนอำหำรเสริมนม  อำหำรกลำงวัน ในกับทำงโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และ
ร่วมกันจัดกิจกรรมต่ำงๆ กับทำงโรงเรียน     

 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
  จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ  ประชำกรมีกิจกรรมทำงศำสนำ(พุทธ)  เช่น ไปวัดท ำบุญตัก
บำตร  ประชำกรในเขตเทศบำลให้ควำมร่วมมือกันท ำกิจกรรมสำธำรณะต่ำงๆ  ผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำรได้รับกำรดูแล     
มีบำงครัวเรือนขำดควำมอบอุ่น  กำรแก้ปัญหำของเทศบำลคือ จัดกิจกรรมต่ำงๆ ให้กับชุมชน พยำยำมที่จะให้ทุก
ส่วนทุกฝ่ำยทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงควำมส ำคัญของครอบครัว  เช่น  กำรจัดท ำโครงกำรลำนครอบครัว
    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    เทศบำลด ำเนินกำรกำรติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สำธำรณะ ติดตั้งบริเวณสัญญำณไฟจรำจร 
บริเวณจุดต่ำงๆ ทั่วเขตเทศบำล เพ่ือป้องกันอำชญำกรรมและควำมปลอดภัยต่ำงๆ นอกจำกนี้ ในช่วงเทศกำลที่มี
วันหยุดหลำยวันได้มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนโดยกำรตั้งด่ำน 7 วันอันตรำย   โดยกำรขอก ำลังจำก 
ต ำรวจ  ผู้น ำ  อปพร.  คอยเฝ้ำระวังเหตุ  กำรให้บริกำรเก่ียวกับควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ในเขตเทศบำล
ต ำบลพระแท่นมีงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนเทศบำลต ำบลพระแท่น  
ต ำรวจชุมชนพระแท่น    และจุดตรวจพระแท่น   ซึ่งขึ้นอยู่กับ   สภ.ท่ำเรือ   อ ำเภอท่ำมะกำ  จังหวัดกำญจนบุรี  
คอยดูแลและให้ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ด้านยาเสพติด  

 ปัญหำยำเสพติดในเขตเทศบำล   หน่วยงำนของเทศบำลได้ร่วมกับผู้น ำชุมชน เจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจ โรงเรียนในเขตเทศบำล ได้ช่วยกันสอดส่องดูแลเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด กำรแก้ไขปัญหำของเทศบำล
สำมำรถท ำได้เฉพำะตำมอ ำนำจหน้ำที่เท่ำนั้น  เช่น  กำรณรงค์  กำรประชำสัมพันธ์  กำรแจ้งเบำะแส  กำรฝึกอบรม



ให้ควำมรู้  ถ้ำนอกเหนือจำกอ ำนำจหน้ำที่  ก็เป็นเรื่องของอ ำเภอหรือต ำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบำลก็ได้ให้ควำม
ร่วมมือมำด้วยดี  

(4)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของเทศบำลส่วนมำกเป็นพ้ืนที่ส ำหรับเพำะปลูก ที่อยู่อำศัย  ร้ำนค้ำ  สถำนประกอบกำร  

ตำมล ำดับ  พ้ืนที่บำงส่วนเป็นของกรมป่ำไม้ และที่ของวัด   ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ ำ  ต้นไม้  
อำกำศไม่มีภำวะเป็นมลพิษ นอกจำกในช่วงฤดูตัดอ้อย จะมีกลุ่มเขม่ำอ้อยลอยอยู่กลำงอำกำศเป็นจ ำนวนมำกได้
ก่อให้เกิดควำมร ำคำญแก่ประชำชนทั่วไป ส ำหรับเรื่องกำรจัดกำรขยะเทศบำลได้มีกำรรณรงค์กำรคัดแยกขยะโดย
เริ่มจำกทุกครัวเรือนในหมู่บ้ำน ซึ่งมีบำงหมู่บ้ำนได้เข้ำร่วมโครงกำรชุมชนปลอดขยะ  โดยจะได้รับห่วงทองค ำเพ่ือคัด
แยกขยะในครัวเรือนบ้ำนละ 3 ห่วง  และรับถังคลอรีนที่ใช้แล้วของเทศบำลเพื่อใส่เศษอำหำร  น ำไปท ำปุ๋ยหมัก 
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ชีวภำพ  ขยะที่คัดแยกได้ท่ำนก็น ำมำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ  เช่น  ฝำกธนำคำรขยะ  ทอดผ้ำป่ำขยะ  หรือน ำมำขำยให้
กลุ่มสตรีรีไซเคิล 

