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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1. ที่ตั้งและอาณาเขตของเทศบาลต าบลนครชุม  

 เทศบาลต าบลนครชุมเป็นเทศบาลขนาดกลาง ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 6 ต าบลนครชุม 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร  มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 3.5 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่างจาก ศาลา
กลางจังหวัดก าแพงเพชร ประมาณ 11.5 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้ 

ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 2 เส้นเขตเป็นเส้นโค้งตามแนวตลิ่งแม่น้ าปิง จนถึงหลักเขตที่ 3 
ระยะทางระหว่าง หลักเขตที่ 2 ถึงหลักเขตที่ 3 ประมาณ 1,800 เมตร 

ทิศใต้ ตั้งแต่หลักเขตที่ 3 แนวเขตเป็นเส้นตรง ห่างจากศูนย์กลางถนนก าแพงเพชร 300 เมตร 
จนถึงหลักเขตที่ 4 และท่ี 5 ระยะทางระหว่างหลักเขตที่ 3 – 5 ประมาณ 3,300 เมตร 
  ทิศตะวันตก ตั้งแต่หลักเขตที่ 5 แนวเขตเป็นเส้นโค้ง ห่างจากศูนย์กลางถนนพหลโยธิน 330 เมตร 
จนถึงหลักเขตที่ 1 ระยะทางระหว่าง หลักเขตที่ 5  ถึงหลักเขตที่ 1 ประมาณ 1,400 เมตร. 



 

 1.2 สภาพอากาศและภูมิประเทศ 
เทศบาลต าบลนครชุม ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่ราบริมแม่น้ าปิง และมีล าคลองสวนหมากไหลผ่านพ้ืนที่

ชุมชนของเทศบาลต าบลนครชุม ซึ่งในฤดูฝนจะประสบปัญหาเรื่องของน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลาก 
 

1.3 ด้านการเมืองการบริหาร  
    เทศบาลต าบลนครชุม มีการแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง 
    

โครงสร้างบริหารเทศบาลต าบลนครชุม 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนครชุม   
1. นายเรืองศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์  นายกเทศมนตรีต าบลนครชุม 
2. นายทวีป  เรียงจารุสมบูรณ์  รองนายกเทศมนตรีต าบลนครชุม 
3. นายธนาเดช บุญนพฉัตร  รองนายกเทศมนตรีต าบลนครชุม 
4. นายสาโรจน์ พรมสละ  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลนครชุม 
5. นายธะนะวรรษ โรจรัตน์   เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลนครชุม 
6. นายวันชัย เทียนมงคล  ปลัดเทศบาลต าบลนครชุม 

2) สมาชิกสภาเทศบาล 
1. นายวสันต ์ ยาแก้ว   ประธานสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
2. นางเลอชา วงษ์สุวรรณ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
3. นางวิลัย  กีตา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
4. นายเปรมชนัน เขตร์วิทย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
5. นางสาวลัดดา ผ่องฉวี   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
6. นายปัญญา พนมวาสน์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
7. นางนิตยา ช่อฟัก   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
8. นายสมบัติ คมข า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
9. นายประเสริฐศักดิ์  หมวกยอด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 

นายกเทศมนตร ี

รองนายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตร ี

ส านักปลดัเทศบาล กองการคลัง กองการสาธารณสุขฯ กองการช่าง 

ปลัดเทศบาล 

 

กองการศึกษา 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี

เลขานุการนายกเทศมนตร ี



 

10. นางสุปราณี รอตศิริ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
11. นายพิทักษ์ สุวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลนครชุม 
 

 1.4 ประชากร 
    1) ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์ของ   
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร เมื่อเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2560 พบว่า มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 7,006 คน  จ าแนกเป็น
ชาย  3,286  คน  หญิง  3,720 คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 2,001.71 คนต่อตารางกิโลเมตร  มีจ านวนครัวเรือน
ทั้งสิ้น  3,367  ครัวเรือน  

  2) ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
                 ช่วงอายุ 1 – 59 เป็นชาย = 2,721 คน  เป็นหญิง = 2,664 คน รวม 5,385 คน 
        ช่วงอายุ 60 – 70 เป็นชาย = 251 คน  เป็นหญิง = 302 คน รวม 553  คน 
        ช่วงอายุ 70 – 80 เป็นชาย = 163 คน  เป็นหญิง = 175 คน รวม 5,385  คน 
        ช่วงอายุ 80 – 90 เป็นชาย = 66 คน  เป็นหญิง = 67 คน รวม 5,385  คน 
        ช่วงอายุ 90 – 100 เป็นชาย = 10 คน  เป็นหญิง = 12 คน รวม 5,385 คน 
 
 1.5 สภาพทางสังคม   
    การศึกษา  

  จากการส ารวจประชากรในเขตเทศบาลต าบลนครชุม พบว่าร้อยละ 41.58 ได้รับการศึกษาใน
ระดับปฐมศึกษารองลงมาร้อยละ 29.09 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 24.01 จบการศึกษาระดับอาชีวะ
ศึกษาและอุดมศึกษา และผู้ไม่ได้รับการศึกษา มีจ านวนร้อยละ 5.33 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

ปัจจุบันเทศบาลต าบลนครชุม มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่ 
ระดับก่อนประถมศึกษา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนครชุม 
- โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) 
ระดับประถมศึกษา  
- โรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชร (บ้านนครชุม) 
- โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ 
- โรงเรียนเพ็ชระศึกษา (เอกชน) 
ระดับมัธยมศึกษา 

  - โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 
 

การสาธารณสุข 
    เทศบาลต าบลนครชุม มีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต าบลนครชุม และมีสถานบริการ
ประเภทสถานพยาบาลเอกชน จ านวน 3 แห่ง โรงพยาบาลสุขภาพต าบล จ านวน 1 แห่ง สามารถให้บริการแก่
ประชาชนในเขตพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
  
 



 

 1.6 ระบบบริการพื้นฐาน  
   1) การคมนาคมขนส่ง  
    เทศบาลต าบลนครชุม มีการคมนาคมที่สะดวกและคล่องตัว เนื่องจากมีทางหลวงแผ่นดินและ
ทางหลวงจังหวัดผ่านถึง 4 สาย ท าให้สามารถติดต่อกับอ าเภอและจังหวัดอ่ืน ๆ ได้ง่าย ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 เดินทางไปยังจังหวัดตาก หรือจังหวัดนครสวรรค์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 เดินทางไปยังอ าเภอ
เมือง ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1078 เดินทางไปยังอ าเภอเมืองและทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1116 เดินทางไปยัง
ต าบลท่าขุนราม และยังเป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งจังหวัดก าแพงเพชรอีกด้วย ส่วนถนนที่ใช้ติดต่อกันในเทศบาล ฯ เป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรังในบางสาย 

2) การไฟฟ้า  
    ประชาชนในเขตเทศบาล ฯ ได้รับการบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วทุกครัวเรือน       
มีไฟฟ้าสาธารณะที่ติดตั้งบริเวณถนนสาธารณะในเขตเทศบาล ฯ ซึ่งอ านวยความสะดวกในการคมนาคมในเวลา
กลางคืน แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งเทศบาล ฯ โดยได้รับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนภูมิพล 
จังหวัดตาก ซึ่งจ่ายไฟฟ้าให้กับสถานีไฟฟ้าย่อย คือ สถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าก าแพงเพชร อยู่ในเขตความ
รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดก าแพงเพชร มีก าลังผลิตรวมเท่ากับ 100 เมกกะวัตต์ ปัจจุบันท าการจ่าย
ไฟฟ้าสูงสุดเท่ากับ 35 เมกกะวัตต์ ซึ่งจะสามารถให้บริการ  ไฟฟ้าเพ่ิมได้อีก 65 เมกกะวัตต์ 

  3) การประปา 
    การให้บริการระบบประปาในเขตเทศบาล ฯ ได้รับการบริการจากการประปาส่วนภูมิภาค
จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทั้งเทศบาล ฯ การผลิตและจ่ายน้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด
ก าแพงเพชรนั้น มีแหล่งผลิตน้ าอยู่ในเขตต าบลหนองปลิง ห่างจากตัวเมืองก าแพงเพชร 3 กิโลเมตร 

4) โทรศัพท์  
    ชุมสายโทรศัพท์ต าบลนครชุม 1 แห่ง 

    5) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  
มีที่ท าการไปรษณีย์ 1 แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนครชุม  
สถานีวิทยุ จ านวน 1 แห่ง  ได้แก่ สถานีวิทยุกองทัพภาคท่ี 3 ก าแพงเพชร 

6) การจราจร 
     สภาพการจราจรในเขตเทศบาลต าบลนครชุม ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 
ไม่ติดขัด เนื่องจากมีถนนและซอยที่สามารถเดินทางเชื่อมโยงได้ทุกเส้นทาง รวมทั้งมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
ถนนก าแพงเพชร และทางหลวงจังหวัด ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงอีกด้วย จึงท าให้ป ระชาชน
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 
 1.7 ระบบเศรษฐกิจ  

1) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
       ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง รองลงมาเป็นการประกอบ

อาชีพรับจ้างมีเพียงส่วนน้อยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยย่านพานิชยกรรมประกอบด้วยร้านค้า ของช า 
นอกจากนี้ยังมีร้านค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ร้านเสื้อผ้า เป็นต้น มีสถานประกอบการ ประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรม ตลาดเอกชน  
 
 
 



 

     2) การท่องเที่ยว   
       เทศบาลต าบลนครชุม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เนื่องจากในอดีตที่ตั้งของเมือง

นครชุมซึ่งเป็นเมืองโบราญตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัย มีโบราณสถานหลายแห่งที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
เพ่ือการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ เช่น วัดพระบรมธาตุ บ้านห้าง ร.5 ป้อมทุ่งเศรษฐี เจดีย์กลางทุ่ง (มีชื่อเสียงทางด้าน
กรุพระเครื่อง พระซุ้มกอ) นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ือประกอบการค้าขายอาหารตามโครงการตลาดย้อน
ยุคนครชุม และถือว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบลนครชุมในปัจจุบัน 

 

     3) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
        ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง รองลงมาเป็นการประกอบ

อาชีพรับจ้างมีเพียงส่วนน้อยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยย่านพานิชยกรรมประกอบด้วยร้านค้าของช าเป็น
จ านวนมาก นอกจากนี้ยังมีร้านค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ร้านเสื้อผ้า เป็นต้น มีสถานประกอบการ ประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม ตลาดเอกชน และโรงฆ่าสัตว์ 

 - ตลาดสดเอกชน   จ านวน  1 แห่ง 
- โรงผลิตน้ าแข็ง   จ านวน  1 แห่ง 
- สถานีบริการน้ ามัน  จ านวน  3 แห่ง 
- โรงแรม    จ านวน  1 แห่ง 
- ธนาคาร    จ านวน  3 แห่ง 

 
 1.8 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  
   1) ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

      ปัจจุบันเทศบาลต าบลนครชุม ได้จัดตั้งชุมชนย่อย เพ่ือการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจและร่วมด าเนินการเพ่ือพัฒนาชุมชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสรร และการน าทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการแบ่งชุมชน
ออกเป็น 11 ชุมชนดังนี้ 

ล าดับที่ รายชื่อชุมชน รายชื่อประธานคณะกรรมการชุมชน โทรศัพท์ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

ชุมชนรักษ์แม่น้ าปิง 
ชุมชนปากคลองใต้ 
ชุมชนพัฒนาวิมล 
ชุมชนปากคลองกลาง 
ชุมชนปากคลองกลางพัฒนา 
ชุมชนปากคลองเหนือ 
ชุมชนนครชุมพัฒนา 
ชุมชนเจ้าพ่อเสือ (คสม.) 
ชุมชนนครชุมร่วมใจ 
ชุมชนคลองสวนหมาก 
ชุมชนประชาร่วมใจ 

นางวิลัย 
นางพรพรรณ 
นางสายชล 
นางสาวสมพิศ 
นางอุ่นเรือน 
นายรุ่งอรุณ 
นายปัญญา 
นางสุนันทา 
นายวิมล 
นายสุทัศน์ 
นายบุญยง 

กีตา 
บัวนาค 
อรชร 
ค าอินทร์ 
คงสิบ 
บุษย์ศรีเจริญ 
ศรีลารักษ์ 
อรุณวิง 
บัวบาน 
แหงมงาม 
คงสิทธิ์ 

08-5052-2475 
08-9704-0262 
08-4598-3541 
08-6205-0035 
08-1596-3113 
08-9437-2997 
09-5634-1755 
08-4227-0343 
08-7735-2955 
08-9437-2776 
09-3903-3205 

 



 

1. ชุมชนรักษ์แม่น้ าปิง 

ที่ตั้งชุมชน  : หมู่ที่ 2 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นางวิลัย  กีตา 
จ านวนครัวเรือน  : 94 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนรักษ์แม่น้ าปิงจะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และรับจ้างทั่วไป      
การครอบครองที่อยู่อาศัย : โดยมากเป็นบ้านพักอาศัยของตนเองเกือบทั้งหมด จะมีบางส่วนเท่านั้น (ประมาณ 30 
%) ที่เป็นบ้านเช่า หรือห้องพักของประชากรกลุ่มวัยท างาน และนักศึกษา 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พื้นที่ท้ังหมดในชุมชนจะเป็นพื้นท่ีของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง  
  
2. ชุมชนปากคลองใต้ 

ที่ตั้งชุมชน  : หมู่ที่ 3 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นางพรพรรณ  บัวนาค  
จ านวนครัวเรือน  : 331 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนปากคลองใต้จะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และรับจ้างทั่วไป       
การครอบครองที่อยู่อาศัย : โดยมากเป็นบ้านพักอาศัยของตนเองเกือบทั้งหมด จะมีบางส่วนเท่านั้น ที่เป็นบ้านเช่า 
หรือห้องพักของประชากรกลุ่มวัยท างาน และนักศึกษา 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในชุมชนจะเป็นพ้ืนที่ของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง จะมีพ้ืนที่ตามริม
คลองสวนหมากเท่านั้นที่เป็นพื้นที่ของกรมราชพัสดุ โดยทางกรมศิลปากรเป็นผู้อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของ 
สภาพการอยู่อาศัย : เป็นการบุกเบิกพ้ืนที่ตามพ้ืนที่ริมคลอง ส่วนมากเพียง 1 – 2 แปลงเท่านั้น โดยสร้างเป็น
ที่อยู่อาศัย แต่มีการบุกเบิกเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่  
 
3. ชุมชนพัฒนาวิมล 

ที่ตั้งชุมชน  : หมู่ที่ 3 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นางสายชล  อรชร 
จ านวนครัวเรือน  : 246 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนพัฒนาวิมลจะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และรับจ้างทั่วไป         
การครอบครองที่อยู่อาศัย : โดยมากเป็นบ้านพักอาศัยของตนเองเกือบทั้งหมด จะมีบางส่วนเท่านั้น (ประมาณ 10 
%) ที่เป็นบ้านเช่า หรือห้องพักของประชากรกลุ่มวัยท างาน 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในชุมชนจะเป็นพ้ืนที่ของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง จะมีพ้ืนที่ในเขต
โบราณสถาน วัดพิกุล วัดซุ้มกอ และเขตป้อมทุ่งเศรษฐีเท่านั้น ที่เป็นพ้ืนที่ของกรมราชพัสดุ โดยทางกรมศิลปากร
เป็นผู้อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของ 
สภาพการอยู่อาศัย : ไม่มีบ้านพักอาศัยอยู่ในเขตโบราณสถานที่ เป็นพื้นที่ของกรมราชพัสดุเลย มีเพียงหมู่บ้าน
ทุ่งเศรษฐีที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง ที่อยู่ใกล้กับเขตโบราณสถานวัดพิกุลมากท่ีสุด  
 



 

4. ชุมชนปากคลองกลาง 

ที่ตั้งชุมชน  : หมู่ที่ 4 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นางสาวสมพิศ  ค าอินทร์ 
จ านวนครัวเรือน  : 165 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนปากคลองกลางจะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และรับจ้างทั่วไป    
การครอบครองที่อยู่อาศัย : โดยมากเป็นบ้านพักอาศัยของตนเองเกือบทั้งหมด จะมีบางส่วนเท่านั้น ที่เป็นบ้านเช่า
ส าหรับประชากรกลุ่มวัยท างาน เพียง 1 – 2 หลังเท่านั้น 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในชุมชนจะเป็นพ้ืนที่ของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง จะมีพ้ืนที่ตามริม
คลองสวนหมากเท่านั้นที่เป็นพื้นที่ของกรมราชพัสดุ โดยทางกรมศิลปากรเป็นผู้อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของ 
สภาพการอยู่อาศัย : เป็นการบุกเบิกพ้ืนที่ตามพ้ืนที่ริมคลอง ส่วนมากบุกเบิกโดยการสร้างเป็นที่อยู่อาศัย และ
มีการบุกเบิกเพ่ือเป็นพื้นที่เพาะปลูกอีกด้วย  
 
5. ชุมชนปากคลองกลางพัฒนา 

ที่ตั้งชุมชน  : หมู่ที่ 4 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นางอุ่นเรือน  คงสิบ 
จ านวนครัวเรือน  : 124 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนปากคลองกลางพัฒนาจะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และรับจ้างทั่วไป  
การครอบครองที่อยู่อาศัย : โดยมากเป็นบ้านพักอาศัยของตนเองเกือบทั้งหมด จะมีบางส่วนเท่านั้น (ประมาณ  10 
%) ที่เป็นบ้านเช่า หรือห้องพักของประชากรกลุ่มวัยท างาน 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในชุมชนจะเป็นพ้ืนที่ของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง จะมีพ้ืนที่ตามริม
คลองสวนหมากเท่านั้นที่เป็นพื้นที่ของกรมราชพัสดุ โดยทางกรมศิลปากรเป็นผู้อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของ 
สภาพการอยู่อาศัย : เป็นการบุกเบิกพ้ืนที่ตามพ้ืนที่ริมคลอง ส่วนมากบุกเบิกโดยการสร้างเป็นที่อยู่อาศัย และ
มีการบุกเบิกเพ่ือเป็นพื้นที่เพาะปลูกอีกด้วย  
 
6. ชุมชนปากคลองเหนือ 

ที่ตั้งชุมชน  : หมู่ที่ 5 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นายรุ่งอรุณ  บุษย์ศรีเจริญ 
จ านวนครัวเรือน  : 65 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนปากคลองเหนือจะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และรับจ้างทั่วไป  
การครอบครองที่อยู่อาศัย : โดยมากเป็นบ้านพักอาศัยของตนเองเกือบทั้งหมด  
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พื้นที่ส่วนใหญ่ในชุมชนจะเป็นพ้ืนที่ของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง  
 
 
7. ชุมชนนครชุมพัฒนา 



 

ที่ตัง้ชุมชน  : หมู่ที่ 5 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นายปัญญา  ศรีลารักษ์ 
จ านวนครัวเรือน  : 74 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนนครชุมพัฒนาจะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และรับจ้างทั่วไป      
การครอบครองที่อยู่อาศัย : ที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนนครชุมพัฒนา เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่อยู่อาศัยเองทั้งหมด 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พื้นที่ในชุมชนทั้งหมดจะเป็นพื้นที่ของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง 
 
8. ชุมชนเจ้าพ่อเสือ (คสม.) 