 (5)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
เทศบำลมีทั้งหมด 12 หมูบ่้ำน มีประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของเทศบำล  ประชำชน

ให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรเลือกตั้งเป็นอย่ำงดี  แต่มีปัญหำคือกำรแข่งขันทำงกำรเมืองค่อนข้ำงสูง มีจุดที่น่ำสังเกตคือ 
มีกำรย้ำยเข้ำย้ำยออกช่วงที่จะมีกำรเลือกตั้ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำน  สมำชิกสภำ  นำยกเทศมนตรี  
โดยเฉพำะ กำรคัดเลือกผู้ใหญ่บ้ำน  กำรแก้ไขปัญหำของเทศบำลคือ  ขอควำมร่วมมือ  ผู้น ำ   
เจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รำยงำนอ ำเภอทรำบ  กำรรณรงค์  
ประชำสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมำยของกำรเลือกตั้งที่กระท ำได้และท ำไม่ได้ให้ประชำชนได้รับ
ทรำบ ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นเทศบำลก็ได้พยำยำมแก้ไข  โดยเรื่องจำกกำรประชุมประชำคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขต
เทศบำล  ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล  จำกผลกำรประชุมทุกครั้งที่เทศบำลจัดขึ้น  มีประชำชนสนใจเข้ำร่วม
ประชุมรวมทั้งแสดงควำมคิดเห็นที่หลำกหลำย  ส่งผลให้เทศบำลด ำเนินงำนตำมควำมต้องกำรของประชำชน และ
ประชำชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเทศบำล นอกจำกนี้  เทศบำลได้จัดโครงกำรอบรมศึกษำ  ดู
งำน  ของคณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำเทศบำล  พนักงำนเทศบำล  อสม. และกรรมกำรชุมชน  โครงกำรอ่ืนๆ ส ำหรับ
ประชำชนอีกหลำยโครงกำร  เพื่อน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีได้รับมำพัฒนำเทศบำลให้เจริญเท่ำเทียมกับเทศบำล
อ่ืนๆ และเทศบำลมีโครงกำรจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ   โครงกำรบำง
โครงกำรต้องระงับไว้เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ   
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบำลนั้น  ได้ท ำกำรประเมินสถำนกำรณ์
สภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

1) ขำดแคลนแหล่งน้ ำใน
กำรเกษตรยังไม่พอเพียง 

- ต้องกำรแหล่งน้ ำใน
กำรเกษตร 

- ในเขตเทศบำล - ประชำชนมีแหล่งน้ ำ
ในกำรเกษตรใช้อย่ำง



พอเพียงมีคุณภำพ 
2) ไฟฟ้ำส่องสว่ำงทำงและที่
สำธำรณะยังไมส่ำมำรถ
ด ำเนินกำรครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้ำ - ทำงและที่สำธำรณะ
ในเขตเทศบำล 

- ทำงและที่สำธำรณะ
มีแสงสว่ำงเพียงพอ
ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวกในกำรสัญจร
ไปมำและป้องกันกำร
เกิดอำชญำกรรมได ้

3) ชุมชนขยำยมำกขึ้นระบบ
ระบำยน้ ำยังไม่เพยีงพอ เกิด
กำรอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ควำมร ำคำญ 

- รำง/ท่อระบำยน้ ำ - พื้นที่ในเขตเทศบำล - มีรำงระบำยน้ ำ
สำมำรถระบำยน้ ำได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อควำม
ร ำคำญ 

4) ประชำชนต้องกำร
เส้นทำงในกำรสญัจรไปมำ
เพิ่มมำกข้ึนและเทศบำลไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้
เนื่องจำกพื้นที่ยังไม่เป็นท่ี
สำธำรณะ จะด ำเนินกำรได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สำธำรณะ 

- เส้นทำงคมนำคม - เส้นทำงคมนำคมที่
เป็นสำธำรณะและ
ประชำชนมีควำม
ต้องกำรให้ด ำเนินกำร 

- มีเส้นทำงในกำร
คมนำคมเพียงพอและ 
ประชำชนไดร้ับควำม
สะดวกในกำรสัญจร
ไปมำ 
 

2. ด้ำนงำนส่งเสริม
คุณภำพชีวิต 
 

1) มีกำรระบำดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบำด โรคตดิต่อ 

- ด้ำนสำธำรณสุข - ในเขตเทศบำล ในพื้นที่ไม่มีกำร
ระบำดของโรคอุบัติ
ใหม่  โรคระบำด  
โรคตดิต่อ 

2) ประชำชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบำหวำน  
ควำมดัน 

- ประชำชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

 
 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 3) มีกำรขยำยตัวของ
ประชำกรเพิม่มำกข้ึนท ำให้
เกิดกำรขยำยตัวของอำคำร
บ้ำนเรือนท ำให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชำกร 
 
 
 
 
 

- พื้นที่ในเขตเทศบำล 
 
 

- ควบคุมกำรก่อสร้ำง
อำคำรบ้ำนเรือนกำร
พิจำรณำออก
ใบอนุญำตเพื่อไม่เกิด
ปัญหำจำกกำร
ก่อสร้ำงอำคำร 

4)ประชำชนบำงครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ ำท่ียังไม่
สะอำดและมสีิ่งเจือปน เช่น 

- กำรอุปโภค-บริโภค - ประชำชนในเขต
เทศบำล 

- ประชำชนบริโภคน้ ำ
ที่สะอำดถูก
สุขลักษณะ 



จำกน้ ำฝน น้ ำท่ีไม่ไดคุ้ณภำพ 
มีตะกอน  

 5) กำรศึกษำสื่อกำรเรียนกำร
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับกำรศึกษำต่อ
ในระดับที่สูงกว่ำขั้นพ้ืนฐำน 
และขำดงบประมำณใน
กำรศึกษำ ครอบครัวยำกจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบำล 

- มีสื่อกำรเรียนกำร
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
กำรศึกษำที่สูงข้ึน  
มีงบประมำณใน
กำรศึกษำเล่ำเรยีน 

6) เด็กและผู้สูงอำยุบำง
ครอบครัว ผูสู้งอำยุอยู่ตำม
ล ำพัง และรับภำระในกำร
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอำยุและเด็กใน
เขตเทศบำล   

- ผู้สูงอำยุและเด็ก
ได้รับกำรดูแลที่ด ี

3. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว 

1) ประชำชนไม่มีกำรวำงแผน
ในกำรด ำเนินงำน 

- กำรวำงแผน - ประชำชนในเขต
เทศบำล 

- ประชำชนสำมำรถ
วำงแผนกำร
ด ำเนินงำนได้เอง 

2) ขำดแหล่งเงินลงทุนในกำร
ท ำกิจกำรและประกอบอำชีพ 

- กำรลงทุน - ประชำชนในเขต
เทศบำล 

- มีแหล่งเงินทุนในกำร
ท ำกิจกำรและ
ประกอบอำชีพ 

 
ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปริมาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

4. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1) กำรจรำจรบนถนนมีเพิ่ม
มำกขึน้อำจท ำให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- กำรจรำจร ประชำชนท่ีสัญจรไป
มำบนถนน 

มีระบบควบคุม
กำรจรำจร เช่น ติดตั้ง
สัญญำณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

2) มีกำรท ำลำยและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชำชนและ
รำชกำร  รวมทั้งเกิดกำร
ทะเลำะวิวำทกันในชุมชน  

- กำรรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชน 

- ประชำชนและส่วน
รำชกำร 

- มีกำรป้องกันและ
รักษำควำมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชำชนละส่วน
รำชกำร เช่น กำร
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
กำรให้ผู้น ำ อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลำะวิวำท 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

1) มีปัญหำเรื่องขยะ - สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบกำรและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
เทศบำล 

- ปัญหำขยะลดลง
เนื่องจำกได้มีกำร
รณรงค์คัดแยกขยะ
ให้กับชุมชนครบทุก



และสิ่งแวดล้อม 
 

หมู่บ้ำน  

6. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) ศิลปะ วัฒนธรรม  จำรีต 
ประเพรีและภูมิปญัหำ
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมำก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จำรีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหำท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมำก 

- ประชำชนในเขต
เทศบำล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปรำชญ์ชำวบ้ำน
ในโอกำสต่ำงๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่ำงแก่
เยำวชนและ
ประชำชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จำรตี  
ประเพณีและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 

ส่วนที่  3 
 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน 
 

1.ด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม 
2.ด้ำนเศรษฐกิจ 
 
3.ด้ำนกำรพำณิชย์ 

-แผนงำนเคหะและ
ชุมชน 
-แผนงำนอุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 
-แผนงำนกำรพำณิชย์ 

กองช่ำง เทศบำล 
ต ำบล 

พระแท่น 

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม 

-แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน 

ส ำนักปลัด 
กองสำธำรณสุขฯ 

3 กำรพัฒนำสังคมและ 
คุณภำพชีวิตของ
ประชำชน 

ด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม 

-แผนงำนสำธำรณสุข 
-แผนงำนงบกลำง 
-แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

กองสำธำรณสุขฯ 
ส ำนักปลัด 

4 กำรพัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม 

-แผนงำนกำรเกษตร 
-แผนงำนสำธำรณสุข 
-แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงำนกำรรักษำ

ส ำนักปลัด 
กองสำธำรณสุขฯ 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 



ควำมสงบภำยใน 
-แผนงำนเคหะและ
ชุมชน 

5 การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร 

ด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม 

-แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงำนสำธำรณสุข 
-แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป 
แผนงำนกำรรักษำ
ควำมสงบภำยใน 

ส ำนักปลัด 
กองคลัง 

กองสำธำรณสุขฯ 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

6 การพัฒนาการศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม  

ด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม 

แผนงำนกำรศึกษำ 
แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

ส ำนักปลัด เทศบำล 
ต ำบล 

พระแท่น 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 11 แผนงาน 4 กอง  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 



 



 



 
 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 
 
 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 
 
 



 



 
 



 



 
 



 



 

 
 



 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 



 
 



 
 
 



 



 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 



 
 



ส่วนที่ 4 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนำท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนำอ ำเภอ  แผนพัฒนำต ำบล  แผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน  ดังนั้น  จึงต้องมีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตำมกระบวนกำรพิจำรณำจำกประชำคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมกำรพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวั ด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท ำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล  
โดยน ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สำมำรถบูรณำกำรกับแผนพัฒนำจังหวัด  แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของ
จังหวัดและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอันจะน ำไปสู้กำรจัดท ำงบประมำณ ที่มีประสิทธิภำพในท้องถิ่นได้
อย่ำงแท้จริง  เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่ำวนท้องถิ่น  จึงต้องก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวั ด  เพ่ือน ำไปสู่กำร  
บูรณำกำรร่วมกัน ให้เกิดควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด สำมำรถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนำภำค  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0  
และในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   จะต้องมีกำรติดตำมและติดตำมและประเมินผล
ยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น จะต้องด ำเนินกำรให้คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  โดยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย  รำยละเอียดแนวทำงกำรพิจำรณำตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภำคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

การติดตามและประเมนิผล 

4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 
     ๓.๑  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     ๓.๒  ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     ๓.๓  ยุทธศำสตร์จังหวัด (10) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (5) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (5) 
     ๓.๖  เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     ๓.๗  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (5) 
     ๓.๘  แผนงำน (5) 
     ๓.๙  ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้ำน/ชุมชน/ต ำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ ำ ลักษณะของป่ำไม้ ฯลฯ ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขต
กำรปกครองกำรเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำรปกครอง 
กำรเลือกตั้ง ฯลฯ ประชำกร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร และ
ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร ฯลฯ 

(2)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น กำรศึกษำ สำธำรณสุข 
อำชญำกรรม ยำเสพติด กำรสังคมสงค์เครำะห์ 

(2)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหำรพื้นฐำน เช่น กำรคมนำคมขนส่ง กำร
ไฟฟ้ำ กำรประปำ โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรเกษตร กำรประมง กำร
ประศุสัตว์ กำรบริกำร กำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรม กำรพำณิชย์/กลุ่ม
อำชีพแรงงำน ฯลฯ  

(2)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น กำรนับถือศำสนำ
ประเพณี และงำนประจ ำปี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถ่ิน สินค้ำพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ ำ ป่ำไม้ ภูเขำ คุณภำพ
ของทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ 

(2)  

(๘) กำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นหรือ
กำรใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(๙) กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีกำร และกำรด ำเนินกำร
ประชุมประชำคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนกำรร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหำ 
ปรึกษำหำรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหำส ำหรับกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2)  

 



123 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) กำรวิเครำะห์ที่ควบคลุมควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องยุทธศำสตร์
จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบำยของผูบ้ริหำรท้องถิ่น 
รวมถึงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 

 

(๒) กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะและกำรบังคับใชผ้ล
ของกำรบังคับใช้ สภำพกำรณ์ทีเ่กิดขึ้นต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(3)  

(๓) กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ด้ำนแรงงำน กำรศึกษำ สำธำรณสุข ควำม
ยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด  
เทคโนโลยี จำรีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิน่ เป็นต้น 