ที่ตั้งชุมชน  : หมู่ที่ 5 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นางสุนันทา  อรุณวิง 
จ านวนครัวเรือน  : 172 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนเจ้าพ่อเสือ (คสม.) จะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และรับจ้างทั่วไป  
การครอบครองที่อยู่อาศัย : ที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนเจ้าพ่อเสือ (คสม.) เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่อยู่อาศัยเองทั้งหมด 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พื้นที่ในชุมชนทั้งหมดจะเป็นพื้นที่ของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง 
 
9. ชุมชนนครชุมร่วมใจ 

ที่ตั้งชุมชน  : หมู่ที่ 5 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นายวิมล  บัวบาน 
จ านวนครัวเรือน  : 88 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนนครชุมร่วมใจจะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และรับจ้างทั่วไป     
การครอบครองที่อยู่อาศัย : ที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนนครชุมร่วมใจ เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ที่อยู่อาศัยเองทั้งหมด 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พื้นที่ในชุมชนทั้งหมดจะเป็นพื้นที่ของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง 
 
10. ชุมชนคลองสวนหมาก 

ที่ตั้งชุมชน  : หมู่ที่ 6 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นายสุทัศน์  แหงมงาม 
จ านวนครัวเรือน  : 91 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนคลองสวนหมากจะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และรับจ้างทั่วไป  
การครอบครองที่อยู่อาศัย : โดยมากเป็นบ้านพักอาศัยของตนเองเกือบทั้งหมด จะมีบางส่วนเท่านั้น (ประมาณ    5 
%) ที่เป็นบ้านเช่า หรือห้องพักของประชากรกลุ่มวัยท างาน 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พื้นที่ในชุมชนทั้งหมดจะเป็นพื้นที่ของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง 
 
11. ชุมชนประชาร่วมใจ 



 

ที่ตั้งชุมชน  : หมู่ที่ 6 เทศบาลต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
ประธานชุมชน  : นายบุญยง  คงสิทธิ์ 
จ านวนครัวเรือน  : 60 ครัวเรือน 
อาชีพของคนในชุมชน : คนในชุมชนประชาร่วมใจจะมีอาชีพค้าขาย รับราชการ ลูกจ้าง และรับจ้างทั่วไป       
การครอบครองที่อยู่อาศัย : โดยมากเป็นบ้านพักอาศัยของตนเองเกือบทั้งหมด จะมีบางส่วนเท่านั้น (ประมาณ 5 %) 
ที่เป็นบ้านเช่า หรือห้องพักของประชากรกลุ่มวัยท างาน 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน  : พื้นที่ในชุมชนทั้งหมดจะเป็นพื้นที่ของเอกชนที่มีโฉนดอย่างถูกต้อง 
 

2) ข้อมูลด้านการเกษตร 
   ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนครชุม คลอบคลุมพ้ืนที่ 3.5 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่มี
อาชีพค้าขาย รับจ้าง และอ่ืนๆ มีเพียงส่วนน้อยที่มีอาชีพการเกษตร เช่น การปลูกมันสัมปะหลัง ดอกมะลิ เป็นต้น  
 

3) ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
   ประชากรที่มีอาชีพการเกษตรในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนครชุม ใช้แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
ได้แก่ น้ าฝน และระบบน้ าบาดาล แต่ก็สามารถใช้น้ าได้จากคลองสวนหมาก และแม่น้ าปิงได้ 
 

4) ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค)  
         ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนครชุม อยู่ในเขตพ้ืนที่ของการประปาส่วนภูมิภาค ประชากรส่วน
ใหญ่ใช้น้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค จากการบริการของการประปาส่วนภูมิภาค และมีประชากรเพียงส่วนน้อยที่ยัง   
ใช้ระบบน้ าบาดาลเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
 
 1.9 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

เมืองนครชุม เป็นชุมชนโบราญตั้งแต่ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ได้ปรากฏครั้งแรกจากศิลาจารึก
หลักที ่ ๓ (จารึกนครชุม) ปีมหาศักราช ที ่ ๑๒๗๙ ปีระกาตรงกับ พ.ศ. ๑๙๐๐ สมัยพระมหาธรรมราชาลิไท         
มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงท าหน้าที่เป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันตกของสุโขทัย พ.ศ. ๒๔๔๙ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด าเนินมายังก าแพงเพชร เป็นการเสด็จประพาสต้น  

1) การนับถือศาสนา  
       ประชาชนในพ้ืนที่ร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 5 นับถือศาสนาคริสต์และ

อิสลาม ศาสนสถานในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนครชุม  ได้แก่ 
1. วัดสว่างอารมณ์ 
2. วัดพระบรมธาตุเจดียาราม 
3. วัดคาทอลิก 

2) ประเพณีและงานประจ าปี  
  ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญ คือประเพณีนบพระเล่นเพลง งานสารทไทยกล้วยไข่ ประเพณีเพ็ญเดือน
สามของวัดพระบรมธาตุเจดียาราม ประเพณีเพ็ญเดือนสี่ของวัดสว่างอารมณ์ 
 
 
 1.10 ทรัพยากรธรรมชาติ  



 

   10.1 น้ า         
                           เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนครชุม มีลักษณะทางกายภาพ คือ มีคลองสวนหมากไหลผ่านกลาง 
และบริเวณทิศตะวันออกยังมีพ้ืนที่ติดกับแม่น้ าปิงซึ่งเป็นแม่น้ าท่ีส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 
 1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
  1.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ   
   

ยุทธศาสตร์ 
2557 2558 2559 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

8 4,900,000 9 5,740,000 9 5,740,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 500,000 
 

5 636,000 2 480,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

10 3,991,280 18 4,676,300 13 4,537,400 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

2 448,000 3 3,109,560 4 90,000 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคม
เข้มแข็งและยึดมั่นในหลักธรร
มาภิบาล 

13 1,244,000 10 832,000 9 847,500 

6. ยุทธศาสตร์การเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

57 8,476,317 49 7,322,900 27 1,844,400 

7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

30 2,503,000 25 2,199,000 21 1,974,000 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

1 15,000 1 15,000 - - 

รวม 124 23,077,597 120 24,530,760 85 15,513,300 
 
 
 
 
 



 

1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2559 ทต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  

รายงานสรปุผลการด าเนินงาน ปี 2559 
เทศบาลต าบลนครชุม เมืองก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จ านวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ 
คิด
เป็น 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น 24.0 17.78 36,483,000.00 67.67 9.0 11.69 5,739,100.00 28.06 9.0 14.75 4,484,495.98 27.93 9.0 14.75 4,484,495.98 27.96 9.0 15.00 4,484,495.98 29.78 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 2.0 1.48 550,000.00 1.02 2.0 2.60 480,000.00 2.35 1.0 1.64 240,680.00 1.50 1.0 1.64 240,680.00 1.50 1.0 1.67 240,680.00 1.60 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 24.0 17.78 7,757,500.00 14.39 12.0 15.58 4,532,400.00 22.16 8.0 13.11 3,980,513.94 24.79 8.0 13.11 3,980,513.94 24.82 8.0 13.33 3,980,513.94 26.43 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 5.0 3.70 630,000.00 1.17 3.0 3.90 80,000.00 0.39 3.0 4.92 77,950.00 0.49 3.0 4.92 77,950.00 0.49 3.0 5.00 77,950.00 0.52 

5.ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 17.0 12.59 1,647,000.00 3.06 8.0 10.39 822,500.00 4.02 7.0 11.48 720,525.00 4.49 7.0 11.48 720,525.00 4.49 7.0 11.67 720,525.00 4.78 

6.ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 30.0 22.22 3,784,400.00 7.02 25.0 32.47 7,182,800.00 35.12 21.0 34.43 5,633,630.77 35.08 21.0 34.43 5,615,130.77 35.01 20.0 33.33 4,633,630.77 30.77 

7.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 29.0 21.48 2,754,000.00 5.11 18.0 23.38 1,614,000.00 7.89 12.0 19.67 920,624.20 5.73 12.0 19.67 920,624.20 5.74 12.0 20.00 920,624.20 6.11 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว 4.0 2.96 304,000.00 0.56 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

รวม 135.0   53,909,900.00   77.0   20,450,800.00   61.0   16,058,419.89   61.0   16,039,919.89   60.0   15,058,419.89   



 

 

 2. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
 การพัฒนาเทศบาลต าบลนครชุมที่ผ่านมาโดยมีการก าหนดและจัดท าแนวทางการพัฒนาตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัดก าแพงเพชร และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์หรือสภาพการณ์
ปัจจุบัน ตลอดจนสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาเทศบาลต าบลนครชุม โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์
และสภาพการณ์ โดยใช้เทคนิค Swot Analysis ดังนี้  

จุดแข็ง (Strengths) 
1. เทศบาลต าบลนครชุม มีความพร้อมทางด้านบุคลากรที่มีศักยภาพ และความสามารถในการ

ปฏิบัติราชการ 
2. ผู้บริหารเทศบาล ฯ ตลอดจนสมาชิกสภาเทศบาล มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาเทศบาลต าบล

นครชุม ให้มีความเจริญรุ่งเรือง   
3. เทศบาลต าบลนครชุม มีการจัดโครงสร้างขององค์กรที่เหมาะสมและครอบคลุมภารกิจ และ

อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
4. เทศบาลต าบลนครชุม มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เพียบพร้อมในการปฏิบัติงานตามภารกิจ และอ านาจ

หน้าที่ 
5. อาคารส านักงานเทศบาลต าบลนครชุม ตั้งอยู่ริมทางหลวงพหลโยธิน ท าให้เป็นที่สนใจของคน

ทั่วไป 
 

จุดอ่อน (Weakness)  
1. เทศบาลต าบลนครชุม มีพ้ืนที่รับผิดชอบเพียง 3.5 ตารางกิโลเมตร 
2. บุคลากรของเทศบาลต าบลนครชุม ยังไม่มีการน าเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่ทันสมัยมาใช้

อย่างจริงจังในการพัฒนาระบบบริการสาธารณะของเทศบาล 
 

โอกาส (Oportunity) 
1. เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนครชุม มีลักษณะเป็นชุมชนการค้า มีทางหลวงพหลโยธินตัดผ่าน 
2. วัฒนธรรมประเพณี ได้รับการอนุรักษ์ สืบทอดโดยคนรุ่นใหม่ และมีสถาบันให้การช่วยเหลือ

สนับสนุน    
3. เขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลนครชุมทางด้านเหนือ ติดริมฝั่งแม่น้ าปิง 
4. เขตพ้ืนทีเทศบาลต าบลนครชุม เป็นที่ตั้งของโบราณสถาน ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัย

ทวาราวดี จนถึงสมัยกรุงสุโขทัย ได้แก่ เจดีย์วัดพระบรมธาตุ ป้อมทุ่งเศรษฐี ฯ ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาแหล่งท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์ 

5. มีการจัดแบ่งชุมชนย่อยที่เหมาะสม และมีความกระตือรือร้นในการร่วมพัฒนาเทศบาลต าบล
นครชุม 

6. ในเขตเทศบาลต าบลนครชุม มีระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า และน้ าประปา พร้อมทั้งระบบ
สาธารณูปการค่อนข้างท่ีจะเพียงพอ 

 

อุปสรรค (Threat) 
1. รายได้ส่วนใหญ่ ยังมีการกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มพ่อค้า นักธุรกิจ และข้าราชการ ซึ่งประชาชนส่วน

ใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ยากจน เช่น ผู้ใช้แรงงาน หรือผู้มีอาชีพรับจ้าง  
2. ข้อระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของเทศบาล ท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

จัดท าโครงการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 



 

 

ปัญหาและอุปสรรค  
1. การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายได้ครบทุก

โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   
3. ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการใน

แผนพัฒนา 
4. ปัญหาความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินการตามโครงการได้ทันที 
5. มีประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจระบบการบริหารและการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาล มีผลต่อ

การก าหนดแนวทางการพัฒนา 
6. ความไม่พร้อมในด้านเครื่องมือเครื่องใช้เนื่องด้วยงบประมาณมีจ ากัด 
7. เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย 
8. เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด 
แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ท าความเข้าใจกับประชาชนในการประชุมประชาคม  โดยให้ประชาชนเสนอโครงการที่จ าเป็น 
2. ท าความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาชนถึงระบบการท างานต่าง ๆ ของเทศบาล 
3. สรรหาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ยังขาดแคลน โดยมีการตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดย
มุ่งเน้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. ความเป็นมา...  
    คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 



 

 

3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (1) 
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ และกรอบการปฏิรูปเพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) 
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการ
ปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน 
ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาค
ประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้ น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
จะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติ แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการ
ก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มา ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่าง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560  
   2. สาระส าคัญ       
    2.1 สภาพแวดล้อม ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไป
อย่างรวดเร็วและในหลากหลาย มิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแส ทุน
นิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัว และเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและ
การส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของ กระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
มีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและ
ชนบทขยายวงกว้างข้ึน และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่ม เกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้
เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวม
ประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน และขับเคลื่อนการเจริญเติบโต  
นอกจากนั้นในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความ
เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ  ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย 
โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การ
บริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกา
ภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่
เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยาย เพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่าง



 

 

ทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต 20 ปี ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 
ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ 
ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบ ในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจ
โลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระย ะ 10 ปี ข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551 – 2552 
และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยง
ต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงิน ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ 
ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของ
การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคย
เกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน 
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 
10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) 
สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขัน
ใน ตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้
ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
หาก ประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล ในด้านความมั่นคงของโลก
ก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือ
คานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความ
มั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 – 2579 มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัย
ผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและ
กลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและ
ประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิด
ธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี สมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิต
และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสาคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ 
รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต พลังงานทดแทนใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัด
และความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน 
ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่ง
ชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้ จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ 
ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญ ส าหรับภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผัน
ผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การ
ด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญ
และการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่าง



 

 

ต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือ หลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตาม สิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น ส าหรับ
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ท าให้ประเทศไทยมี
ระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี 2531 และได้ขยับสูง
ขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้ งแต่ปี 2553 และล่าสุดในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อ
หัวเพ่ิมขึ้นเป็น 57,392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออก สินค้า
อุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่ วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้าง
รายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์  อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร 
สินค้า เกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น 38.1 
ล้านคนจาก ประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลง
ตามล าดับจากร้อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับ
การศึกษา บริการ สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆ รวมถึง
การเข้าถึงทรัพยากร ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและ
ช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบ
ความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐ และภาคเอกชน
ปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการ
ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการก ากับดูแลวินัยทางการเงิน การ
คลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และ
ฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการ
อย่าง เป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการ
ถูกเอารัด เอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศ
ไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง จุดอ่อน ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับแต่คุณภาพคนโดย
เฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง  
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ าทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการ
วิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้
อย่างคุม้ค่า การพัฒนานวัตกรรมมี น้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึง
สิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงาน เพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และ
ขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่น มีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้ง
การบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และ
กฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและ
ไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ า และความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทาย
มาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม



 

 

ลงในทุกด้าน ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การ 
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพทาง เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความ
มั่นคงทางสังคม และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้าน
แรงงานและ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน
นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการ
ยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึง และการปฏิรูป กฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญ
เงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่ง
ปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่
ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากข้ึน
ภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน 
สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสาร ต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันใน
ตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน 
ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด า เนินธุรกิจและการด าเนินชีวิต
ของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ 
สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัว
และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุก ให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4 - 5 ปีต่อจากนี้ไป 
ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้ นได้ 
คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก 
และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลักษณะในเชิง
โครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับ
ปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย มิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาส
จากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็น จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาค ตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพ ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความ
เสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับ
คนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการท างานและการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็น เอกภาพมีการจัดล าดับความสาคัญและ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนด
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องกาหนด
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการ



 

 

สร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่
ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกก าลัง และระดมทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพ
ภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่าย
บริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การ
ด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
ปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน ของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นก าหนดให้
ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ 
ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยน
อย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ 
และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก 
และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศ
ไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหาร
จัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสาคัญ
ของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่ง
เป็นแนวทางทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง    ด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง 
เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่ งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอานาจ
แห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
    2.2 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารง
อยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้อง



 

 

กัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถ
เกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า  
    2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึง
ประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการ
พัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 
เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจ
ถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้  
      2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและปอ้งกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความ
มั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (3) การรักษาความมั่นคงภายในและ
ความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล (4) การพัฒนาระบบ 
กลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ 
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ (6) การพัฒนา
ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม (7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
     2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่
การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม
และรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าใน
ภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของ
การพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและ
ขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา 



 

 

และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพสะอาด และปลอดภัย 
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และ
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิม มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าใน
ระดับสูงขึ้น  
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ
ยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน 
พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล 
และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ (5) การลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือ
กับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่างประเทศ  
      2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทาง
ทีต่้องใหค้วามส าคัญ อาทิ (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ (2) การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และทั่วถึง (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง  
      2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการ
ด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
      2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (4) การพัฒนาเมือง



 

 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
      2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หนว่ยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ (1) การปรับปรุงโครงสร้าง 
บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ (3) การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (5) การ
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
ของหน่วยงานภาครัฐ (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
    2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการ
พัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้ เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒน า
ประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง 
เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวง และในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้อง
กันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรร งบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้อง อาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาค
ส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาค ประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการ ก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ ชาติและแนวทางในการนา
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อน การพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่องและบูรณาการ ๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ ๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์
ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเปูาหมาย และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับ
เป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมาย ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็น
ช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนด ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ ๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มี
กฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วน
ราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากร
เพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก า หนดให้การดา
เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ น าไปสู่การปฏิบัติ และ
การติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก า กับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงาน โครงการให้สอดคล้อง
กับเปูาหมายทีก่ าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  
   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล มี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 อยู่ระหว่าง
การด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เอาไว้
แล้ว ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลต าบลนครชุม มีความสอดคล้องกับ
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เทศบาลจึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของเทศบาล ซึ่งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีรายละเอียดดังนี้   



 

 

    1. กรอบแนวคิดและหลักการในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้ ง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น 
ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้        
(1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข  
    2. สถานะของประเทศ  
      2.1 ด้านเศรษฐกิจ  
       2.1.1 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) 
จะขยายตัว ได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 มาอยู่
ที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมา
เป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 ปีที่ผ่านมา การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอจากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9 ซ่ึงต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้
ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง 
ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลง
จากร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534 – 2539 เป็นร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศ
อ่ืนๆ ในภูมิภาคจะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 – 2557 อยู่ที่ประมาณร้อย
ละ 4.9 ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย   
       2.1.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสู ง แต่
ความสามารถในการแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม
และบริการมากข้ึน (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9 , 25.4 และ 64.7 
เป็นร้อยละ 7.2 , 28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐม ภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมา
เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่
ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูง
กว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total 
Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขัน ระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อน
มาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ 9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็น
เฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2557)  
       2.1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้
ขาดพลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการ



 

 

ผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วง
ก่อน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปีที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้า เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ 3.32 ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิม การลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 
และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน  
       2.1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรค
ต่อการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการ เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 2524 
และ 2540 แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ใน
เกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมี
สัญญาณที่จะเป็นข้อจ ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก
เฉลี่ยร้อยละ 37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมา และจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 
       2.1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก 
เนื่องจากต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถ
ในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ 30 จาก 61 ประเทศชั้นน า ในขณะ
ที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ าปี 2558 หรือ Ease of Doing Business 
2015  ซ่ึงด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จาก 189 ประเทศท่ัวโลก   
       2.1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง 
โดยในปี 2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47 และด้านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 61 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล าดับในปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลา 
14 ปีที่ผ่านมา (2543 - 2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.17 ต่อ 
GDP โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP 
โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 
4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตามล าดับ ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของ
ประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า 
โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คน ต่อประชากร 10,000 คน  



 

 