 (3)  

(๔) กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำนรำยได้ครัวเรือน กำรส่งเสริม
อำชีพ กลุ่มอำชพี กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำอำชีพและกลุ่มตำ่งๆ สภำพทำง
เศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ทั่วไป เป็นตน้ 

(3)  

(๕) กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชำตติ่ำงๆ ทำงภูมิศำสตร์ 
กระบวนกำรหรือสิ่งที่เกิดขึ้น กำรประดิษฐท์ี่มีผลต่อสิง่แวดล้อมและกำร
พัฒนำ 

(3)  

(๖) ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพือ่ประเมินสถำนภำพกำรพฒันำในปัจจบุัน
และโอกำสกำรพฒันำในอนำคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อำจส่งผลต่อกำรด ำเนนิงำนได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกำส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศำสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศำสตร์ของ
องคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศำสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเดน็ปัญหำกำรพฒันำและแนวทำงกำรพัฒนำที่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชำรัฐแผนยทุธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศำสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชำรัฐแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ 
ปี แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติและ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพฒันำกลุ่มจังหวัด ยุทธศำสตร์พฒันำภำค แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  นโยบำย/
ยุทธศำสตร์ คสช. และนโยบำยรัฐบำล หลักประชำรัฐ แผนยทุธศำสตร์ชำติ 
20 ปี และThailand 4.0 

(10)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้ำประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงำน 
 
 
 
 
3.9 ควำมเชื่อมโยง
ของยุทธศำสตร์ใน
ภำพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องกำรจะเป็นหรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับโอกำส
และศักยภำพท่ีเป็นลักษณะเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงกำรพัฒนำ 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทำง  วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่งที่ต้องท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงควำมชัดเจนในสิ่งที่จะด ำเนินกำรให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีควำมสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ควำมมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจำกศักยภำพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน ำไปสู่ผลส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์  

(5)  

แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในอนำคต ก ำหนดจุดมุ่งหมำย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงำนที่เกิดจำกเป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำ
เป้ำหมำย กลยุทธ์ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีควำมชัดเจน น ำไปสู่กำรท ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นใน
แผนพัฒนำท้องถิ่น โดยระบุแผนงำนและควำมเชื่อมโยงดังกล่ำว 

(5)  

ควำมเชื่อมโยงองค์รวมที่น ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนำภำค/
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนำจังหวัดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น  ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น จะต้องด ำเนินกำรให้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  โดยด ำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จภำยในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย  รำยละเอียดแนวทำงกำรพิจำรณำตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931ลงวันที่ 15  พฤษภำคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทำงกำร
ทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     5.1  ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร (5) 
     5.2  ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร (5) 
     5.3  เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ป ี (5) 
     5.5  เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชำติ 

(5) 

     5.6  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (5) 
     5.7  โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด (5) 
     5.8  โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภำยใต้หลักประชำรัฐ 

(5) 

     5.9  งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) (5) 
     5.10  มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ (5) 
     5.11  มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคำดว่ำที่จะได้รับ (5) 
     5.12  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วยกำรวิเครำะห์
ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ, ด้ำนสังคม, ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปีไปปฏิบัตใินเชิง
ปริมาณ 

๑) กำรควบคุมที่มีตัวเลขต่ำงๆ เพื่อน ำมำใชว้ัดผลในเชิงปริมำณ เช่น กำร
วัดจ ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่ำเปน็ไปตำมที่
ตั้งเป้ำหมำยเอำไว้หรือไม่จ ำนวนที่ด ำเนนิกำรจริงตำมที่ได้ก ำหนดไว้เทำ่ไร 
จ ำนวนที่ไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรได้มีจ ำนวนเท่ำไหร่ สำมำรถอธิบำยได้ตำม
หลักประสิทธิภำพ (Effciency) ของกำรพัฒนำท้องถิน่ตำมอ ำนำจหน้ำทีท่ี่
ได้ก ำหนดไว ้
๒) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่ด ำเนนิกำรในเชิง
ปริมำณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปีไปปฏิบัตใินเชิง
คุณภาพ 