       2.1.7 สถานการณ์ด้ านโครงสร้ าง พ้ืนฐานยั งคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน 
ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยัง
ขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึง
กระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและ
ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน ต่างประเทศ 
ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น 
ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น  
       2.2 ด้านสังคม  
       2.2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหา
ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ (1) ประชากรวัยเด็กของไทยมี
จ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์
รวมลดลงจาก 6.3 คน ในช่วงปี 2507 - 2508 เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 2548 - 2558 และคาดว่าในปี 2583 จะลดลง
เหลือเพียง 1.3 คน (2) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y 
(Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมี
จ านวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555 - 2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และร้อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่
ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548 – 2557) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือน
บ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้น
และต่ ากว่า นอกจากนี้ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 27 ของประชากรในปี 2553 มี ลักษณะ
ความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์
รวมของประเทศในอนาคต (3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 
10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้านคน (ร้อยละ 3.21) ในปี 2583 การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัย
กลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่
มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 78.5 ของรายได้ท้ังหมดมาจาก
การเก้ือหนุนของบุตร 
       2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลง
มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 2543 
เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 
2543 - 2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย  
       2.2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรม
จริยธรรม โดยคนไทย มีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 
78.2 ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทย
ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี 2551 - 2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ าสะท้อนได้จากคะแนน



 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ คนไทย
ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน  
       2.2.4 สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการ
กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น
เล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554 เหลือ 0.465 
ในปี 2556 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 34.9 เท่า 
ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจน
ที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้
การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี 2555 – 2546 
       2.2.5 ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย        
อันเนื่องมาจาก (1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคน
เพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีการถือครองที่ดินมากที่สุด    
มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 325.7 เท่า เนื่องจาก
ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ (2) เด็กยากจนยังเข้า
ไม่ถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของ
กลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการ
เดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรี
มากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยท่ีสุด ประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูง
กว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า (3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่าง
ภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขใน
ปี 2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า    (4) 
ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึง
การประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมขึ้นจาก 1.29 ล้านคน ในปี 2555 เป็น 2.471 ล้านคน ในปี 2557 ท าให้แรงงาน
ในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงาน
นอกระบบประมาณ 2.1 เท่า ในปี 2556 (5) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน 
นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน  
       2.2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 
ได้รับความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคมร้อย
ละ 16.7 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกัน
ทางรายได้มั่นคงขึ้น และมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น
แบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 
800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการ
เลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่
ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่ม  



 

 

ผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 4,544,96 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้
ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  
       2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรม มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่
ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  
       2.2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
บูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนา
จังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก 142,632 แห่งในปี 
2555 เป็น 152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด และ
องค์กรการเงินร้อยละ 26.77 
       2.2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งใน
สังคม ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  
     2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       2.3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิด
ความเสื่อมโทรม อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน (1) พ้ืนที่ป่า
ไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย 
และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม้ลดลง
จาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
3.1.6 ในปี 2556 (2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ทรัพยากรดินและที่ดินมี
ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะ
ล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการ
ที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้
ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน (3) ป่าชายเลนและระบบ
นิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่งโดยเฉพาะ
การท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ปา่ชายเลนกว่า 
2.3 ล้านไร่ เหลือเพียง 1.5 ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 34.8 ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลน
อย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ใน
ระหว่างปี 2549 - 2554 พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน 
ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.42 ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น (4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่
การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการท าให้ต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในปี 2555 ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน 



 

 

คิดเป็นร้อยละ 54 ของความต้องการใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูง
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 76 ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 6.8 อยู่ที่ระดับ 1.981 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การเพ่ิมข้ึนของ 
GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 0.6 (5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตาม
ความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ าหลัก น้ าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาล
ทั้งหมด 27 แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้านลูกบาศก์เมตร อย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการ
ส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี 2557 มีจ านวนประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร 
โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถ
จัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,610 ล้านลูกบาศก์เมตร  
       2.3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวัน
เพ่ิมสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2557 สถานที่ก าจัดขยะแบบ
ถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 ท าให้มีปริมาณ
ขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง 19.9 ล้านตัน ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดย
ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ ปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการ หรือมี
กฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถ
จัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยัง
พบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง (2) มลพิษทางอากาศ
ยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของ
ประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติใน
เขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ 
ปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มี ปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับ
ผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 2557 ทั้งนี้ ในพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละออง
และเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามัน เชื้อเพลิงจาก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่
ปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การ เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็
ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมาก ส าหรับมลพิษจากหมอกควันใน
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยความร่วมมือ และการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น (3) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพ
น้ าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2548 - 2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง
ส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑพ์อใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจาก
การเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อ
การบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 
10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 (4) ประเทศไทย
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมี



 

 

แนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2533 ปริมาณ 229.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น 265.9 ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.3 ต่อปี 
อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซ เรือนกระจกต่างๆ ที่มี
การด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกบัการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิม การดูดกลับและช่วย
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ  
       2.3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความ
รุนแรงมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม 
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูก
จัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก  
      2.4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา  
       2.4.1 ด้านธรรมาภิบาล (1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาล
อย่างเร่งด่วน จากการประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่าสังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปาน กลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ใน
ระดับท่ีต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิ
บาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 มีอย่างน้อย 
6  ประการคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความ
รับผิดชอบ (6) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริต
เพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาค
ประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิด
คุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร จัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบาง
กลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการ
ต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษา
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ (2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ 72% ในปี 2557 ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศสู่การยอมรับ ในระดับสากล  



 

 

       2.4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ่านาจ (1) การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการ
บริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไป
ด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและ
บริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้
ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน โครงสร้างของหน่วย
ราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 
กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง (2) การกระจายอ่านาจเกิดผลส าเร็จ
หลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับที่ 
2 นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ ในการด าเนินงาน
ของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร้อยละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอน
ภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 จ านวน 185 ภารกิจจาก
ภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 245 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จ านวน 75 งาน/กิจกรรม 
จาก 114 งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 9,850 คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่
สถานีอนามัย จ านวน 79 คน และลูกจ้างประจ า 3,098 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับ
ซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท า
ให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาด
ความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียง
ร้อยละ 9.90 ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. 
ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมือง
และการเพิ่มขึ้นของ ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ ากัด  
       2.4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มี
รูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบนซ่ึงสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อน
ไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็น
แสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบาย และผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐ
เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบาย และผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กร
ต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ( Corruption 
Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมี



 

 

คะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า 
ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน 
(คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย)  
    3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย  
      3.1 บริบทภายใน  
       3.1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน ภายใต้สมมติฐาน (1) แนวโน้มการขยายตัว
ของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
(2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4 (3) ราคาน้ ามันเฉลี่ย 70 - 90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และเฉลี่ย 80 - 100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภาพ
การผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 0.8 ภาคอุตสาหกรรม
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 (5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 
และ (6) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ 13 ตามล าดับ
ภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 - 4.3 โดยมีค่า
กลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงปี 
2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3 – 2574) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) การขยายตัว
ในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น 
เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (1) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัว ทางเศรษฐกิจมากขึ้น (2) ขีดความสามารถด้าน
การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะ
ลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (3) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผลให้
อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  (4) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (5) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้า
ให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น ( 6) เกณฑ์
รายได้ข้ันต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัว เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณ 100 – 200 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี
ตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความ
สุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ 
มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก  
       3.1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้
อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 
5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน และ คาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบก
รับผู้สูงอายุ 1 คน การขาดแคลนก าลังแรงงาน ท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผล
กระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้ และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจ
เพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และ ภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่ เหมาะสมกับกลุ่มผู้สู งอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็น
ตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน แบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี 
2546 ซึ่งอยู่ที่ 12,745 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี  
       3.1.3 ความเหลื่อมล้ า ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความ
เหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น า ไปสู่ความขัดแย้งในสังคม 



 

 

และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการ
กระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไป ยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึง
เป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 
10 ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากรมีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี 2556 นอกจากนี้ความ
เหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการ
การศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิง ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติด  
       3.1.4 ความเป็นเมือง การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้อง
มีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ท้องถิ่นท้ังปัจจัยการผลิตและแรงงาน ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลง
ของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิต
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เ กิดการ
ประหยัดจากขนาดการขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ 
ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก  
       3.1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ (1) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2558 วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2558 มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
กลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มี
หน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 
82 รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจาย
อ านาจและจัดภารกิจอ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิน่ รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ
ยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดินอย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากรที่มี
ความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม (2) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ  
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหาร จัดการ
ประเทศและการ ปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ 
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย 
มาตรการ และกลไกการท างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น  
      3.2 บริบทภายนอก  
       3.2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์
ว่าในช่วงปี 2544 - 2643 (ค.ศ. 2001 - 2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป



 

 

มากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่า
ประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็น
โอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทย ในการไปท างานในประเทศที่พัฒนา
แล้ว  
       3.2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว การปรับเปลี่ยนที่
รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยี
มาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มี
การยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ 
Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือ
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของ
ผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม จะท าให้ความสามารถในการแข่งขัน  
       3.2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น (1) 
แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น (2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการ
ต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ 1) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาส
ในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นใน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้
ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ 3) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตใน
อนุภูมิภาคและในภูมิภาค (3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิด
เสรีทางการค้า จะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้า
กึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะ
ตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของ
เศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน (4) 
ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12 เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการ
ปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินใน
ยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก



 

 

หากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม (5) ความเลื่อนไหลของ
กระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้ง
โอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการ
เรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
       3.2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
มีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมี
ฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาด
ใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทาง ชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผล
ต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน ( 2) การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย ต้องเตรียมพร้อม
รับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า  
       3.2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 15 ปี โดย สหประชาชาติให้การรับรองแล้ว
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ านวน 17 ข้อ และ เป้าหมาย (Target) จ านวน 169 
ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มี
ระบบโครงสร้าง พ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน  
    4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
      4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่อง
จากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์
ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  
      4.2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทย
เป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง และโล     จิสติกส์ของ



 

 

ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า เกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
      4.3 เป้าหมาย  
       4.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (1) เศรษฐกิจ
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ 
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 
ต่อปี (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 
และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
       4.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ (3) สถาบันทางสังคมมี
ความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
       4.3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกัน
มากขึ้น (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
       4.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า  
       4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ (1) การบริหารงานภาครัฐที่
โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม  
    5. แนวทางการพัฒนา  
      5.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
       5.1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความ
คุม้ครองทรัพย์สินทางปัญญา  
       5.1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่ างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้
แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิต
มีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้าย
ไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท า
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย  
       5.1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล พัฒนาขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและ



 

 

มาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทย และสนับสนุนให้มีการขยาย
ตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอด อุตสาหกรรมและ
บริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล  
       5.1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้
เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวง
พิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และ
อุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน  
       5.1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการ
ปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล 
สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้าน และลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีด
ความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการ
ผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ 
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า 
ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผล
แนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิต
ภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากล และรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัส
เตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบ
องค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต
และบริการ ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้า
การลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการ การเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนา
ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้
พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือ
สังคม  



 

 

      5.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  
       5.2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านวัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือ
สร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ ประสบการณ์ มีรายได้ใน
การด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ  
       5.2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดย (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี      คนเก่ง รวมทั้งระบบ
การประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ (4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้
เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  
       5.2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนา ระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน  
       5.2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคม   สูงวัย 
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยาย
ผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ  
      5.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
       5.3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิม
ผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน 
ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการ



 

 

ผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุน ด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต  
       5.3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (2) สนับสนุน
การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและ
เมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง โดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (3) 
การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)  
       5.3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
การเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเอง หรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน 
ปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
       5.3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมาย
ภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น  
      5.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
       5.4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียม
ความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการ
พัฒนา  
       5.4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและ
เร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้ง
ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่ อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง  
       5.4.3 การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศ
ในภูมิภาคมากขึ้น  
      5.5 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
       5.5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุน
ธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาค
ส่วน น าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่า



 

 

ไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนด
มาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า  จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ า ในระดับพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น าคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่   โดยก าหนดปริมาณที่
เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้ มาตรการควบคุมผลกระทบ
จากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน  
       5.5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่
ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น  
       5.5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับ
ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  
       5.5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุม
มลพิษทั้งทาง อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่
ยั่งยืนโดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย  
       5.5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท า
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
       5.5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกัน น้ าท่วม วางแผนปูองกันเมือง
และพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience 
City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตาม
ธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับ
แนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต  
 



 

 

      5.6 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
       5.6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทาง
ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ 
จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล  ข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่
ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุค สมัย ฯลฯ  
       5.6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการ
ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัด
แต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง  
       5.6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาค
ส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
       5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้าง
ผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิง
นโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และ
เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
     
  1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน์ 
“ท้องถิ่นน่าอยู่ เชิดชูธรรมาภิบาล ควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนเกษตรปลอดสารพิษ  

เสริมสร้างเศรษฐกิจแบบยั่งยืน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม หนุนน าการเป็นแหล่งท่องเที่ยว    มรดก
โลก” 

  พันธกิจ 
1) ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
2) พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมภายใต้ภารกิจรับผิดชอบ 

  3)   ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ รักษา บ ารุง ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐาน
ของวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  4)   ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  5)   ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้แบบยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
  6)   บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

  จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
   1)  ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   2)  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์  เกิดการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  3)  แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา และเป็นที่สนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว 
  4)  ประชาชนประกอบอาชีพ มีรายได้บนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   5)  ท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
    
 



 

 

 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2.1 วิสัยทัศน์  
     “เทศบาลต าบลนครชุม เมืองน่าอยู่ คู่เมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์” 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลนครชุม  

1. ยุทธศาสตร์การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและ

เกาะกลางถนน รวมทั้งระบบการระบายน้ า 
 1.2 ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 1.3 พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและระบบจราจร 
 1.4 การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เอ้ือต่อการเกษตร 
 1.5 การวางแผนและสนับสนุนการจัดท าผังเมือง 

2. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 2.1 การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

อย่างยั่งยืน 
 2.2 การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
 2.3 การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนจาก

ธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

                        3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 3.1 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
 3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นสากลรองรับ AEC 

เพ่ือการพัฒนาที่มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 3.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เป็นเอกภาพ ครบวงจร และเป็นสากล 
 3.4 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบให้ทันสมัย เป็นสากล 

  4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4.1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศทุกวัยและบุคลากรทางการ

ศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ 
 4.2 การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของ

ท้องถิ่น 
 4.3 การส่งเสริมทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทส าคัญในการ

ปลูกฝังคุณธรรมและปรองดองสมานฉันท์ 
 4.4 การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความม่ันคงของประชาคมอาเซียน 
 4.5 การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร 
 4.6 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและ

ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

  5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่เข้มแข็ง 
 5.1 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการธารณสุข และกิจกรรมการสร้าง

เสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 



 

 

 5.2 การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

 5.3 การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ 

 5.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 5.5 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน 

   6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย 
 6.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักด ารงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย 
 6.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพ่ือบริหารจัดการการผลิตเกษตร

ปลอดภัย 

   7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

 7.1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 7.2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 
 
 3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     (ใช้การวิเคราะห์ SWOT  Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ 
Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
   
 
 
 
 
    
    
   
 
 
 
  
 
 
 
  



 

 

ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ   
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 
 

ยุทธศาสตร์การจัดวางผัง
เมืองและพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

-ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
-ด้านการเศรษฐกิจ 

-แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
-แผนงานการเกษตร 

กองช่าง  

2 ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

-ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
-ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

-แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 

3 ยุทธศาสตร์การยกระดบั
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

-ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัดฯ  

4 ยุทธศาสตร์การสง่เสริม
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

-ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา
และวัฒนธรรม 

กองการศึกษา 
ส านักปลัดฯ 

 

5 ยุทธศาสตร์การสง่เสริม
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ
ของประชาชนและสังคมที่
เข้มแข็ง 

-ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัดฯ 

 

6 ยุทธศาสตร์การสง่เสริม
เศรษฐกิจพอเพียงและ
พัฒนาการเกษตรปลอดภัย 

-ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
-ด้านการเศรษฐกิจ 

-แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 

ส านักปลัดฯ  

7 ยุทธศาสตร์การพฒันาการ
บริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิ
บาล 

-ด้านบริหารงานทั่วไป 
-ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
-แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
-แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองการศึกษา 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 

 

รวม 7 ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 7 แผนงาน 5 หน่วยงาน .............. 
 



 

 

ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13  2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559  
  2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13  2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559  
  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
   3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กั บประชาชน ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13   

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อม



 

 

ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์  

2558 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัด
คุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่  22  
พฤศจิกายน  2556  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

 4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
   4.1.1 เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง
ผ่าน กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
   4.1.2 ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น   
   4.1.3 ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้
ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้  
  4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
    1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
     2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี   
    3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ /กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
    4)  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม/โอนลด/ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  

http://www.dla.go.th/
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จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ
1) การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
  1.1 ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและ 25 40,761,000 25 40,761,000 25 40,761,000 25 40,761,000 100 163,044,000
ซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและเกาะกลางถนน รวมท้ังระบบ
การระบายน้ า
  1.2 ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา 21 27,505,000 21 27,505,000 21 27,505,000 21 27,505,000 84 110,020,000
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
  1.3 พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและระบบจราจร 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000
  1.4 การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าให้เช่ือมโยงเป็นเครือข่าย 3 27,625,000 3 27,625,000 3 27,625,000 3 27,625,000 12 110,500,000
ท่ีเอ้ือต่อการเกษตร
  1.5 การวางแผนและสนับสนุนการจัดท าผังเมือง - - - - - - - - - -

รวม 50 95,991,000 50 95,991,000 50 95,991,000 50 95,991,000 200 383,964,000
2) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
  2.1 การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ ท่ีดิน 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000
และทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน
  2.2 การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะ 10 4,990,000 10 5,290,000 10 5,590,000 10 4,240,000 40 20,110,000
และของเสียอันตราย
  2.3 การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและการ 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000
ส่งเสริมพลังงานทดแทนจากธรรมชาติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

รวม 12 5,060,000 12 5,360,000 12 5,660,000 12 4,310,000 48 20,390,000
3) การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียว
  3.1 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว 1 6,500,000 1 6,500,000 1 6,500,000 1 6,500,000 4 26,000,000
  3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 4 80,000
ให้เป็นสากลรองรับ AEC เพ่ือการพัฒนาท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน
  3.3 การส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ เป็นเอกภาพ 1 42,000 1 42,000 1 42,000 1 42,000 4 168,000
ครบวงจร และเป็นสากล

รวม 4 ปี
ยุทธศำสตร์

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

เทศบำลต ำบลนครชุม
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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  3.4 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวทุกรูปแบบ 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000
ให้ทันสมัย เป็นสากล

รวม 4 6,592,000 4 6,592,000 4 6,592,000 4 6,592,000 16 26,368,000
4) การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
  4.1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษา 28 4,216,760 28 4,216,760 28 4,216,760 28 4,216,760 112 16,867,040
ทุกเพศทุกวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสท่ีมี
คุณภาพ
  4.2 การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 7 175,000 7 175,000 7 175,000 7 175,000 28 700,000
ขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถ่ิน
  4.3 การส่งเสริมทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทาง 2 405,000 2 405,000 2 405,000 2 405,000 8 1,620,000
ศาสนาท่ีมีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและปรองดอง
สมานฉันท์
  4.4 การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความม่ันคงของ 1 250,000 1 250,000 1 250,000 1 250,000 4 1,000,000
ประชาคมอาเซียน
  4.5 การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 8 800,000
  4.6 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 7 2,012,800 7 2,012,800 7 2,012,800 7 2,012,800 28 8,051,200
อย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร

รวม 47 7,259,560 47 7,259,560 47 7,259,560 47 7,259,560 188 29,038,240
5) การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมท่ีเข้มแข็ง
  5.1 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการ 4 450,000 5 550,000 4 450,000 4 450,000 17 1,900,000
สาธารณสุขและกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ
  5.2 การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวม 3 162,500 3 162,500 3 162,500 3 162,500 12 650,000
กลุ่ม/องค์กร เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  5.3 การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000
การมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงสถาบัน
หลักของชาติ
  5.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2 190,000 2 190,000 2 190,000 2 190,000 8 760,000
  5.5 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน 8 420,000 8 420,000 8 420,000 8 420,000 32 1,680,000



แบบ ผ.07

รวม 18 1,322,500 19 1,422,500 18 1,322,500 18 1,322,500 73 5,390,000
6) การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย
  6.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักด ารงตนเองตามหลัก 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 4 2,000,000
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  6.2  การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนา - - - - - - - - - -
การผลิตเกษตรปลอดภัย
  6.3  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายเพ่ือ 1 350,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000 4 1,400,000
บริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย

รวม 2 850,000 2 850,000 2 850,000 2 850,000 8 3,400,000
7) การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
  7.1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลัก 23 2,012,000 23 2,012,000 23 2,012,000 23 2,012,000 92 8,048,000
ธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
  7.2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากร 12 1,840,000 12 1,840,000 12 1,840,000 12 1,840,000 48 7,360,000
ท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

รวม 35 3,852,000 35 3,852,000 35 3,852,000 35 3,852,000 140 15,408,000
รวมท้ังส้ิน 168 120,927,060 169 121,327,060 168 121,527,060 168 120,177,060 673 483,958,240



แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดก าแพงเพชร

1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและเกาะกลางถนน รวมท้ังระบบการระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ก่อสร้าง  ถนนผิวจราจรคอนกรีต 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับความสะดวก ในการ กองช่าง
เสริมเหล็กสายคลองสวนหมากฝัง สัญจร และขนส่งสินค้าการการเกษตร เสริมเหล็กกว้าง 5.00 เมตรหนา สะดวกในการสัญจรและ สัญจรและขนส่งสินค้าการเกษตร 
ตะวันออก จากสะพานคอนกรีตข้าม 0.15 เมตร ยาว 2.00 เมตร ขนส่งสินค้าในการเกษตร และในการออกก าลังกาย  ในตอน
คลองสวนหมาก หมู่ท่ี ๔ ถึงหมู่ท่ี ๒ และใช้ในออกก าลังกาย เช้า และตอนเย็น
ต าบลนครชุม ในตอนเช้าและตอนเย็น

คิดเป็นร้อยละ 35 ของ
ประชากรในเขตเทศบาล

2 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต 336,000 336,000 336,000 336,000 ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับความสะดวกในการ กองช่าง
เสริมเหล็กเช่ือมทางระหว่างถนน สัญจรและใช้ในออกก าลังกายกาย เสริมเหล็กกว้าง 6.00 เมตร สะดวกในการสัญจร และ สัญจรและใช้ในออกก าลังกาย
ชากังราว 1 กับถนนสายคลองสวนหมาก หนา 0.15 เมตร ยาว 80.00  เมตร ใช้ในออกก าลังกายในตอน ในตอนเช้าและตอนเย็น 
ฝ่ังตะวันตกหมู่ท่ี 3 บริเวณวัดพระบรมธาตุ เช้าและตอนเย็น คิดเป็น
 ต าบลนครชุม ร้อยละ 35 ของประชากร

ในเขตเทศบาล

3 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ าข้างถนน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ก่อสร้าง  รางระบายน้ าคอนกรีต 850,000 850,000 850,000 850,000 ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับความสะดวกในการ กองช่าง
ก าแพงเพชร ซอย 4 (ซอยบ้านนา)  สัญจร และปลอดภัยในการคมนาคม เสริมเหล็ก  ท้องรางกว้าง  0.30 เมตร สะดวกในการสัญจร คิด สัญจรและปลอดภัยในการคมนาคม
หมู่ท่ี 3 ต าบลนครชุม ยาว 250.00 เมตร เป็นร้อยละ 10 ของประ

ชากรในเขตเทศบาล

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าข้างถนนใน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ก่อสร้าง  รางระบายน้ าคอนกรีต 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับความสะดวกในการ กองช่าง
ช่วงหมู่ท่ี  6  ต าบลนครชุม สัญจร และปลอดภัยในการคมนาคม เสริมเหล็ก ท้องรางกว้าง 0.30 เมตร สะดวกในการสัญจร คิด สัญจรและปลอดภัยในการคมนาคม

ยาว  100.00  เมตร เป็นร้อยละ 5 ของประ
ชากรในเขตเทศบาล
คมนาคมร้อยละ 5%

3,286,000 3,286,000 3,286,000 3,286,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลนครชุม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ

งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและเกาะกลางถนน รวมท้ังระบบการระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

5 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือให้ป้องกันการน้ ากัดเซาะทาง ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมชนิด 330,000 330,000 330,000 330,000 ประชาชน ได้รับความ ป้องกันการน้ ากัดเซาะทางริม กองช่าง
ชนิดช่องทางเดียว หมู่ท่ี 3 ต าบลนครชุม ริมคลองสวนหมาก ท าให้ถนนเสียหาย ช่องทางเดียว สะดวกในการสัญจรคิดเป็นคลองสวนหมาก และท าให้

ร้อยละ 5 ของประชากร ประชาชนจะได้รับความสะดวก  
ในเขตเทศบาล ในการสัญจรและปลอดภัยในการ

คมนาคม

6 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม เพ่ือให้ป้องกันการน้ ากัดเซาะทาง ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมชนิดสองทาง 650,000 650,000 650,000 650,000 ประชาชน ได้รับความ ป้องกันการน้ ากัดเซาะทางริม กองช่าง
ชนิดสองช่องทาง หมู่ท่ี 5 ต าบลนครชุม ริมคลองสวนหมาก ท าให้ถนนเสียหาย สะดวกในการสัญจรคิดเป็นคลองสวนหมาก และท าให้

ร้อยละ 5 ของประชากร ประชาชนจะได้รับความสะดวก  
ในเขตเทศบาล ในการสัญจรและปลอดภัยในการ

คมนาคม

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อม เพ่ือให้ประชาชนไม่ได้รับความเดือนร้อน ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมพัก 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนท่ีอยู่ในบริเวณ ประชาชนท่ีอยู่ในบริเวณท่ีก่อสร้าง กองช่าง
บ่อพักข้างถนนนครชุม 1 เน่ืองจากน้ าท่วมขังเวลาฝนตก ท าให้ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ท่ีก่อสร้าง ท่อระบายน้ า ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก
ช่วงหมู่ท่ี 3 ถึงหมู่ท่ี 4 ต าบลนครชุม ระบายน้ าฝนได้ยังรวดเร็ว และน้ าไม่ท่วมขัง พร้อมท้ังว่างท่อลงคลองสวนหมาก  พร้อมบ่อพักจะไม่มีน้ า จะไม่มีน้ าท่วมขังและประชาชน

ผิวจราจท าให้การเดินทางสะดวก  (ก่อนว่างท่อลงคลองต้องก่อสร้าง ท่วมขังและประชาชนท่ี ท่ีสัญจรผ่านถนนนครชุม 1  
และปลอดภัย บ่อดักขยะ- บ่อดักไขมัน)  ตาม สัญจรผ่านถนนนครชุม ช่วงหมู่ท่ี 3  ถึงหมู่ที 4  ท าให้

แบบแปลนเทศบาลต าบลนครชุม 1 ช่วงหมู่ท่ี 3  ถึงหมู่ที 4 การเดินทางสะดวกและปลอดภัย   
ท าให้การเดินทางสะดวก
และปลอดภัย คิดเป็น
ร้อยละ 10 ของประชากร
ในเขตเทศบาล

8 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซ่มผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรจราจรกว้างเฉล่ีย 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนครชุม 1 ในการสัญจร และปลอดภัย 8.00  เมตร  โดยลงผิวจราจร สะดวกในการสัญจร และ ในการสัญจรและปลอดภัย
(ทางหลวงหมาย 1078) มีความยาว  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphalt ปลอดภัย  คิดเป็นร้อยละ
2,850 เมตร ผ่านพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3  Concrette ) หนาไม่น้อยกว่า 4.00 35 ของประชากรในเขต
หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 ต าบลนครชุม เซนติเมตร พร้อมท้ังปรับปรุงท่อ เทศบาล

ระบายน้ าบ่อพัก และรางระบายน้ า
ตามแบบเทศบาลต าบลนครชุม

15,980,000 15,980,000 15,980,000 15,980,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.01

1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและเกาะกลางถนน รวมท้ังระบบการระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

9 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซ่มผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรจราจรกว้างเฉล่ีย 650,000 650,000 650,000 650,000 ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชากังราว 1 ในการสัญจร และปลอดภัย 4.00  เมตร  โดยลงผิวจราจร สะดวกในการสัญจร และ ในการสัญจรและปลอดภัย
มีความยาว 400  เมตร หมู่ท่ี 3  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphalt  ปลอดภัย  คิดเป็นร้อยละ
ต าบลนครชุม Concrette ) หนาไม่น้อยกว่า 4.00 15  ของประชากรในเขต

เซนติเมตร พร้อมท้ังปรับปรุงท่อ เทศบาล
ระบายน้ าบ่อพัก และรางระบายน้ า
ตามแบบเทศบาลต าบลนครชุม

10 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซ่มผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 650,000 650,000 650,000 650,000 ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็กก าแพงเพชร ซอย 12 ในการสัญจร และปลอดภัย 3.50 เมตรมียาว 510.00 เมตร สะดวกในการสัญจร และ ในการสัญจรและปลอดภัย
หมู่ท่ี 2 ต าบลนครชุม โดยหรือถนนผิวจราจรท่ีช ารุดออก ปลอดภัย  คิดเป็นร้อยละ

เป็นช่วง โดยเร่ิมร้ือจากผิวจราจรท่ีช ารุด 5   ของประชากรในเขต
เสียหายมากก่อน และขยายไหล่ทาง เทศบาล
ให้เป็นผิวจราจร คอนกรีต

11 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซ่มผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก สภาพปัจจุบัน  เป็นถนนผิวจราจร 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
ถนนนครชุม ซอย 1 หมู่ท่ี 3 ในการสัญจร และปลอดภัย ลูกรัง ความกว้าง เฉล่ีย 2.50 เมตร สะดวกในการสัญจร และ ในการสัญจรและปลอดภัย
ต าบลนครชุม ยาวเฉล่ีย 200.00  เมตร ปลอดภัย  คิดเป็นร้อยละ

ท าการปรับปรุงเป็นถนนผิวจราจร 0.1   ของประชากรใน
หินคลุก  เพราะยังติดปัญหาเร่ืองท่ีดิน เขตเทศบาล

12 โครงการปรับปรุง  และซ่อมแซ่มผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 4.00 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชากังราว 1 สัญจร และปลอดภัย เมตร  โดยลงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก สะดวกในการสัญจร และ ในการสัญจรและปลอดภัย
หมู่ท่ี 3  ต าบลนครชุม คอนกรีต (Asphalt  Concrette ) ปลอดภัย  คิดเป็นร้อยละ ปลอดภัย

หนาไม่น้อยกว่า 4.00 เซนติเมตร 5   ของประชากรในเขต
พร้อมท้ังปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบาย เทศบาล
ตามแบบเทศบาลต าบลนครชุม
ความยาวเฉล่ีย 116.00  เมตร

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000

งบประมาณและท่ีมา
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ.01

1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและเกาะกลางถนน รวมท้ังระบบการระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

13 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซ่มผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตต่อจาก 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คอนกรีต ถนนคูเมือง หมู่ท่ี 3  ในการสัญจร และปลอดภัย โครงการเก่าพร้อมท้ังปรับปรุง สะดวกในการสัญจร และ ในการสัญจรและปลอดภัย
ต าบลนครชุม ท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ความยาว ปลอดภัย  คิดเป็นร้อยละ ปลอดภัย

ร่วมไม่น้อย กว่า 150.00  เมตร 35 ของประชากรในเขต
ตามแบบเทศบาลต าบลนครชุม เทศบาล

14 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซ่มผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 4.00 650,000 650,000 650,000 650,000 ประชาชนได้รับความสะ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คอนกรีต ถนนสามัคคี 1 หมู่ท่ี 3  ในการสัญจร และปลอดภัย เมตร ยาว 400.00 เมตร โดยร้ือถนน ดวกในการสัญจร และ ในการสัญจรและปลอดภัย
ต าบลนครชุม ผิวจราจรท่ีช ารุดออกเป็นช่วง โดยเร่ิม ปลอดภัย  คิดเป็นร้อยละ ปลอดภัย

ร้ือจากผิวจรท่ีช ารุดเสียหายมากก่อน 15 ของประชากรในเขต
และขยายไหล่ให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต เทศบาล
แล้วลงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphalt  Concrette ) หนาไม่น้อย
กว่า 4.00เซนติเมตรพร้อมท้ังปรับปรุง
ฝาบ่อพักท่อระบายน้ า

15 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซ่มผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร  กว้างเฉล่ีย 4.00 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนได้รับความสะ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คอนกรีต ถนนครชุม ซอย 24  หมู่ท่ี 3  ในการสัญจร และปลอดภัย เมตร ยาว 400.00 เมตร โดยร้ือถนน ดวกในการสัญจร และ ในการสัญจรและปลอดภัย
ต าบลนครชุม ผิวจราจรท่ีช ารุดออกเป็นช่วง โดยเร่ิม ปลอดภัย  คิดเป็นร้อยละ ปลอดภัย

ร้ือจากผิวจรท่ีช ารุดเสียหายมากก่อน 15 ของประชากรในเขต
และขยายไหล่ให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต เทศบาล
แล้วลงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphalt  Concrette ) หนาไม่น้อย
กว่า 4.00เซนติเมตรพร้อมท้ังปรับปรุง
ฝาบ่อพักท่อระบายน้ า

16 โครงการปรับปรุง และซ่อมแซ่มผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร  กว้างเฉล่ีย 8.00 825,000 825,000 825,000 825,000 ประชาชนได้รับความสะ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คอนกรีต ถนนศรีรัฐ หมู่ท่ี 5 ต าบลนครชุม ในการสัญจร และปลอดภัย เมตร ยาว 206.00 เมตร ลงผิวจราจร ดวกในการสัญจร และ ในการสัญจรและปลอดภัย

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  (Asphalt ปลอดภัย  คิดเป็นร้อยละ ปลอดภัย
Concrette ) หนาไม่น้อยกว่า 4.00 35 ของประชากรในเขต
เซนติเมตรตามแบบแปลนเทศบาล เทศบาล
ต าบลนครชุม

14,225,000 14,225,000 14,225,000 14,225,000

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและเกาะกลางถนน รวมท้ังระบบการระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

17 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซ่มผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 3.00 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนได้รับความสะ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คอนกรีต ถนนครชุม ซอย 20 หมู่ท่ี 3  ในการสัญจร และปลอดภัย เมตร ยาว 117.00 เมตร โดยร้ือถนน ดวกในการสัญจร และ ในการสัญจรและปลอดภัย
ต าบลนครชุม ผิวจราจรท่ีช ารุดออกเป็นช่วง โดยเร่ิม ปลอดภัย  คิดเป็นร้อยละ ปลอดภัย

ร้ือจากผิวจรท่ีช ารุดเสียหายมากก่อน 10 ของประชากรในเขต
และขยายไหล่ให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต เทศบาล
แล้วลงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphalt  Concrette ) หนาไม่น้อย
กว่า 4.00เซนติเมตรพร้อมท้ังปรับปรุง
ฝาบ่อพักท่อระบายน้ า

18 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซ่มผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 4.00 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนได้รับความสะ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คอนกรีต ถนนครชุม ซอย 18  หมู่ท่ี 3 ในการสัญจร และปลอดภัย เมตร ยาว 327.00 เมตร โดยร้ือถนน ดวกในการสัญจร และ ในการสัญจรและปลอดภัย
และ หมู่ท่ี 4  ต าบลนครชุม ผิวจราจรท่ีช ารุดออกเป็นช่วง โดยเร่ิม ปลอดภัย  คิดเป็นร้อยละ ปลอดภัย

ร้ือจากผิวจรท่ีช ารุดเสียหายมากก่อน 15 ของประชากรในเขต
และขยายไหล่ให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต เทศบาล
แล้วลงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphalt  Concrette ) หนาไม่น้อย
กว่า 4.00เซนติเมตรพร้อมท้ังปรับปรุง
ฝาบ่อพักท่อระบายน้ า

19 โครงการปรับปรุง และซ่อมแซ่มผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 6.00 520,000 520,000 520,000 520,000 ประชาชนได้รับความสะ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คอนกรีต ถนนศรีรัฐ ซอย 1 หมู่ท่ี 5  ในการสัญจร และปลอดภัย เมตร ยาว 128.00 เมตร ลงผิวจราจร ดวกในการสัญจร และ ในการสัญจรและปลอดภัย
ต าบลนครชุม แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphalt ปลอดภัย  คิดเป็นร้อยละ ปลอดภัย

Concrette ) หนาไม่น้อยกว่า 4.00 35 ของประชากรในเขต
เซนติเมตรตามแบบแปลนเทศบาล เทศบาล
ต าบลนครชุม

20 โครงการปรับปรุง และซ่อมแซ่มผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 4.00 825,000 825,000 825,000 825,000 ประชาชนได้รับความสะ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คอนกรีต ถนนราษฏร์ประสงค์ หมู่ท่ี 5 ในการสัญจร และปลอดภัย เมตร ยาว 500.00 เมตร ลงผิวจราจร ดวกในการสัญจร และ ในการสัญจรและปลอดภัย
ต าบลนครชุม แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphalt ปลอดภัย  คิดเป็นร้อยละ ปลอดภัย

Concrette ) หนาไม่น้อยกว่า 4.00 25 ของประชากรในเขต
เซนติเมตรตามแบบแปลนเทศบาล เทศบาล
ต าบลนครชุม 1,845,000 1,845,000 1,845,000 1,845,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.01

1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและเกาะกลางถนน รวมท้ังระบบการระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

21 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซ่มผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร  กว้างเฉล่ีย 3.00 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชนได้รับความสะ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คอนกรีต ถนนครชุม ซอย 14  หมู่ท่ี 4  ในการสัญจร และปลอดภัย เมตร ยาว 432.00 เมตร โดยร้ือถนน ดวกในการสัญจร และ ในการสัญจรและปลอดภัย
ต าบลนครชุม ผิวจราจรท่ีช ารุดออกเป็นช่วง โดยเร่ิม ปลอดภัย  คิดเป็นร้อยละ ปลอดภัย

ร้ือจากผิวจรท่ีช ารุดเสียหายมากก่อน 20 ของประชากรในเขต
และขยายไหล่ให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต เทศบาล
แล้วลงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphalt  Concrette ) หนาไม่น้อย
กว่า 4.00เซนติเมตรพร้อมท้ังปรับปรุง
ฝาบ่อพักท่อระบายน้ า

22 โครงการปรับปรุง และซ่อมแซ่มผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร  กว้างเฉล่ีย 4.00 550,000 550,000 550,000 550,000 ประชาชนได้รับความสะ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คอนกรีต ถนนครชุม ซอย 10  หมู่ท่ี 4  ในการสัญจร และปลอดภัย เมตร ยาว 566.00 เมตร โดยร้ือถนน ดวกในการสัญจร และ ในการสัญจรและปลอดภัย
ต าบลนครชุม ผิวจราจรท่ีช ารุดออกเป็นช่วง โดยเร่ิม ปลอดภัย  คิดเป็นร้อยละ ปลอดภัย

ร้ือจากผิวจรท่ีช ารุดเสียหายมากก่อน 15 ของประชากรในเขต
และขยายไหล่ให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต เทศบาล
แล้วลงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphalt  Concrette ) หนาไม่น้อย
กว่า 4.00เซนติเมตรพร้อมท้ังปรับปรุง
ฝาบ่อพักท่อระบายน้ า

23 โครงการปรับปรุง และซ่อมแซ่มผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 4.00 825,000 825,000 825,000 825,000 ประชาชนได้รับความสะ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คอนกรีต ถนนชาญธธุรารักษ์ หมู่ท่ี 5  ในการสัญจร และปลอดภัย เมตร ยาว 449.00 เมตร ลงผิวจราจร ดวกในการสัญจร และ ในการสัญจรและปลอดภัย
ต าบลนครชุม แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphalt ปลอดภัย  คิดเป็นร้อยละ ปลอดภัย

Concrette ) หนาไม่น้อยกว่า 4.00 30 ของประชากรในเขต
เซนติเมตรตามแบบแปลนเทศบาล เทศบาล
ต าบลนครชุม

24 โครงการปรับปรุง และซ่อมแซ่มผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉล่ีย 5.00 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนได้รับความสะ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คอนกรีต ถนนราษฏร์ประสงค์ หมู่ท่ี 6 ในการสัญจร และปลอดภัย เมตร ยาว 600.00 เมตร ลงผิวจราจร ดวกในการสัญจร และ ในการสัญจรและปลอดภัย
ต าบลนครชุม แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphalt ปลอดภัย  คิดเป็นร้อยละ ปลอดภัย

Concrette ) หนาไม่น้อยกว่า 4.00 25 ของประชากรในเขต
เซนติเมตรตามแบบแปลนเทศบาล เทศบาล
ต าบลนครชุม 3,325,000 3,325,000 3,325,000 3,325,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.01

1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและเกาะกลางถนน รวมท้ังระบบการระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

25 โครงการปรับปรุง และซ่อมแซ่มผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปรับปรุงผิวจราจร  กว้างเฉล่ีย 3.00 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาชนได้รับความสะ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
คอนกรีต ถนนครชุม ซอย 6 หมู่ท่ี 4 ในการสัญจร และปลอดภัย เมตร ยาว 259.00 เมตร โดยร้ือถนน ดวกในการสัญจร และ ในการสัญจรและปลอดภัย
ต าบลนครชุม ผิวจราจรท่ีช ารุดออกเป็นช่วง โดยเร่ิม ปลอดภัย  คิดเป็นร้อยละ ปลอดภัย

ร้ือจากผิวจรท่ีช ารุดเสียหายมากก่อน 25 ของประชากรในเขต
และขยายไหล่ให้เป็นผิวจราจรคอนกรีต เทศบาล
แล้วลงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphalt  Concrette ) หนาไม่น้อย
กว่า 4.00เซนติเมตรพร้อมท้ังปรับปรุง
ฝาบ่อพักท่อระบายน้ า

450,000 450,000 450,000 450,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.01

1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี 5 มีสถานท่ีท า ก่อสร้าง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน  ในหมู่ท่ี 5 ประชาชน  ในหมู่ท่ี 5 มีสถานท่ี กองช่าง
(อาคารเรียนรู้ชุมชน)  ภายในบริเวณ กิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรัก และ ช้ันเดียว มีพ้ืนท่ีใช้สอยไม่น้อยกว่า มีสถานท่ีท ากิจกรรม ท ากิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิด
โรงฆ่าสัตว์เก่า หมู่ท่ี ๕ ต าบลนครชุม สามัคคีกันในชุมชน 100.00  ตารางเมตร ตามแบบ ร่วมกัน  คิดเป็นร้อยละ ความรักและสามัคคีกันในชุมชน

แปลนเทศบาลต าบลนครชุม ๕ ของประชากรในเขต
เทศบาล

2 โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย หรือ เพ่ือให้ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส  หรือ ก่อสร้างท่ีพักอาศัย หรือซ่อมแซม 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน  ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน  ผู้ด้อยโอกาส หรือ กองช่าง
ซ่อมแซมท่ีพักอาศัย ให้แก่ประชาชน ผู้ยากไร้ ท่ีไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดมีท่ีพัก ท่ีพักอาศัย ให้ถูกสุขลักษณะ  ให้แก่ หรือผู้ยากไร้ มีท่ีพักอาศัย ผู้ยากไร้ มีท่ีพักอาศัยท่ีถูก
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ อาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ และท าให้คุณภาพ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้ ท่ีสุขลักษณะ และมี สุขลักษณะ และท าให้คุณภาพ
(บ้านเทิดไท้องค์ราชัน) สร้างภายในเขต ชีวิตท่ีดีข้ึน ปีละ 1 หลัง ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนครชุม คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน คิดเป็น ชีวิตท่ีดีข้ึน
เทศบาลต าบลนครชุม ร้อยละ 0.5 ของประชากร

ในเขตเทศบาล

3 โครงการก่อสร้างสะพานคนเดิน ข้าม เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ท่ี5 และ หมู่ท่ี 6 ก่อสร้าง  สะพานคนเดินขนาดกว้าง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนในหมู่ท่ี5 และ ประชาชนในหมู่ท่ี 5 และ หมู่ท่ี 6 กองช่าง
คลองสวนหมาก  บริเวณถนนชาญธารักษ์  สัญจรไป - มาไม่ต้องเดินข้ามสะพาน 2.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 40.00 หมู่ท่ี 6 สัญจรไป - มา สัญจรไป - มา ได้รับความสะดวก
หมู่ท่ี 5  ข้ามไปถึงถนนห้าง ร.5 คลองสวนหมาก ถนนพหลโยธิน ได้รับความ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล ได้รับความสะดวก  และ และมีความปลอดภัยมากข้ึน
หมู่ท่ี 6  ต าบลนครชุม สะดวก และมีความปลอดภัยมากข้ึน นครชุม มีความปลอดภัยมากข้ึน

คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของ
ประชากรในเขตเทศบาล

4 โครงการก่อสร้าง  สนามกีฬาระดับต าบล  และเพ่ือให้ส่งเสริมให้ประชาชน  ในเขต ก่อสร้างสนามกีฬาระดับต าบล 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 ประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชน มีสถานท่ีท่ีออกก าลัง ท่องเท่ียว
ระดับอ าเภอ  สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี 5  เทศบาลต าบลนครชุม  ได้ออกก าลังกาย ตามแบบแปลนของการท่องเท่ียว มีสถานท่ีท่ีออกก าลังกาย กาย  และเป็นสถานท่ีใช้จัดการ และกีฬา
ต าบลนครชุม ท าให้มีสุขภาพแข็งแรง  และเกิดความรัก และการกีฬา ซ่ึงจะท าให้ประชาชน  มี แข่งขันกีฬาระดับต าบล   

และสามัคคีกันชุมชน สุขภาพแข็งแรง  คิดเป็น
ร้อยละ 20 ของประชากร
ในเขตเทศบาล

5 โครงการขยายเขตประปาภายในเขต เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง - 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนในเขตเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ า กองช่าง
เทศบาลต าบลนครชุม มีน้ าประปาใช้อย่าง ประปาใช้อย่างท่ัวถึง

ท่ัวถึง ร้อยละ 15%

13,300,000 13,300,000 13,300,000 13,300,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

6 โครงการปรับปรุงท่อเมนและระบบ เพ่ือให้พนักงานและเด็กเล็ก และประชาชน วางแนวท่อเมนหลักใหม่และติดต้ัง 300,000 300,000 300,000 300,000 ระบบน้ าประปาภายใน ระบบน้ าประปาภายในเทศบาล กองช่าง
ประปาภายในบริเวณส านักงานเทศบาล ท่ีมาติดต่อราชการกับเทศบาลฯ ใช้น้ า วาล์วน้ าเข้าอาคารทุกอาคาร เพ่ือ เทศบาลดีข้ึนร้อยละ 5% ดีข้ึน

ได้ตลอดเวลา สะดวกในการซ่อมแซมระบบประปา
แต่ละอาคาร

7 โครงการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม เพ่ือก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ กองช่าง
บ้านท้องถ่ินไทยเทิดไท้องค์ราชัน ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ยากจนในเขตเทศบาลต าบลนครชุม ผู้ยากไร้ หรือยากจน หรือยากจนได้รับการพัฒนา

หรือผู้ยากจน ได้รับการพัฒนาคุณภาพ คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน
ชีวิตให้ดีข้ึน ร้อยละ 3%

8 โครงการติดต้ังแสงสว่างทางสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการ เปล่ียนหรือเพ่ิมเติม โคมและหลอด 825,000 825,000 825,000 825,000 ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับความสะดวกใน กองช่าง
เพ่ิมเติมในถนนนครชุม 1 ตลอดสาย สัญจร และปลอดภัย ในเวลากลางคืน โซเดียม หรือ หลอด แอลอีดี เพ่ิมเติม สะดวกในการสัญจร และ การสัญจร และการ
หมู่ท่ี 2, 3, 4 และ ๕ ต าบลนครชุม ในส่วนท่ีขาดและเปล่ียนในส่วนท่ีช ารุด ปลอดภัย  คิดเป็นร้อยละ ปลอดภัย

ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลนครชุม 35 ของประชากรในเขต
เทศบาล

9 โครงการปรับปรุงระบบน้ าใช้ในบริเวณ เพ่ือให้พนักงาน และประชาชนท่ีมาติดต่อ เดินท่อเมนระบบน้ าใหม่ท้ังบริเวณเขต 250,000 250,000 250,000 250,000 พนักงาน และประชาชน พนักงาน และประชาชนท่ีมา กองช่าง
ส านักงานเทศบาล เทศบาล และเด็กเล็กท่ีศูนย์เด็กเล็กมีน้ าใช้ ส านักงานใหม่ ท่ีมาติดต่อกับเทศบาล ติดต่อกับเทศบาล และเด็กเล็ก

ตลอดเวลา และสามารถปิดซ่อมแซมได้ และเด็กเล็กท่ีศูนย์เด็กเล็ก ท่ีศูนย์เด็กเล็กมีน้ าใช้ตลอดเวลา
ท่ีละจุด มีน้ าใช้ตลอดเวลา

คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของ
ประชากรในเขตเทศบาล

10 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ปรับปรุงพ้ืน อาคารอเนกประสงค์ 800,000 800,000 800,000 800,000 ประชาชนได้รับความ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
เทศบาลต าบลนนครชุม และยังเป็นสนามกีฬาในร่ม และใช้เป็นท่ี ช้ันสอง  และผนังหน้าเวท่ีตาม สะดวกสบายในการประชุมสบายในการประชุม และยังเป็น

จัดงานในพิธีต่างๆ  และยังเป็นศูนย์ แบบแปลนเทศบาลต าบลนครชุม และยังเป็นสนามกีฬาในร่ม สนามกีฬาในร่ม และใช้เป็นท่ีจัด
การเรียนรู้ของชุมชนในเขตเทศบาล และใช้เป็นท่ีจัดงานในพิธี งานพิธีต่าง ๆ และยังเป็นศูนย์การ

ต่าง ๆ  และยังเป็นศูนย์ เรียนรู้ของชุมชนในเขตเทศบาล
การเรียนรู้ของชุมชนเขต
เทศบาล คิดเป็นร้อยละ
0.5 ของชุมชน

2,375,000 2,375,000 2,375,000 2,375,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.01

1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

11 โครงการสร้างหลังคาทางเดินหน้าโรงเรียน เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับนักเรียน และ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวนนักเรียนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 กองการ
พร้อมปูพ้ืนกระเบ้ืองทางเดิน ผู้ปกครอง (คลองสวนหมาก) และผู้ปกครองได้ใช้ (คลองสวนหมาก) และผู้ปกครอง ศึกษา
ขนาด 57 ตารางเมตร ประโยชน์ นักเรียน
อาคารหลังเก่า

12 โครงการสร้างร้ัวรอบอาคารเรียน โรงเรียนมีร้ัวรอบบริเวณโรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) 680,000 680,000 680,000 680,000 ร้อยละหรือจ านวนนักเรียนนักเรียนของโรงเรียนอยู่เป็น กองการ
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) (คลองสวนหมาก) มีบริเวณท่ีชัดเจน เป็นสัดส่วน อยู่ในโรงเรียนเป็นสัดส่วน สัดส่วนภายในบริเวณโรงเรียน ศึกษา
อาคารหลังเก่า

13 โครงการสร้างโครงหลังคาคลุมสนามฟุตซอลเพ่ือใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมนักเรียน นักเรียน เด็กและเยาวชน  ผู้ปกครอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละหรือจ านวนนักเรียนนักเรียน เด็กและเยาวชน กองการ
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุมีสถานท่ีประกอบ และผู้ปกครองใช้ประโยชน์ ผู้ปกครองและผู้สูงอายุมีสถานท่ี ศึกษา
อาคารหลังใหม่ กิจกรรม ประกอบกิจกรรม

14 โครงการติดต้ังฝ้าภายในอาคารเรียน เพ่ือกันความร้อนภายในอาคารเรียน คณะครู  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ านวนนักเรียนคณะครู นักเรียนโรงเรียน กองการ
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) (คลองสวนหมาก) และครูได้ใช้ประโยชน์ เทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) ศึกษา
อาคารหลังใหม่

15 โครงการสร้างบ้านพักภารโรง เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับภารโรง ในการดูแล จ านวน 1 หลัง 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละหรือจ านวนภารโรง เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ กองการ
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) ปฏิบัติงาน และรักษาความปลอดภัย โรงเรียนเทศบาล 1(คลองสวนหมาก) ใช้ประโยชน์ รักษาความปลอดภัยอาคาร ศึกษา
อาคารหลังใหม่ โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) สถานท่ี

16 โครงการสร้างห้องครัว เพ่ือใช้ประโยชน์ในการรักษามาตรฐาน นักเรียน ได้รับประทานอาหาร 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละหรือจ านวนนักเรียนโรงเรียนมีห้องครัวส าหรับปรุง กองการ
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) การจัดท าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานกรมอนามัย ใช้ประโยชน์ อาหารให้นักเรียนได้รับประทาน ศึกษา
อาคารหลังใหม่ อาหารถูกสุขอนามัย

17 โครงการสร้างห้องครัว เพ่ือใช้ประโยชน์ในการรักษามาตรฐาน นักเรียน ได้รับประทานอาหาร 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละหรือจ านวนนักเรียนโรงเรียนมีห้องครัวส าหรับปรุง กองการ
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) การจัดท าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานกรมอนามัย จ านวนนักเรียน อาหารให้นักเรียนได้รับประทาน ศึกษา
อาคารหลังเก่า ได้ใช้ประโยชน์ อาหารถูกสุขอนามัย

18 โครงการถมสระน้ าด้านข้างโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นสนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะครู  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละหรือจ านวนนักเรียนนักเรียนได้เรียนตามหลักสูตรและ กองการ
เพ่ือเป็นสนามกีฬา และโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) (คลองสวนหมาก) และครูได้ใช้ประโยชน์ ได้ออกก าลัง ศึกษา

6,380,000 6,380,000 6,380,000 6,380,000

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

19 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 คณะครู  นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละหรือจ านวนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 กองการ
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) (คลองสวนหมาก) มีภูมิทัศน์ท่ีเหมาะสม (คลองสวนหมาก) และครูได้ใช้ประโยชน์ (คลองสวนหมาก) มีภูมิทัศน์ท่ี ศึกษา

ถูกต้องตามหลักการบริหารโรงเรียน สวยงาม มีร้ัวรอบโรงเรียนเพ่ือ
ความปลอดภัย

20 โครงการสร้างท่ีจอดรถพนักงานครู โรงเรียนมีท่ีจอดรถของพนักงานครู โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละหรือจ านวนนักเรียนมีท่ีจอดรถของพนักงานครูอยู่ กองการ
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) โรงเรียนเทศบาล 1(คลองสวนหมาก) มีท่ีจอดรถ เป็นสัดส่วน และครูได้ใช้ประโยชน์ เป็นสัดส่วนภายในบริเวณโรงเรียน ศึกษา
อาคารหลังใหม่

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนท่ีช ารุด ซ่อมแซมในส่วนท่ีช ารุดเสียหายและ 50,000 50,000 50,000 50,000 สามารถลดอัตราการ สามารถเก็บรักษาพัสดุและ กองคลัง
ห้องท างานกองคลังและห้องเก็บพัสดุ เสียหาย การปรับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือให้ อาจมีการปรับสภาพพ้ืนท่ีเพ่ือให้ ช ารุดเสียหายของพัสดุ เอกสารท่ีจัดเก็บไว้ในห้องท างาน

เหมาะสมกับการใช้งาน และป้องกัน เหมาะสมกับการใช้งานและป้องกัน และเอกสารท่ีจัดเก็บไว้ กองคลัง และห้องเก็บพัสดุ
การท าลายเอกสารอันเกิดจากสัตว์ การท าลายเอกสารจากสัตว์และ ในห้องท างานกองคลัง ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
และแมลงต่างๆ แมลงต่างๆท่ีไม่อาจควบคุมได้ และท างานกองคลัง จากสัตว์ และแมลงต่างๆ ได้

ห้องเก็บพัสดุและ
สามารถใช้พ้ืนท่ีในการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม

5,450,000 5,450,000 5,450,000 5,450,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.01

1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและระบบจราจร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการติดต้ังและปรับปรุงระบบไฟ เพ่ือการปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจรในเขตติดต้ังปรับปรุงไฟสัญญาณจราจรภายในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนสะดวกและมี ประชาชนสะดวกและมีความ กองช่าง
สัญญาณจราจร เทศบาล เทศบาล ความปลอดภัยในการ ปลอดภัยในการคมนาคมมากข้ึน

คมนาคมมากข้ึน
ร้อยละ 20%

100,000 100,000 100,000 100,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.4 การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าให้เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ีเอ้ือต่อการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง เพ่ือให้ป้องกันการน้ ากัดเซาะตล่ิงล าคลอง ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง ยาว 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 ประชาชนได้รับความ ป้องกันการน้ ากัดเซาะตล่ิง กองช่าง
คลองสวนหมากฝังตะวันออก จากสะพาน สวนหมากฝังตะวันออกพังทะลาย ท าให้ 1,500.00 เมตร  ตามแบบแปลน สะดวกในการสัญจร และ ล าคลองหมากฝังตะวันออกพัง
คอนกรีตข้ามคลองสวนหมาก หมู่ท่ี 5 ถนนเสียหาย  เพ่ือให้ประชาชนได้รับ เทศบาลต าบลนครชุม ขนส่งสินค้าในการเกษตร ทลาย ท าให้ถนนเสียหายช้าลง
ถึงหมู่ท่ี 3 ต าบลนครชุม ความสะดวกในการสัญจร และปลอดภัย และใช้ในออกก าลังกาย และท าให้ประชาชนจะได้รับ

ในการการคมนาคม ในตอนเช้าและตอนเย็น ความสะดวกในการสัญจรและ
คิดเป็นร้อยละ 30 ของ ปลอดภัยในการคมนาคม
ประชากรในเขตเทศบาล

2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.5 การวางแผนและสนับสนุนการจัดท าผังเมือง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
2.1 การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการรณรงค์ให้ความรู้เร่ืองกฎหมาย เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนได้รับความรู้ ชุมชน 11 ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ประชาชน ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ กอง
การรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม เกิดจิตส าจึกและรักษาความสะอาด ให้ความมีความรู้เร่ืองการ และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา สาธารณสุขฯ

และส่ิงแวดล้อม รักษาความสะอาด ความสะอาด

20,000 20,000 20,000 20,000

ท่ี ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา

โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ.01

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
2.2 การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยและ เพ่ือให้เกิดความสะอาดของสถานท่ีต่างๆ จ่ายค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะ 1,200,000 1,350,000 1,500,000 150,000 ร้อยละ 50 ของปริมาณ ลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนใน กอง
ส่ิงปฏิกูลในเขตเทศบาล ปราศจากแหล่งเพาะพันธ์ุเช้ือโรค มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลของเทศบาล ขยะได้รับการก าจัดตาม ชุมชน สาธารณสุขฯ