๑) กำรประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพคือกำรน ำเอำ
เทคนิคๆ มำใช้เพื่อวัดค่ำภำรกิจ โครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ทีด่ ำเนินกำร
ในพื้นทีน่ั้นๆ ตรงต่อควำมต้องกำรของประชำชนหรือไม่และเปน็ไปตำม
อ ำนำจหนำ้ที่หรือไม่ ประชำชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ กำร
ด ำเนินกำรตำ่งๆ มสีภำพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวร สำมำรถใช้กำร
ได้ตำมวัตถปุระสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตำมหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลกำรปฏบิัตริำชกำรตำมที่บรรลุวัตถุประสงค์  และ
เป้ำหมำยของแผนปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำร 
รวมถึงสำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 
๒) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่ด ำเนนิกำรในเชิง
คุณภำพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำมสอดคลอ้งกับ
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่ำงๆ จนน ำไปสู่กำร
จัดท ำโครงกำรพฒันำท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักกำรบูรณำกำร (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพิ้นทีต่ิดต่อกัน 
๒) วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน หลักประชำรัฐ 

10  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ควำมชัดเจนของ
ชื่อโครงกำร 
 
 
5.2 ก ำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงกำร 
 
5.3 เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 
มีควำมชัดเจนน ำไปสู่
กำรตั้งงบประมำณได้
ถูกต้อง 
 
5.4 โครงกำรมีควำม
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ ๒๐ ป ี
 
 
 

5.5 เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 
มีควำมสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำต ิ
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงกำรที่มีวัตถปุระสงคส์นองต่อยุทธศำสตร์กำรพฒันำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด ำเนนิกำรเพื่อให้กำรพัฒนำบรรลุตำมวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก ำหนดไว้ ชื่อโครงกำรมีควำมชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่ำนแล้วเข้ำใจได้วำ่จะพฒันำอะไรในอนำคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงกำรต้องก ำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับควำมเปน็มำของโครงกำร สอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล 
วิธีกำรด ำเนินงำนต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีควำมเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพำะเจำะจง 

(5)  

สภำพที่อยำกให้เกิดขึ้นในอนำคตเป็นทิศทำงที่ต้องไปให้ถึงเป้ำหมำยต้อง
ชัดเจน สำมำรถระบุจ ำนวนเท่ำไร กลุ่มเป้ำหมำยคืออะไร มีผลผลิตอย่ำงไร 
กลุ่มเป้ำหมำย พืน้ที่ด ำเนินงำน และระยะเวลำด ำเนินงำนอธบิำยให้ชัดเจนว่ำ
โครงกำรนี้จะท ำทีไ่หน เร่ิมต้นในช่วงเวลำใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร หำกกลุ่มเป้ำหมำยมีหลำยกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปวำ่
ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยหลำยหลัก ใครคือกลุ่มเป้ำหมำยรอง 

(5)  

โครงกำรสอดคล้องกับ (๑) ควำมมั่นคง (๒) กำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน (๓) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพคน (๔) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสนอ
ภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม (๕) กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) กำรปรบัสมดุลและพฒันำระบบกำรบรหิำรจัดกำร
ภำครัฐ เพื่อให้เกิดควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงกำรมีควำมสอดคล้องแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบบัที่ ๑๒ 
โดย (๑) ยึดหลักปรชัญำเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศนูยก์ลำงพัฒนำ (๓) 
ยึดวิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้ำหมำยอนำคตประเทศ
ไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักกำรน ำไปสูป่ฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อยำ่งจริงจังใน ๕ 
ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เปน็เป้ำหมำยระยะยำว ภำยใต้แนวทำงกำรพฒันำ 
(๑) กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่
รำยได้สงู (๒) กำรพฒันำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำง
สังคมสูงวัยอยำ่งมีคุณภำพ (๓) กำรลดควำมเลื่อมล้ ำทำงสังคม (๔) กำรรองรับ
กำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง (๕) กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเปน็มติรกับสิ่งแวดล้อม (๖) กำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 

(5)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.6 โครงกำรมีควำม
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงกำร
สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์จังหวัด 
 
 
5.8 โครงกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน
หรอืกำรเสริมสร้ำงให้
ประเทศชำติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภำยใต้
หลักประชำรัฐ 
5.9 งบประมำณมี
ควำมสอดคล้องกับ
เป้ำหมำย(ผลผลิต
ของโครงกำร) 
5.10 มีกำรประมำณ
กำรรำคำถูกต้องตำม
หลักวิธีกำร
งบประมำณ 

โครงกำรมีลักษณะหรือสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท ำน้อย 
ได้มำก เช่น (1) เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้ำเชิงนวัตกรรม 
(2) เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำร
ขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจำก
กำรเน้นภำคกำรผลิตสินค้ำไปสู่กำรเน้นภำคบริกำรมำกขึ้น รวมถึงโครงกำรที่
เติมเต็มด้วยวิทยำกำร ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี และกำรวิจัยและพัฒนำแล้วต่อยอดควำมได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้ำนกำรเกษตรเทคโนโลยีชีวภำพ สำธำรณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(5)  

โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกับห้วงระยะเวลำของแผนพัฒนำ
จังหวัดที่ได้ก ำเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่นเสมือนหนึ่งกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด ซึ่งไม่สำมำรถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจำกกันได้ 
นอกจำกนี้โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นต้องเป็นโครงกำรเชื่อมต่อหรือเดินทำงไป
ด้วยกันกับยุทธศำสตร์จังหวัดที่ได้ก ำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5)  

เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้พ้ืนฐำนควำมพอเพียงที่ประชำชนด ำเนินกำร
เองหรือร่วมด ำเนินกำร เป็นโครงกำรต่อยอดและขยำยได้ เป็นโครงกำรที่
ประชำชนต้องกำรเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

(5)  

งบประมำณโครงกำรพัฒนำจะต้องค ำนึงถึงหลักส ำคัญ ๕ ประกำรในกำร
จัดท ำโครงกำรได้แก่ (1) ควำมประหยัด (Economy) (2) ควำมมี
ประสิทธิภำพ (Effciency) (3) ควำมมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ควำมยุติธรรม (Equity) (5) ควำมโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

กำรประมำณรำคำเพ่ือกำรพัฒนำต้องให้สอดคล้องกับโครงกำรถูกต้องตำม
หลักวิชำกำรทำงช่ำง หลักของรำคำกลำง รำคำกลำงท้องถิ่น มีควำมโปร่งใส
ในกำรก ำหนดรำคำและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.11มีกำรก ำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คำดว่ำจะได้รับ 
 
5.12 ผลที่คำดว่ำจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลงำน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส ำ ม ำ ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภำพ (efficiency) ได้ เช่น กำร
ก ำหนดควำมพึงพอใจ กำรก ำหนดร้อยละ กำรก ำหนดอันเกิดจำก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (กำรคำดกำรณ์ คำดว่ำจะ
ได้รับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจำกกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร
พัฒนำซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำรได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ำกับวัตถุประสงค์หรือมำกกว่ำวัตถุประสงค์ ซึ่งกำร
เขียนวัตถุประสงค์ควรค ำนึงถึง (1) มีควำมเป็นไปได้และมีควำม
เฉพำะเจำะจง ในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร (2) วัดและ
ประเมินผลดับของควำมส ำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องกำรด ำเนินงำน
อย่ำงชัดเจนและเฉพำะเจำะจงมำกที่สุดและสำมำรถปฏิบัติได้    
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับควำมเป็นจริง (5) ส่งผลต่อกำรบ่ง
บอกเวลำได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ  เป็นแนวทำงในกำรบริหำรพัฒนำท้องถิ่นให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  เกิด
ประสิทธิภำพประสิทธิผลสูงสุดในกำรแก้ไขปัญหำให้กับประชำชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรพัฒนำของประชำชน  โดยพิจำรณำบรรจุโครงกำรในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำณรำยจ่ำย
เพ่ิมเติม  และงบประมำณจำกเงินสะสม  โดยจะต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นกำรสรุปผลในภำรวมของท้องถิ่น  เป็นกำรติดตำมผลกำรน ำยุทธศำสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่ำเกิดผลทั้งในเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพ  อย่ำงไร  ซึ่งสำมำรถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่ำงๆ 
ตำรำง กรำฟ และกำรพรรณนำ ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

            -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลในเชิงปริมำณ  ด้วยระบบ e-plan   
            (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  กำรจัดผลเชิงคุณภำพ  ใช้กำรส ำรวจควำมพึงพอใจในกำรวัดผลเชิงคุณภำพโดยภำพรวม 
โดยได้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ  ซึ่งกำรประเมินควำมพึงพอใจท ำให้ทรำบถึงผลเชิงคุณภำพในกำรด ำเนินงำนของ
เทศบำลในภำพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในงำนบริกำรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงำนภำยนอกด ำเนินกำร) 
   
 