ต าบลนครชุมให้กับเทศบาลเมือง เวลาท่ีก าหนด
ก าแพงเพชร

2 โครงการอบรมให้ความรู้การก าจัดน้ าเสีย เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับการก าจัด จ านวน 1 คร้ัง 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ ประชาชนมีความรู้ในการจัดการ กอง
แก่ชุมชน น้ าเสียในชุมชน การอบรมมีความรู้ความ น้ าเสียในครัวเรือน สาธารณสุขฯ

เข้าใจเพ่ิมข้ึน

3 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกแก่นักเรียน เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่เยาวชน ประชาชน โรงเรียนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ นักเรียนและประชาชนเกิดจิตส านึก กอง
และประชาชนในการแยกขยะมูลฝอย เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ชุมชนจ านวน 11 ชุมชน การอบรมมีความรู้ความ และตระหนักถึงความส าคัญของการ สาธารณสุขฯ

ขยะมูลฝอย เข้าใจเพ่ิมข้ึน แยกขยะ

4 โครงการรสร้างจิตส านึกมิให้ท้ิงขยะ เพ่ืออบรมให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชน จ านวน 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ ประชาชนเกิดจิตส านึกในการรักษา กอง
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในแหล่งน้ าสาธารณะ มีจิตส านึกในการรักษาแหล่งน้ าสาธารณะ การอบรมมีความรู้ความ แหล่งน้ าสาธารณะ และมีแหล่งน้ า สาธารณสุขฯ

เข้าใจเพ่ิมข้ึน ท่ีสะอาด

5 โครงการส่งเสริมร้านค้าศูนย์บาทในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ จ านวน 11 ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 50 ของ ไม่มีขยะตกค้างในชุมชน และเพ่ือ กอง
และเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน ประชาชนมีการคัดแยก ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ สาธารณสุขฯ

ขยะและมีรายได้ บ้านเมือง

6 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม จ านวน 11 ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 ของ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน กอง
คัดแยกขยะจากครัวเรือน ในการคัดแยกขยะเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความรู้ความ การคัดแยกขยะในครัวเรือน สาธารณสุขฯ

เข้าใจมากข้ึน

7 โครงการถนนปลอดถังขยะ เพ่ือความสะอาด และความเป็นระเบียบ ถนนศรีรัตน์, ถนนหน้าวิกเก่า, ถนนศาล 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 ของ ถนนมีความสะอาด เป็นระเบียบ กอง
เรียบร้อยและสร้างความร่วมมือของ เจ้าพ่อเสือ, ซอยชาญุรารักษ์ และถนน ประชาชนให้ความร่วม เรียบร้อย สวยงาม สาธารณสุขฯ
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐในการ เส้นริมน้ า (ร้านทองแม่จ ารัส) มือ ร่วมกันคัดแยกขยะ
บริหารจัดการขยะ ก่อนท้ิงจากต้นทาง

1,360,000 1,510,000 1,660,000 310,000

ท่ี โครงการ
งบประมาณและท่ีมา

วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.01

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
2.2 การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

8 โครงการจ้างเหมาแรงงานท าความสะอาด เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาในการท าความสะอาด จ านวน 11 ชุมชน 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ร้อยละ 80 ของการ ประชาชนเกิดความพึงพอใจใน กอง
จัดเก็บขยะมูลฝอยและพัฒนาสภาพ ถนนจัดเก็บขยะมูลฝอย และพัฒนาสภาพ ท างานมีประสิทธิภาพ ความสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย สาธารณสุขฯ
แวดล้อมในเขตเทศบาล แวดล้อม มากข้ึน

9 โครงการอบรมคัดแยกขยะในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยก จ านวน 11 ชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีการ ประชาชนมีความรู้ในการคัดแยก กอง
ขยะและลดโลกร้อน คัดแยกขยะก่อนท้ิง ขยะในครัวเรือน สาธารณสุขฯ

2,430,000 2,430,000 2,430,000 2,430,000

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี



แบบ ผ.01

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
2.3 การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนจากธรรมชาติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการรณรงค์ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านการรักษา รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เยาวชนและ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความรู้และ เกิดนิสัยรักษาความสะอาดในชุมชน กอง
ส่ิงแวดล้อม และช่วยกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ประชาชนตระหนักถึงปัญหาการรักษา รับทราบนโยบายเก่ียวกับ ประชาชนตระหนักถึงปัญหา สาธารณสุขฯ

และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม โลกร้อนท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน

50,000 50,000 50,000 50,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

3. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียว
3.1 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ เพ่ือให้บริการแนะน าแหล่งท่องเท่ียวภายใน ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนนครชุม ท่องเท่ียว
นักท่องเท่ียว และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน เขตเทศบาลต าบลนครชุม และเป็นแหล่ง ช้ันเดียว ของนครชุมและเป็นศูนย์ และเป็นศูนย์แนะน าการท่องเท่ียว และกีฬา
หมู่ท่ี 6  ต าบลนครชุม เรียนรู้วิถีชุมชน แนะน าการท่องเท่ียวใน ในจังหวัดก าแพงเพชร

จังหวัดก าแพงเพชร 
คิดเป็นร้อยละ 15 ของ
ประชากรในเขตเทศบาล

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

3. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียว
3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวให้เป็นสากลรองรับ AEC เพ่ือการพัฒนาท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมผู้น ามัคคุเทศน์ท้องถ่ิน เพ่ือให้เยาวชนและบุคคลท่ัวไป มีความรู้ - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - ส านักปลัดฯ
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ ความเข้าใจเพ่ิมมากข้ึน เก่ียวกับสถานท่ี
อาเซียน (AEC) และแหล่งท่องเท่ียวในต าบลนครชุม

20,000 20,000 20,000 20,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

3. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียว
3.3 การส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ เป็นเอกภาพ ครบวงจร และเป็นสากล 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและได้เท่ียวชม ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ 42,000 42,000 42,000 42,000 - ประชาชนท่ัวไปได้ท่องเท่ียวและ ส านักปลัดฯ
(ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตลาดย้อนยุค) แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยู่และมีความส าคัญ กระจายเสียงและเว็บไซต์ ได้รับความรู้เก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียว

ของต าบลนครชุม ของต าบลนครชุม

42,000 42,000 42,000 42,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

3. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียว
3.4 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวทุกรูปแบบให้ทันสมัย เป็นสากล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบข่าวสาร - 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัดฯ
การท่องเท่ียวของเทศบาลต าบลนครชุม การท่องเท่ียวของต าบลนครชุม

30,000 30,000 30,000 30,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศทุกวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสท่ีมีคุณภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีร่างกายท่ีสมบูรณ์ จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน 1,019,418 1,019,418 1,019,418 1,019,418 ร้อยละของนักเรียนได้รับ เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย กองการ
 โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) แข็งแรงและพัฒนาสมองเด็ก โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) อาหารเสริม(นม) ท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ ศึกษา
และโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลนครชุม และโรงเรียนในเขตทต.นครชุม

2 โครงการจัดท าอาหารกลางวันนักเรียน เพ่ือให้เด็กได้รับอาหารท่ีมีคุณค่าและปริมาณ ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน 252,000 252,000 252,000 252,000 ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับ เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย กองการ
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) ท่ีเพียงพอ โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) อาหารกลางวัน ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ศึกษา

3 โครงการอบรมครูให้มีความรู้ในเร่ืองการ เพ่ือให้ครู และผู้ดูแลเด็กเล็กของโรงเรียน ครูโรงเรียนเทศบาล 1 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของครูท่ีได้รับ ครูและผู้ดูแลเด็กเล็กของโรงเรียน กองการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น เทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) และศพด. (คลองสวนหมาก) และ ประโยชน์ เทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) ศึกษา

มีความรู้ในเร่ืองการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความรู้ใน
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย เร่ืองการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

4 โครงการจัดท าบล๊อคยางปูพ้ืนสนาม เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันการ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือจ านวน เกิดความปลอดภัยและป้องกันการ กองการ
ภายนอก กระแทกจากการเล่นเคร่ืองเล่นสนามของ (คลองสวนหมาก) นักเรียนได้รับการพัฒนา กระแทกจากการเล่นเคร่ืองเล่น ศึกษา

เด็กนักเรียน สนามเด็กนักเรียน

5 โครงการปรับปรุงห้องพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นครชุม 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ านวน นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองการ
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) มีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย นักเรียนได้รับการพัฒนา มีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย ศึกษา

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละหรือจ านวน นักเรียนมีส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ กองการ
ศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 การเรียน  การสอน เคร่ืองแบบนักเรียน (คลองสวนหมาก) นักเรียนได้รับการพัฒนา การเรียนการสอน ศึกษา
(คลองสวนหมาก) และหนังสือเรียน

7 การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าววารสารของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้ปกครอง ผู้ปกครองได้รับทราบถึงข้อมูล กองการ
(คลองสวนหมาก) นักเรียนท่ีได้รับประโยชน์ ข่าวสารของโรงเรียน ศึกษา

8 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรมีความเหมาะสมกับ โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของนักเรียนได้รับ นักเรียนได้รับการสอนท่ีทันสมัย กองการ
การเรียนการสอน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การพัฒนา ศึกษา

9 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีห้องสมุดในการค้นหา นักเรียนและครูโรงเรียนเทศบาล 1 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของนักเรียนได้รับ ครูและนักเรียนมีความรู้ทักษะ กองการ
ความรู้ต่างๆ (คลองสวนหมาก) การพัฒนา ด้านต่างๆเพ่ิมมากข้ึน ศึกษา

2,211,418 2,211,418 2,211,418 2,211,418

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศทุกวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสท่ีมีคุณภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

10 โครงการงานแสดงผลงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาครูให้มีทักษะด้านต่างๆตาม นักเรียนและครูโรงเรียนเทศบาล 1 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของครูและนักเรียน ครูและนักเรียนมีความรู้ทักษะ กองการ
หลักสูตร (คลองสวนหมาก) ท่ีได้รับประโยชน์ ด้านต่างๆเพ่ิมมากข้ึน ศึกษา

11 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน เพ่ือให้เด็กนักเรียนและคณะครูได้มีแหล่ง ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของนักเรียนได้รับ ครูและเด็กนักเรียนได้พัฒนา กองการ
เรียนรู้ในการเรียนการสอน (คลองสวนหมาก) ประโยชน์ การเรียนการสอน ศึกษา

12 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานวันเด็ก นักเรียนในเขตเทศบาลต าบลนครชุม 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของนักเรียนได้รับ เด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริม กองการ
ประโยชน์ สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษา

ในงานวันเด็ก

13 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี เพ่ือส่งเสริมความรู้ทักษะการเรียนรู้ต่างๆ จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีให้กับ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนได้รับความรู้เพ่ิมเติมจาก กองการ
จากภายนอกสถานศึกษาให้เด็กนักเรียน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ได้รับความรู้เพ่ิมเติม แหล่งเรียนรู้ภายนอกเพ่ิมมากข้ึน ศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) (คลองสวนหมาก)

14 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียน นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 21,000 21,000 21,000 21,000 ร้อยละของเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนได้รับความรู้เร่ืองโทษ กองการ
ยาเสพติดในสถานศึกษา รู้เท่าทันภัยยาเสพติดโรงเรียนเทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) ได้รับความรู้เร่ืองยาเสพติด และพิษภัยของยาเสพติด ศึกษา

(คลองสวนหมาก)

15 โครงการอาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียน เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีร่างกายท่ีสมบูรณ์ จัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน 218,742 218,742 218,742 218,742 ร้อยละของเด็กนักเรียน เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย กองการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนครชุม แข็งแรงและพัฒนาสมองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นครชุม ได้รับอาหารเสริม(นม) ท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ ศึกษา

16 โครงการจัดท าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เพ่ือให้เด็กได้รับอาหารท่ีมีคุณค่าและ ค่าอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน 593,600 593,600 593,600 593,600 ร้อยละของเด็กนักเรียน เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย กองการ
เด็กเล็กเทศบาลต าบลนครชุม ปริมาณท่ีเพียงพอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นครชุม และ ท่ีได้รับอาหารกลางวัน ท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ ศึกษา

17 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ประกอบ เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้มีอุปกรณ์ของเล่นได้ จัดหาอุปกรณ์ของเล่นให้แก่เด็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือจ านวนให้ เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์ของเล่น กองการ
การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาด้านต่าง ๆ นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนได้รับการพัฒนา ครบทุกคน ศึกษา

18 โครงการอบรมผู้ปกครองนักเรียนให้มี เพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบวิธีการเล้ียงลูก ผู้ปกครองนักเรียนในเขตเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ านวน ผู้ปกครองน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ใน กองการ
ความรู้ในการเล้ียงลูกให้ถูกวิธี และ ให้ถูกต้อง ต าบลนครชุม ผู้ปกครองได้รับความรู้ การเล้ียงบุตรได้อย่างถูกวิธี ศึกษา
เหมาะสม การเล้ียงดูบุตรถูกต้องและ

1,088,342 1,088,342 1,088,342 1,088,342 เหมาะสม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.01

4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศทุกวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสท่ีมีคุณภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

19 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก (บ่อน้ า- เพ่ือให้เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดท าบ่อทรายพร้อมโครงหลังคา 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละหรือจ านวน เด็กนักเรียนของ ศพด. กองการ
บ่อทราย) พร้อมติดต้ังโครงหลังคา มีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย นักเรียนได้รับการพัฒนา มีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย ศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20 โครงการจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จัดซ้ือจัดหาส่ือการเรียนการสอน วัสดุ เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 182,000 182,000 182,000 182,000 ร้อยละหรือจ านวนนักเรียนเด็กนักเรียนของ ศพด. กองการ
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาหรือเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก ได้รับการพัฒนา มีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย ศึกษา

21 โครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยครูผู้ดูแล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวนร้อยละผู้เข้าร่วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีครูผู้ดูแลเด็ก กองการ
เด็ก ศพด.ทต.นครชุม สอนของ ศพด.ทต.นครชุม ต าบลนครชุม โครงการ ตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ ศึกษา

การก าหนดจ านวนต าแหน่ง
พนักงานครูเทศบาล

22 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี เพ่ือส่งเสริมความรู้ทักษะการเรียนรู้ต่างๆ จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีให้กับ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนได้รับความรู้เพ่ิมเติม กองการ
จากภายนอกสถานศึกษาให้เด็กนักเรียน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับความรู้เพ่ิมเติม จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกเพ่ิม ศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลนครชุม เทศบาลต าบลนครชุม มากข้ึน

23 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาเยาวชน เยาวชนได้รับการพัฒนาให้เป็นเด็กท่ีดี 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เยาวชนในชุมชนได้ใช้เวลาว่าง กองการ
ให้เป็นประโยชน์ ศึกษา

24 โครงการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความประพฤติท่ีเรียบร้อย นักเรียนประพฤติตนเรียบร้อยและ 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนมีมารยาทและ กองการ
เป็นคนดี เป็นคนดี ความประพฤติท่ีเรียบร้อย ศึกษา

25 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีคุณธรรม นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ กองการ
จริยธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและความภูมิใจ (คลองสวนหมาก) ซ่ือสัตย์ สุจริต มีความกตัญญู ศึกษา
ในความเป็นไทย มีมารยาทในการปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมไทย

26 โครงการจัดค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมกันพัฒนา เด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลต าบล 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กและเยาวชนมีความรู้ กองการ
ความรู้ความสามารถ นครชุม ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน ศึกษา

27 โครงการศูนย์สามวัยสานสายใยรัก เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เด็ก และผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ กองการ
ครอบครัว เทศบาลต าบลนครชุมและผู้ปกครอง อันดีภายในครอบครัว ศึกษา

767,000 767,000 767,000 767,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.01

4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศทุกวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสท่ีมีคุณภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

28 โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้คณะครูได้พัฒนาตัวเอง คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนร้อยละของครู คณะครูมีความรู้ความสามารถ กองการ
และโรงเรียนอนุบาลดีเด่น (คลองสวนหมาก) และครูศูนย์พัฒนา ได้รับการพัฒนา ท่ีมากข้ึน ศึกษา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลนครชุม

150,000 150,000 150,000 150,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.2 การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถ่ิน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการหนูรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เพ่ิมเติม นักเรียนในเขตเทศบาลต าบลนครชุม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนได้รับความรู้เก่ียวกับ กองการ
จากการเรียนและพัฒนาความรู้ ได้รับความรู้เพ่ิมเติม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศึกษา

2 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพ่ือปลูกฝังให้เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนร้อยละ เด็กนักเรียนของ ศพด. ได้เข้าร่วม กองการ
ท้องถ่ินส าหรับเด็กปฐมวัย เด็กเล็ก อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมและร่วมสืบสานอนุรักษ์ ศึกษา

ท้องถ่ิน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

3 โครงการส่งเสริมสืบทอดศิลปะแทงหยวก เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะอันดีงามของ เด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนร้อยละ ประชาชนเห็นคุณค่าท่ีควรจะ กองการ
ท้องถ่ิน นครชุม ผู้เข้าร่วมโครงการ อนุรักษ์ไว้ให้กับท้องถ่ิน ศึกษา

4 โครงการส่งเสริมกินแกงข้ีเหล็ก เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรรม ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนครชุม 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนร้อยละ เทศบาลได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน กองการ
เพ็ญเดือน 12 ประเพณีท้องถ่ินท่ีดีงามให้ด ารงสืบไป และใกล้เคียง ผู้เข้าร่วมโครงการ ประเพณีท้องถ่ิน ศึกษา

5 โครงการจัดงานเก่ียวกับรัฐพิธี - จัดงานรัฐพิธีต่างๆ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนร้อยละ เทศบาลมีส่วนร่วมในการด าเนินงานรัฐพิธีต่างๆส านักปลัดฯ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

6 โครงการงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดงาน จ านวน  1  คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 - ประเพณีท่ีส าคัญได้รับการสืบสาน ส านักปลัดฯ
ประเพณีวันข้ึนปีใหม่ของเทศบาล แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป

145,000 145,000 145,000 145,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.3 การส่งเสริมทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาท่ีมีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและปรองดองสมานฉันท์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เพ่ือปลูกฝังให้เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนร้อยละ เด็กนักเรียนของ ศพด. ได้เข้าร่วม กองการ
วันส าคัญของชาติ และประเพณีไทย เด็กเล็ก ให้ความส าคัญของวันส าคัญทาง ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมและร่วมสืบสานประเพณี ศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย ศาสนาวันส าคัญของชาติและประเพณีไทย ท่ีดีงามของชาติ

2 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรรม ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนครชุม 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนร้อยละ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถ่ิน กองการ
และงานประเพณีท้องถ่ินให้แก่ชุมชน ประเพณีท้องถ่ินท่ีดีงามให้ด ารงสืบไป และใกล้เคียง ผู้เข้าร่วมโครงการ ท่ีดีงามได้รับการอนุรักษ์สืบทอด ศึกษา

ให้คงอยู่สืบไป

405,000 405,000 405,000 405,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.4 การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความม่ันคงของประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมภาษาเพ่ือเตรียมพร้อม เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาประชาคม เด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลต าบล 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เด็ก เยาวชนในเขตเทศบาลต าบล กองการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เศรษฐกิจอาเซียน นครชุม นครชุมมีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ ศึกษา

ประชาคมอาเซียน

250,000 250,000 250,000 250,000

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ.01

4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.5 การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการแข่งขันกีฬาภายในเทศบาล เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามัคคีของ พนักงานเทศบาลและประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนร้อยละผู้เข้าร่วม เกิดความรัก ความสามัคคีของ กองการ
สัมพันธ์ชุมชน พนักงานเทศบาลกับประชาชนในเขต ในเขตเทศบาล โครงการ พนักงานเทศบาลกับประชาชน ศึกษา

เทศบาล ในเขตเทศบาล

2 โครงการร่วมแข่งขันกีฬาของพนักงาน เพ่ือให้เกิดความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิด พนักงานเทศบาลและประชาชน 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนร้อยละผู้เข้าร่วม พนักงานเทศบาล ประชาชนท่ัวไป กองการ
เทศบาล, ชุมชน กับหน่วยงานต่างๆ ประโยชน์โดยการเล่นกีฬา ในเขตเทศบาล โครงการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จาก ศึกษา

การเล่นกีฬา

200,000 200,000 200,000 200,000

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ.01

4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.6 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการอินเตอร์เนตโรงเรียนระบบ ADSL เพ่ือให้คณะครูได้มีอินเตอร์เนต ได้ใช้ในการ ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 16,800 16,800 16,800 16,800 ร้อยละของครูได้รับ ครูและเด็กนักเรียนได้พัฒนา กองการ
และ Wifi จัดท าระบบสารสนเทศการศึกษา และ (คลองสวนหมาก) ประโยชน์ การเรียนการสอน ศึกษา

พัฒนาการเรียนการสอน

2 โครงการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ และ เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ให้กับผู้ปกครอง จ านวน 1 ป้าย 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ โรงเรียนเทศบาล 1 กองการ
แผนผังโครงสร้างการปฏิบัติงานโรงเรียน ในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน (คลองสวนหมาก) มีบอร์ด ศึกษา
เทศบาล 1 (คลองสวนหมาก) ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครอง

3 โครงการจัดท าห้องสมุดประชาชน 1.เพ่ือให้ประชาชนมีจุดอ่านหนังสือ เพ่ือให้ประชาชนมีจุดรวมตัวกันอ่าน 30,000 30,000 30,000 30,000 - ประชาชาชนใช้วเลาว่างให้เกิด กองการ
ชุมชนเจ้าพ่อเสือและชุมชนนครชุมร่วมใจ 2.เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรักในการอ่านและ หนังสือและท ากิจกรรมต่างๆ ประโยชน์ ศึกษา

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

4 โครงการปรับปรุงท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ชุมชน 1.เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1. ชุมชนรักษ์แม่น้ าปิง 30,000 30,000 30,000 30,000 - ประชาชาชนใช้วเลาว่างให้เกิด กองการ
2.เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชน รักใน 2. ชุมชนปากคลองกลาง ประโยชน์ ศึกษา
การอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. ชุมชนคลองสวนหมาก

5 โครงการปรับปรุงห้องอาบน้ าเด็ก เพ่ือใช้ในการเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ - 30,000 30,000 30,000 30,000 - การปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา กองการ
เป็นห้องเก็บพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กมีความเป็นระเบียบ ศึกษา

เรียบร้อย

136,800 136,800 136,800 136,800

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

5. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง
5.1 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการธารณสุข และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจการออก พนักงานเทศบาลและประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนให้ ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง กอง
เพ่ือสุขภาพ (แอโรบิค) ก าลังกาย ในเขตเทศบาล ความสนใจออกก าลังกาย สาธารณสุขฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข เพ่ือเป็นค่าตอบแทนแพทย์ ค่าจ้างพิเศษ แพทย์ช านาญการพิเศษ 1 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 คนไข้ได้เข้าถึงการบริการ ศูนย์บริการฯ มีบุคลากรเพียงพอ กอง
ส าหรับแพทย์และเจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง กับแพทย์ผู้เช่ียวชาญ ต่อความต้องการและบริการผู้ป่วย สาธารณสุขฯ

/ประชาชน

3 โครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้อาสาสมัคร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ อสม. ในการปฏิบัติ (อสม.)ในเขตเทศบาลต าบลนครชุม - 100,000 - - ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ อสม. ให้บริการด้านสาธารณสุข กอง
สาธารณสุข(อสม.) งานด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพย่ึงข้ึน จ านวน  11  ชุมชน การอบรมผ่านเกณฑ์ มูลฐาลในแต่ละชุมชนได้อย่างมี สาธารณสุขฯ

และเพ่ือประเมินผลติดตามการท างานของ การประเมินฯ ประสิทธิภาพ
(อสม.)

4 โครงการออกหน่วยเคล่ือนท่ีในชุมชน จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยาออกหน่วยรักษาพยาบาล จ านวน 11 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชน ประชาชนได้รับการตรวจรักษา กอง
เขตเทศบาลต าบลนครชุม เบ้ืองต้น ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค พึงพอใจได้รับบริการ และมีสุขภาพแข็งแรง สาธารณสุขฯ

เชิงรุกแก่ประชาชนท่ีเจ็บป่วย เพ่ือออกให้
บริการตรวจต าบลนครชุม 

150,000 250,000 150,000 150,000

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.01

5. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง
5.2 การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้แก่ ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก่ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 สามารถเสริมสร้างความรู้ ประชาชนในชุมชน ได้รับการ ส านักปลัดฯ
ประชาชนในเขตเทศบาล ในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพ ฯลฯ ให้กับประชาชนในเขต เพ่ิมพูนความรู้ ประสิทธิภาพใน

พ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ไม่ต่ ากว่า ด้านต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 20

50,000 50,000 50,000 50,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

5. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง
5.3 การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงสถาบันหลักของชาติ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความรู้ ผู้สูงอายุ จ านวน 50 คน 100,000 100,000 100,000 100,000 - ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลมีคุณภาพ ส านักปลัดฯ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และมีสุขภาพจิตท่ีดี ชีวิตท่ีดีข้ึน

100,000 100,000 100,000 100,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

5. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง
5.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

5. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง
5.5 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  - เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชน ท้องถ่ินมีความสะอาด สวยงาม กอง
ของบ้านเมือง    ต่อบ้านเมือง ให้ความมีความรู้เร่ืองการ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย สาธารณสุขฯ

 - เพ่ือขจัดปัญหาการรุกล้ าทางสาธารณะ รักษาความสะอาด
   และเหตุร าคาญต่าง ๆ

2 โครงการอบรมสุขาภิบาลร้านแต่งผม เพ่ือให้ผู้ประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจ กลุ่มผู้ประกอบการร้านแต่งผม- 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ ผู้ประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจ กอง
เสริมสวย และน าไปปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลได้ เสริมสวย การอบรมผ่านเกณฑ์ และน าไปปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาล สาธารณสุขฯ

ถูกต้อง การประเมินฯ

3 โครงการอบรมกลุ่มผู้ประกอบการ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ กอง
ในงานสุขาภิบาลอาหาร ท่ีถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และ ด้านอาหารในเขตเทศบาล หรือ การอบรมผ่านเกณฑ์ ความเข้าใจในหลักสุขาภิบาล สาธารณสุขฯ

ยกระดับผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน - กลุ่มผู้บริโภค (อสม.)ในเขตเทศบาล การประเมินฯ ท่ีถูกต้อง
ข้ันพ้ืนฐานท่ีก าหนด(ผู้ประกอบการ) - ผู้น านักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้
ท่ีถูกต้องไปถ่ายทอดแนะน าแก่บุคคลอ่ืนๆได้

4 โครงการน้ าด่ืมเทศบาลต าบลนครชุม จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพ่ือการบริการประชาชนในการ 100,000 100,000 100,000 100,000 น้ าด่ืมได้รับการตรวจ เพ่ือการบริการประชาชนในการ กอง
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน บรรเทาความเดือดร้อนจาก สาธารณสุขฯ

เกิดภัยพิบัติ อาทิ น้ าท่วม ภัยแล้ง สถานการณ์เกิดภัยพิบัติ อาทิ 
วาตภัย ฯลฯ ภายในชุมชนในเขต น้ าท่วม ภัยแล้ง วาตภัย ฯลฯ 
เทศบาลต าบลนครชุม ภายในชุมชนในเขตเทศบาล

ต าบลนครชุม

5 โครงการควบคุมและก าจัดแมลงพาหะ เพ่ือควบคุมและก าจัดแมลงน าโรค ภายในเขตเทศบาลต าบลนครชุม 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 โรคระบาด ตลาดสดปลอดภัยจากพาหะน าโรค กอง
น าโรค (แมลงวัน,หนู,แมลงสาบ ฯลฯ) ลดลง แหล่งท้ิงขยะสะอาดปราศจากโรค สาธารณสุขฯ

6 โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัด ชุมชนท้ัง 11 ชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ไม่มีการ ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ กอง
แพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกและ นกจากสัตว์ไปสู่คนเพ่ือให้ประชาชนร่วมกับ ระบาดของโรคไข้หวัดนก ในการเฝ้าระวัง และป้องกันการ สาธารณสุขฯ
โรคติดต่ออ่ืนๆ เทศบาลต าบลนคชุมได้มีการเฝ้าระวังจาก ในชุมชน แพร่ระบาดของโรคจากสัตว์ไปสู่คน

การระบาดของโรคไข้หวัดนก

7 โครงการรณรงค์โรคเอดส์ในสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เร่ืองโรคเอดส์ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 นักเรียน เด็กนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจท่ี กอง
ในสถานศึกษา 350,000 350,000 350,000 350,000 มีความรู้ความเข้าใจ ถูกต้องและห่างไกลจากโรคเอดส์ สาธารณสุขฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

5. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง
5.5 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

8 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว 2,000 ตัว 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 80 ประชาชน สุนัขและแมวในเขตเทศบาลไม่เป็น กอง
พึงพอใจได้รับบริการ โรคพิษสุนัขบ้า สาธารณสุขฯ

70,000 70,000 70,000 70,000

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

6. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย
6.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักด ารงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการถนนคนเดินและเทศกาล เพ่ือการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ใน จ านวน 12 คร้ัง (เดือนละ 1 คร้ัง) 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชนใน มีการรณรรงค์เพ่ือการตลาดด้าน ส านักปลัดฯ
อาหารไทย (ตลาดย้อนยุค) ชุมชนเพ่ือการพัฒนารายได้ให้แก่สมาชิกใน เขตพ้ืนท่ีได้รับประโยชน์ สินค้าในชุมชนในเขตเทศบาล

ชุมชน และอนุรักษ์เผยแพร่ขนมไทย อาหาร ต าบลนครชุม
พ้ืนบ้าน รวมท้ังศิลปะ วัฒนธรรมเก่าแก่ของ
นครชุมให้คงอยู่สืบไป

500,000 500,000 500,000 500,000

วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ



แบบ ผ.01

6. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย
6.2  การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบโครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

งบประมาณและท่ีมา
ท่ี



แบบ ผ.01

6. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย
6.3  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายเพ่ือบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก่ชุมชนในด้านการ คณะกรรมการชุมชน 11 ชุมชน 350,000 350,000 350,000 350,000 - ประชาชนในชุมชนได้รับการเพ่ิมพูน ส านักปลัดฯ
และศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน พัฒนาชุมชน ความรู้และมีประสิทธิภาพในด้าน

การพัฒนาชุมชนเพ่ิมข้ึน

350,000 350,000 350,000 350,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
7.1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงข้อมูลและพัฒนาระบบ เพ่ือปรับปรุงข้อมูลการจัดเก็บภาษีให้เป็น พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลต าบลนครชุม 260,000 260,000 260,000 260,000 สามารถจัดเก็บภาษี สามารถจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี กองคลัง
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาล ปัจจุบันและให้ครอบคลุม ถูกต้องและ หมู่ท่ี 2-6 บ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและ
ต าบลนครชุม เป็นธรรม อีกท้ังเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับ และภาษีโรงเรือนและ ท่ีดินได้ครอบคลุมมากข้ึน ถูกต้อง

เทศบาลต าบลนครชุม ท่ีดิน เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่า และเป็นธรรม เพ่ิมรายได้ให้กับ
ร้อยละ 20 ท้องถ่ินได้มากข้ึน

2 โครงการจ้างเหมาแรงงานส าหรับให้ เพ่ือบริการฌาปนกิจศพตามค าขอใช้บริการ ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กอง
ผู้รับจ้างท าการฌาปนกิจศพ เผาศพของฌาปนสถาน ท.ต.นครชุม พึงพอใจได้รับบริการ สาธารณสุขฯ

3 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขต ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ประชาชน ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัดฯ
เทศบาลได้รับรู้ข่าวสารของเทศบาล พึงพอใจได้รับบริการ กิจการของเทศบาลอย่างท่ัวถึง

4 โครงการเล้ียงรับรองคณะบุคคล เพ่ือจัดเล้ียงรับรองคณะบุคคลต่าง ๆ - 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ประชาชน มีความสัมพันธ์อันดีกับเทศบาลท่ีมา ส านักปลัดฯ
ของเทศบาลต่าง ๆ และการประชุมสภา ฯ เล้ียงรับรองในการประชุมสภา ฯ พึงพอใจได้รับบริการ เย่ียมเทศบาลต าบลนครชุม

5 โครงการจัดงานวันเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมใน ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วน ส านักปลัดฯ
กิจการของเทศบาล พึงพอใจได้รับบริการ ร่วมในกิจการของเทศบาล

6 โครงการอบรมความรู้เก่ียวกับประชา เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจมีความรู้เก่ียวกับ ด าเนินการจัดอบรมผู้น าชุมชนและ 10,000 10,000 10,000 10,000 - ประชาชนอยู่ในระบอบประชา ส านักปลัดฯ
ธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ระบอบประชาธิปไตย ผู้แทนกลุ่มมวลชน ธิปไตยอย่างเข้าใจ
ในการพัฒนาท้องถ่ิน จ านวน 11 ชุมชน

7 โครงการจัดท าเวทีประชาคมชุมชน และ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดเวทีเพ่ือ จ านวน  11  ชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ประชาชน กรรมการชุมชน/ประชาชนมีส่วน ส านักปลัดฯ
การประชุมระดับชุมชน ค้นหาปัญหาของชุมชนและจัดท าแผนการ พึงพอใจได้รับบริการ ร่วมในการบริหารจัดการชุมชน  

พัฒนาชุมชนแต่ละชุมชนได้ รวมท้ังค้นหาปัญหา /อุปสรรค และ
วิธีการแก้ไขปัญหาของชุมชน

8 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่าง ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนครชุม 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ประชาชน สามารถให้บริการประชาชนได้ ส านักปลัดฯ
ท่ัวถึงและรับทราบปัญหาความต้องการของ พึงพอใจได้รับบริการ อย่างท่ัวถึงและรับทราบปัญหา
ประชาชนและให้บริการตรวจรักษา ความต้องการของประชาชน และ

ได้รับการตรวจรักษา

670,000 670,000 670,000 670,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
7.1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

9 โครงการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถี เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจมีความรู้เก่ียวกับ ประชาชนในเขตเทศบาล 20,000 20,000 20,000 20,000 - ประชาชนอยู่ในระบอบประชา ส านักปลัดฯ
ประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตย ธิปไตยอย่างเข้าใจ

10 ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เพ่ือให้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้อยู่ในสภาพท่ี ด าเนินการตรวจซ่อมบ ารุงรักษา 100,000 100,000 100,000 100,000 - เคร่ืองมือเคร่ืองใช้อยู่ในสภาพท่ี ส านักปลัดฯ
อุปกรณ์ในการดับเพลิง พร้อมใช้งาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เป็นประจ า ใช้งานได้ปกติ

11 ฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. เพ่ือให้สมาชิก อปพร.ได้เพ่ิมประสิทธิภาพ ด าเนินการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 60,000 60,000 60,000 60,000 - อปพร.มีความรู้ความสามารถในการ ส านักปลัดฯ
ในการปฏิบัติงานและมีความเช่ียวชาญ จ านวน 1 คร้ัง ปฏิบัติงาน มีความเช่ียวชาญย่ิงข้ึน

12 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ - 50,000 50,000 50,000 50,000 - เทศบาลมีวัสดุ  ครุภัณฑ์ เคร่ืองมือ ส านักปลัดฯ
ท่ีจ าเป็นต่อการป้องกันและบรรเทา เคร่ืองใช้จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
สาธารณภัยใช้เพียงพอ

13 การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้เช่ียวชาญในการ ด าเนินการจัดฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง 30,000 30,000 30,000 30,000 - บุลคากรเทศบาลมีความรู้เช่ียวชาญ ส านักปลัดฯ
พนักงานดับเพลิง ปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน ในการปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน

14 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย เพ่ือสร้างความต่ืนตัวของพนักงานและ ด าเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกัน 30,000 30,000 30,000 30,000 - พนักงานมีความต่ืนตัวและช านาญ ส านักปลัดฯ
ความร่วมมือของประชาชนเม่ือเกิดอัคคีภัย และระงับอัคคีภัย  ในกรณีเกิดภัยและได้รับความ

ร่วมมือจากประชาชน

15 โครงการจัดหาวัสดุ เคร่ืองแต่งกาย เพ่ือจัดหาวัสดุ เคร่ืองแต่งกายส าหรับ เจ้าหน้าท่ีของงานป้องกันและบรรเทา 50,000 50,000 50,000 50,000 - เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันฯ มีวัสดุเคร่ือง ส านักปลัดฯ
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทา พนักงานดับเพลิงท่ียังขาดแคลน และช ารุด สาธารณภัย แต่งกายท่ีพอเพียงต่อการปฏิบัติ
สาธารณภัย และ อปพร. เสียหาย หน้าท่ี

16 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือรณรงค์ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง - 50,000 50,000 50,000 50,000 - ประชาชนได้รับความสะดวกและ ส านักปลัดฯ
ในช่วงเทศกาลส าคัญ ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น เทศกาลวัน ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

สงกรานต์ เทศกาลวันปีใหม่ ฯลฯ

17 โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย และความ ด าเนินการส่ังใช้ อปพร. เพ่ือปฏิบัติงาน 732,000 732,000 732,000 732,000 - พ้ืนท่ีภายในเขตเทศบาลต าบล ส านักปลัดฯ
เขตเทศบาลต าบลนครชุม ปลอดภัย ภายในเขตเทศบาลต าบลนครชุม ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นครชุมมีความสงบเรียบร้อย

และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
จ านวน 10 คน ตลอดปีงบประมาณ

1,122,000 1,122,000 1,122,000 1,122,000

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
7.1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

18 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการจัดท า เพ่ือให้ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ประชาชนเข้าร่วมการอบรมเพ่ือสร้าง 100,000 100,000 100,000 100,000 - ชุมชนมีความรู้ความสามารถในการ ส านักปลัดฯ
แผนแม่บทชุมชน รู้จักการวางแผนชุมชนและสามารถแก้ไข กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน วางแผนมีการเรียนรู้ร่วมกัน  รู้จัก

ปัญหาในชุมชนได้ จ านวน 1 คร้ัง คิดและแก้ไขปัญหา

19 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน และ เพ่ือจัดท าแผนและเทศบัญญัติให้เหมาะสม ด าเนินการปรับปรุงแผนและจัดท า 20,000 20,000 20,000 20,000 - มีแผนพัฒนาท่ีเหมาะสมต่อการ ส านักปลัดฯ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ต่อสภาวะการพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติให้เหมาะสมต่อการพัฒนา พัฒนาและจัดท าเทศบัญญัติให้

เทศบาล จ านวน 1 คร้ังต่อปี เหมาะสมและทันเวลา

20 ส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานระดับ จัดเก็บข้อมูล จปฐ.1 เพ่ือเป็นพ้ืนฐานข้อมูล 11  ชุมชน  2,000  ครัวเรือน 60,000 60,000 60,000 60,000 - ได้ข้อมูลของแต่ละครัวเรือนว่ามี ส านักปลัดฯ
ครัวเรือน (จปฐ.) ในการวางแผนพัฒนาชุมชน ปัญหาในด้านไหนและผ่านเกณฑ์

มาตรฐานจ านวนเท่าใด

21 โครงการคนเทศบาลท าดี ท าได้ทุกเดือน เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างานของ - 5,000 5,000 5,000 5,000 - - ส านักปลัดฯ
พนักงาน