(1)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (1.1)  ปัญหำสำธำรภัยต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วำตะภัย  น้ ำท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชำชนในพื้นท่ี  เกิดควำมเสียหำยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  
แนวทำงกำรแก้ไข คือพิจำรณำวำงแผนกำรด ำเนินกำรป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่ำงเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงำน  โครงกำร  กิจกรรม กำรให้ควำมช่วยเหลือต่ำงๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันท่วงที   

 
 
   

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
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(1.2)  ปัญหำโรคระบำดที่เกิดจำกคน  เกิดจำกสัตว์  ที่ส่งผลอันตรำย หรือคร่ำต่อชีวิต 
ประชำชน  และสัตว์ต่ำงๆ ในต ำบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้ำ ปำก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้ำ  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ  คือ ฝึกอบรม ประชำสัมพันธ์  รณรงค์กำรป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับกำรเกิด
โรคระบำด  กำรท ำลำย  กำรรักษำ   

  (1.3)  ปัญหำประชำชนมีรำยได้น้อย  กำรศึกษำต่ ำ  ประชำชนในต ำบลยังมีคนรำยได้น้อย 
มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในกำรด ำรงชีวิต  ค่ำครองชีพสูง  แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ  ให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ประกอบอำชีพ  สำธิตกำรประกอบอำชีพ  ช่วยเหลือประชำชนซ่อมแซมบ้ำนคนจน  ผู้มีรำยได้น้อย  ส่งเสริมด้ำน
กำรศึกษำโดยกำรจัดบริกำรสำธำรณด้ำนกำรศึกษำ กำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ให้กับเด็ก
นักเรียน  จ้ำงเด็กนักเรียนในช่วงปิดภำคเรียนเพื่อมีรำยได้   

  (1.4)  ปัญหำยำเสพติดในต ำบล  ได้มีแนวทำงกำรป้องกัน  โดยกำรลงพ้ืนที่ค้นหำ  กำร
รณรงค์ป้องกัน  กำรให้ควำมรู้กับประชำชนได้ทรำบถึงโทษของยำเสพติด  

  (1.5)  ปัญหำกำรสัญจรไปมำของประชำชนในต ำบล  เนื่องจำก ในต ำบลด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน เส้นทำงกำรคมนำคมบำงสำยที่ได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงไปเป็นระยะเวลำนำนๆ แล้วก็จะเกิดกำรช ำรุดเสียหำย 
ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหำในกำรสัญจรไปมำของประชำชน เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุ กำร
คมนำคมล่ำช้ำ แนวทำงกำรแก้ไข  จัดท ำแผนงำน โครงกำรก้อสร้ำงถนนในเส้นทำงส ำคัญ  พิจำรณำเสนอสนับสนุน
จำกหน่วยงำนอื่น   

(2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (2.1)  ข้อสังเกต  จำกกำรส ำรวจข้อมูล กำรลงพ้ืนที่ในต ำบล จะเห็นว่ำประชำชนยังมี
ปัญหำที่จะต้องด ำเนินกำรแก้ไขอยู่มำก ดังนี้  ด้ำนกำรศึกษำ  สำธำรณสุข  ควำมมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  กำรศำสนำศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬำ  สถำนที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิกำรสังคม   กำรเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสำหกรรม กำรพัฒนำอำชีพ  เส้นทำงคมนำคมขนส่ง/ไฟฟ้ำ/น้ ำประปำ/แหล่งน้ ำเพ่ืออุปโภค – บริโภค  
ด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จำกปัญหำด้ำนต่ำงๆ ประชำชนไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำ
เองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท ำให้มีกำรเสนอโครงกำรเข้ำมำเป็นจ ำนวนมำก  ซึ่ง
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ำกัดไม่เพียงพอต่อกำรจัดกำรได้ 
   (2.2)  ข้อเสนอแนะ  จำกข้อสังเกตดังกล่ำว  มีข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  
ดังนี้  ปัญหำต่ำงๆ ที่ถูกเสนอมำยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ำมำพิจำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญโดย
ประชำคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลำยภำคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมำชิกสภำท้องถิ่น  ผู้น ำหมู่บ้ำน  ตัวแทนส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  ประชำชนทั่วไป ร่วมกัน
พิจำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญของโครงกำร  และพิจำรณำบรรจุเข้ำแผนพัฒนำท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงกำรที่เ กิน
ศักยภำพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนอ่ืน 
   (2.3)  ผลจากการพัฒนา  จำกกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำพบว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหำให้กับประชำชนได้ในหลำยเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้ำน  มีผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชำชนมี
ควำมพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหำบำงส่วนที่จะต้องแก้ไขต่อไป   

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