22 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1. เพ่ือเกิดทัศนคติท่ีดีต่อสังคมเป็นผู้ท่ีมี บุคลากรเทศบาลต าบลนครชุม 15,000 15,000 15,000 15,000 - บุคลากรมีจิตส านึก ทัศนคติท่ีดี ส านักปลัดฯ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน    คุณธรรมจริยธรรมในทุกด้านแบบย่ังยืน ต่อสังคม
เทศบาล    และเป็นคนดีในสังคมตลอดไป

2. บุคลากรมีสุขภาพจิตดีข้ึน

200,000 200,000 200,000 200,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.01

7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
7.2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการจ้างเหมาแรงงานเพ่ือพัฒนา เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียม พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลต าบลนครชุม 240,000 240,000 240,000 240,000 สามารถจัดเก็บรายได้ สามารถจัดเก็บรายได้จากค่า กองคลัง
และเพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บรายได้ฯ ค่าปรับและใบอนุญาต ให้ครอบคลุม หมู่ท่ี 2-6 จากค่าธรรมเนียม ค่า ธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต

ถูกต้องและเป็นธรรม อีกท้ังเป็นการ ปรับและใบอนุญาต ให้ครอบคลุมถูกต้องและเป็นธรรม
เพ่ิมรายได้ให้กับเทศบาลต าบลนครชุม เพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่า สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับเทศบาล

ร้อยละ 20 ต าบลนครชุมได้มากข้ึน

2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและ เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจในการใช้งาน ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่ี 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่วนราชการต่าง ๆ ส่วนราชการต่างๆ ภายใน กองคลัง
ฝึกทบทวนเก่ียวกับการใช้งานระบบ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของ ปฏิบัติงานในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ ใน ทต.นครชุม สามารถ ทต.นครชุม สามารถปฏิบัติงาน
บัญชีคอมพิวเตอร์ของ ทต.นครชุม ส่วนราชการภายใน  ทต.นครชุม เพ่ือให้ การใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานในระบบ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ (e-LAAS) บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ได้อย่างถูกต้อง
(e-LAAS) ครบทุก
ระบบ

3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากร เพ่ือให้คณะครูได้พัฒนาตัวเอง คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 18,000 18,000 18,000 18,000 จ านวนร้อยละของครู คณะครูได้รับการพัฒนา กองการ
ทางการศึกษา (คลองสวนหมาก) ได้รับการพัฒนา อย่างต่อเน่ือง ศึกษา

4 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เพ่ือให้ผ่านการประเมินการเรียนการสอน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 12,000 12,000 12,000 12,000 จ านวนร้อยละของครู ครูผู้ดูแลเด็กเล็กสามารถน าความรู้ กองการ
ได้รับการพัฒนา ท่ีได้มาพัฒนาการเรียน ศึกษา

5 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าบริการ - 150,000 150,000 150,000 150,000 - - กองการ
อย่างใดอย่างหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับกิจการของ ศึกษา
เทศบาล

6 โครงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงาน 10,000 10,000 10,000 10,000 - งานและกิจการต่าง ๆ ของเทศบาล ส านักปลัดฯ
ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ

7 โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาลต าบลนครชุม 20,000 20,000 20,000 20,000 - การปฏิบัติงานของพนักงาน ส านักปลัดฯ
ของพนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล มีประสิทธิภาพ

8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ เพ่ือพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ได้มีความรู้ ด าเนินการจัดอบรมบุคลากร และ 300,000 300,000 300,000 300,000 - บุคลากรได้รับการพัฒนา ความรู้ ส านักปลัดฯ
ให้บุคลากรของเทศบาล ความสามารถ ส่งเข้าอบรมพัฒนาตามหลักสูตรของ เพ่ิมทักษะ และสามารถพัฒนา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและ องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานอ่ืน 770,000 770,000 770,000 770,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.01

7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
7.2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

9 โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา - 400,000 400,000 400,000 400,000 - คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ส านักปลัดฯ
ศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและ เทศบาลและพนักงานได้มีความรู้ความ พนักงานฯมีความรู้ความเข้าใจ และ
พนักงานเทศบาล สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร มีประสิทธิภาพในการบริหารงาน

และปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน

10 โครงการจัดซ้ือวารสาร ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ เพ่ือการศึกษาเรียนรู้  ค้นคว้า อ้างอิง จัดซ้ือหนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร 20,000 20,000 20,000 20,000 - พนักงานเทศบาลมีแหล่งความรู้ ส านักปลัดฯ
ส าหรับส านักงานเทศบาลต าบลนครชุม ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ระเบียบ และหนังสืออ่ืน ๆ เพ่ิมมากข้ึน

11 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และค่าบริการ - 450,000 450,000 450,000 450,000 - - ส านักปลัดฯ
อย่างใดอย่างหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับกิจการ
ของเทศบาล

12 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ การติดต้ังระบบโปรแกรมปฏิบัติการ 200,000 200,000 200,000 200,000 - เทศบาลต าบลนครชุมสามารถ ส านักปลัดฯ
สารสนเทศของเทศบาลต าบลนครชุม ของเทศบาลให้มีความทันสมัยมากข้ึน ในด้านต่างๆ เช่น การเงินและบัญชี ด าเนินงานด้วยระบบเทคโนโลยี

ด้านงบประมาณ ท่ีทันสมัยเพ่ิมมากข้ึน

1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดก าแพงเพชร

1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1  ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนสะพานทางเท้าและเกาะกลางถนน รวมท้ังระบบการระบายน้ า

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
- - - - - - - - - - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

เทศบาลต าบลนครชุม



แบบ ผ.02

1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.2 ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
- - - - - - - - - - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.3 พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและระบบจราจร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
- - - - - - - - - - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.4 การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าให้เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายท่ีเอ้ือต่อการเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
1 โครงการก่อสร้างประตูน้้าคอนกรีต เพ่ือป้องกันน้้าท่วมและควบคุมระดับน้้า ก่อสร้างประตูน้้าคอนกรีตเสริม 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 ป้องกันน้้าท่วมและการ ป้องกันน้้าท่วมของประชาชน กองช่าง ชลประทาน

เสริมเหล็กคลองสวนหมาก หมู่ท่ี 2 และการไหลของน้้า และป้องกันการ เหล็ก  ตามแบบแปลนของ กัดเซาะตลิงได้ คิดเป็น น้้าท่วมและการกัดเซาะตลิงได้ 
ต้าบลนครชุม กัดเซาะริมตลิง ชลประทาน ร้อยละ35 ของประชากร

ในเขตเทศบาล

2 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิง เพ่ือให้ป้องกันการน้้ากัดเซาะริมคลอง ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิงพร้อม 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 ป้องกันการกัดเซาะของ ป้องกันการกัดเซาะของน้้า กองช่าง โยธาธิการ
พร้อมถนนเรียบคันลองฝังตะวันตก  สวนหมาก ให้ประชาชนมีท่ีพักผ่อน และ ถนนเรียบคันคลอง ตามแบบแปลน น้้าและใช้เป็นทางสัญจร และใช้เป็นทางสัญจรไป - มา  และผังเมือง
จากหน้าวัดพระบรมธาตุ ถึงสะพานเหล็ก ออกกลังกายและเดินทางสะดวกและ โยธาธิการและผังเมือง มีสถานท่ีพักผ่อน มีสถานท่ีพักผ่อน ออกก้าลังกาย
คนเดินข้ามคลอง หมู่ท่ี 3 ต้าบลนครชุม ปลอดภัยและยังใช้ในกิจการต่างๆ และออกก้าลังกายและมี และมีพ้ืนจัดงานตามประเพณี

เช่น  ลอยกระทง พ้ืนจัดงานตามประเพณี ต่างๆได้สวยงาม
ต่างๆได้สวยงาม คิดเป็น
ร้อยละ35 ของประชากร
ในเขตเทศบาล

25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

1. การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.5 การวางแผนและสนับสนุนการจัดท าผังเมือง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
- - - - - - - - - - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
2.1 การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
- - - - - - - - - - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
2.2 การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
1 ค่าธรรมเนียมก้าจัดขยะมูลฝอยและ เพ่ือให้เกิดความสะอาดของสถานท่ีต่างๆ จ่ายค่าธรรมเนียมในการก้าจัดขยะ 1,200,000 1,350,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 50 ของปริมาณ ลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนใน กอง เทศบาล

ส่ิงปฏิกูลในเขตเทศบาล ปราศจากแหล่งเพาะพันธ์ุเช้ือโรค มูลฝอยและส่ิงปฏิกูลของเทศบาล ขยะได้รับการก้าจัดตาม ชุมชน สาธารณสุขฯ เมือง
ต้าบลนครชุมให้กับเทศบาลเมือง เวลาท่ีก้าหนด ก้าแพงเพชร
ก้าแพงเพชร

1,200,000 1,350,000 1,500,000 1,500,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
2.3 การส่งเสริม สนับสนุนมาตรการประหยัดพลังงานและการส่งเสริมพลังงานทดแทนจากธรรมชาติท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
- - - - - - - - - - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

3. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียว
3.1 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
- - - - - - - - - - - -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี



แบบ ผ.02

3. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียว
3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียวให้เป็นสากลรองรับ AEC เพ่ือการพัฒนาท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
- - - - - - - - - - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

3. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียว
3.3 การส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ เป็นเอกภาพ ครบวงจร และเป็นสากล 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
- - - - - - - - - - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

3. การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียว
3.4 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวทุกรูปแบบให้ทันสมัย เป็นสากล

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
- - - - - - - - - - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4.1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศทุกวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสท่ีมีคุณภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน

- - - - - - - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.2 การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถ่ิน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
1 อุดหนุนโครงการสืบสานวัฒนธรรม เพ่ืออุดหนุนประเพณีงานนบพระ จ้านวน 2 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 - เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์งานประเพณี ส้านักปลัดฯ ท้องถ่ิน

ประเพณีและการละเล่นท้องถ่ิน เล่นเพลงและงานสารทไทยกล้วยไข่ ของจังหวัดก้าแพงเพชร อ้าเภอเมือง
อ้าเภอเมือง กพ. ก้าแพงเพชร

30,000 30,000 30,000 30,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.3 การส่งเสริมทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาท่ีมีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและปรองดองสมานฉันท์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
- - - - - - - - - - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.4 การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความม่ันคงของประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
- - - - - - - - - - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
4.5 การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
- - - - - - - - - - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

4. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 4.6 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
1 โครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับอาหาร อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 848,000 848,000 848,000 848,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กมีอาหารกลางวันรับประทาน กองการศึกษา โรงเรียน

โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ท่ีมีคุณค่าและปริมาณท่ีเพียงพอ แก่โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ได้รับอาหารกลางวัน ครบทุกม้ือ สาธิตวัดพระ
บรมธาตุ

2 โครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียน เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับอาหาร อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแก่ 1,028,000 1,028,000 1,028,000 1,028,000 ร้อยละของนักเรียน เด็กมีอาหารกลางวันรับประทาน กองการศึกษา โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองก้าแพงเพชร ท่ีมีคุณค่าและปริมาณท่ีเพียงพอ โรงเรียนอนุบาลเมืองก้าแพงเพชร ได้รับอาหารกลางวัน ครบทุกม้ือ อนุบาลเมือง
(บ้านนครชุม) (บ้านนครชุม) ก้าแพงเพชร

(บ้านนครชุม)

1,876,000 1,876,000 1,876,000 1,876,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

5. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง
5.1 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการธารณสุข และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
1 โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกัน เพ่ือสมทบเงินอุดหนุน ส่งเสริมงาน สนับสนุนการบริการสาธารณสุข 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนในเขตเทศบาลต้าบล กอง ศูนย์บริการ

สุขภาพเทศบาลต้าบลนครชุม บริการสาธารณสุขฯในทุกๆด้าน ในพ้ืนท่ีชุมชน ประชาชนได้รับการ นครชุมได้รับการดูแลด้านสาธารณสุข สาธารณสุข สาธารณสุข
บริการครอบคลุมทุกด้านตามนโยบายของกระทรวง เทศบาลต้าบล

สาธารณสุข นครชุม

300,000 300,000 300,000 300,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

5. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง
5.2 การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
1 การพัฒนาคุณภาพการด้าเนินงาน เพ่ือให้ อสม. สามารถปรับปรุงและ อสม. ในเขตเทศบาลฯ 69 คน 82,500 82,500 82,500 82,500 ร้อยละ 80 ของ อสม. อสม. ให้บริการด้านสาธารณสุข กอง อสม.

สาธารสุขมูลฐานชุมชน พัฒนาศักยภาพระบบบริการสาธารณสุข สามารถจัดการแก้ไข มูลฐานในแต่ละชุมชนได้อย่างมี สาธารณสุขฯ
ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพได้อย่างเหมาะสม ปัญหาสาธารณสุขข้ัน ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
ในแต่ละชุมชน พ้ืนฐานได้ ปํญหาของชุมชน

2 สนับสนุนเบ้ียยังชีพแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ จัดสวัสดิการให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ 5 คนๆละ 500 บาท / เดือน 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ป่วยโรคเอดส์ในชุมชนได้รับการ ส้านักปลัดฯ
(โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง) ในชุมชน รวม 12 เดือน ดูแลและให้ความช่วยเหลือท้าให้มี

ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

112,500 112,500 112,500 112,500

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

5. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง
5.3 การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงสถาบันหลักของชาติ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
- - - - - - - - - - - -

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



แบบ ผ.02

5. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง
5.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
1 อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ืออุดหนุนให้แก่ ศป.ปส.อ้าเภอเมือง ด้าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด 50,000 50,000 50,000 50,000 ส้านักปลัดฯ ศป.ปส.

ยาเสพติด ก้าแพงเพชร(ศป.ปส.อ.เมืองก้าแพงเพชร) ในเขตอ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร อ.เมือง 
ก้าแพงเพชร

2 อุดหนุนโครงการสนับสนุนการป้องกันและ เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์ ด้าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 140,000 140,000 140,000 140,000 ส้านักปลัดฯ  ศอ.ปส.จ.กพ.
แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดก้าแพงเพชร อ้านวยการป้องกันและปราบปราม จังหวัดก้าแพงเพชร

ยาเสพติด ศอ.ปส.จ.กพ.

190,000 190,000 190,000 190,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

5. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง
5.5 การส่งเสริมการพัฒนาหลักสุขาภิบาลให้ได้มาตรฐาน 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
- - - - - - - - - - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

6. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย
6.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักด ารงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
- - - - - - - - - - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

6. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย
6.2  การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
- - - - - - - - - - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

6. การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาการเกษตรปลอดภัย
6.3  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มเครือข่ายเพ่ือบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
- - - - - - - - - - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
7.1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
1 อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ เพ่ืออุดหนุนการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล - 20,000 20,000 20,000 20,000 - ส้านักปลัดฯ อ้าเภอเมือง

จัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์กร ก้าแพงเพชร
อ้าเภอเมืองก้าแพงเพชร ปกครองส่วนท้องถ่ิน

20,000 20,000 20,000 20,000

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

7. การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
7.2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถ่ินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน หน่วยงานท่ี
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ ขอรับเงิน

อุดหนุน
- - - - - - - - - - - -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.08

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีมีสภาพ จ านวน 1 ตัว 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัดฯ
(จัดซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์) ช ารุดและมีการซ่อมบ ารุงเกินกว่า

ราคาท่ีจัดซ้ือมา 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีมีสภาพ จ านวน 2 ตัว 30,000 - 30,000 - กองคลัง
(จัดซ้ือโต๊ะท างานโครงเหล็ก) ช ารุดและมีการซ่อมบ ารุงเกินกว่า

ราคาท่ีจัดซ้ือมา 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีมีสภาพ จ านวน 2 ตัว 12,000 - 12,000 12,000 กองคลัง
(จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน) ช ารุดและมีการซ่อมบ ารุงเกินกว่า

ราคาท่ีจัดซ้ือมา 

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีมีสภาพ จ านวน 1 ตัว 30,000 - 30,000 - กองคลัง
(จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบ ช ารุดและมีการซ่อมบ ารุงเกินกว่า
แยกส่วน) ราคาท่ีจัดซ้ือมา 

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีมีสภาพ จ านวน 2 ชุด 80,000 40,000 80,000 - กองคลัง
(จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส านักงาน) ช ารุดและมีการซ่อมบ ารุงเกินกว่า

ราคาท่ีจัดซ้ือมา 

6 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับเปล่ียนตัวถังบรรจุส่ิงปฏิกูล จ านวน 1 ถัง 650,000 650,000 650,000 650,000 กอง
(จัดซ้ือตัวถังบรรจุส่ิงปฏิกูล ขนาด เดิมท่ีมีอยู่เน่ืองจากมีการเส่ือม สาธารณสุขฯ
ความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร สภาพตามอายุการใช้งาน
พร้อมอุปกรณ์ส าหรับดูดปฏิกูล)

7 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพ่ือจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ จ านวน 1 ชุด 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
(จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกายส าหรับ เชิงรุกอย่างผสมผสานเป็นองค์รวม สาธารณสุขฯ
ชุมชน) (ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลนครชุม

ท่ี แผนงาน หมวด
งบประมาณและท่ีมา

ประเภท วัตถุประสงค์



แบบ ผ.08

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลนครชุม

ท่ี แผนงาน หมวด
งบประมาณและท่ีมา

ประเภท วัตถุประสงค์

8 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือรักษาความปลอดภัยภายใน 300,000 300,000 300,000 300,000 กองช่าง
(จัดซ้ือกล้องวงจรปิด พร้อมติดต้ัง) สงบเรียบร้อยไม่มีอาชญากรรม

เกิดข้ึนในเขตเทศบาล

9 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ จ านวน 1 ตัว 150,000 150,000 150,000 150,000 กองช่าง
(จัดซ้ือเคร่ืองพลอตเตอร์ พนักงานมีประสิทธิภาพ
ขนาดกระดาษ A1)

10 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ จ านวน 1 เคร่ือง 40,000 40,000 40,000 40,000 กองช่าง
(จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ พนักงานมีประสิทธิภาพ
งานประมวลผล แบบท่ี 2)

11 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตักหน้าขุดหลังเป็นเคร่ืองจักรกล จ านวน 1 คัน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 กองช่าง
(จัดซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง ขนาด อเนกประสงค์ มีขนาดเล็กประหยัด
แรงม้าไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า และเป็นเคร่ืองจักรท่ีมีความเหมาะ
ข้ึนไป) สมกับการก่อสร้างในเมือง ในย่าน

ชุมชน

12 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับการดูแล - 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา
(จัดซ้ือเคร่ืองช่ังน้ าหนักและวัด ด้านน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ (คลองสวนหมาก)
ส่วนสูงดิจิตอล)

13 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือใช้เก็บกระเป๋าและส่ิงของต่างๆ จ านวน  30  กล่อง 9,000 9,000 9,000 90,000 กองการศึกษา
(จัดซ้ือบล็อกสีชนิด 3 ช้ัน มีฝาปิด) ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1

(คลองสวนหมาก) และ ศฑด.
ทต.นครชุม

14 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับนักเรียน จ านวน  10  ตู้ 30,000 30,000 30,000 30,000 กองการศึกษา
(จัดซ้ือตู้หนังสือห้องสมุด) จ านวน 4 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 

(คลองสวนหมาก)



แบบ ผ.08

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลต าบลนครชุม

ท่ี แผนงาน หมวด
งบประมาณและท่ีมา

ประเภท วัตถุประสงค์

15 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือใช้ผลิตไฟฟ้าเม่ือเกิดเหตุขัดข้อง จ านวน  1  เคร่ือง 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา
(จัดซ้ือเคร่ืองป่ันไฟส ารอง) และส าหรับจัดกิจกรรมนอกช้ันเรียน


