
ค ำน ำ 
   ด้วยพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มำตรำ 16 และมำตรำ 17 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ ำนำจในกำร
จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง ภำยใต้กำรก ำกับตรวจสอบ ดูแลของหน่วยงำนรัฐ และผ่ำนกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก ำหนดว่ำ “แผนพัฒนำ” หมำยควำมว่ำ แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยได้ให้ควำมหมำยของแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไว้ดังนี้ 

  “แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี” หมำยควำมว่ำ แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ก ำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ 
แผนพัฒนำต ำบล แผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน โครงกำร
พัฒนำ ที่จัดท ำข้ันส ำหรับปีงบประมำณแต่ละปี ซึ่งมีควำมต่อเนื่องและเป็นแผนก้ำวหน้ำ และให้หมำยควำม
รวมถึงกำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 

   เทศบำลต ำบลหนองตำคงได้เล็งเห็นควำมจ ำเป็น และควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปี่ จึงจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขึ้น ซึ่งปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 17 โดยผ่ำน
กระบวนกำรจัดท ำประชำคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล แผนพัฒนำหมู่บ้ำน หรือแผนชุมชน 
อันมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียด แผนงำน โครงกำรพัฒนำ ที่จัดท ำข้ึนส ำหรับปีงบประมำณแต่ละปี ซึ่ง
มีควำมต่อเนื่องและเป็นแผนก้ำวหน้ำ เทศบำลต ำบลหนองตำคงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี และตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชน ในเขตเทศบำลต ำบลหนองตำคงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป  
 
 

             เทศบำลต ำบลหนองตำคง 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สำรบญั 
 เรือ่ง                 หนำ้ 
ค ำน ำ                    ก 
สว่นที ่1   สภำพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐำน 

1. ด้ำนกำยภำพ ................................................................................................................ 2   
2. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง............................................................................................ . 3 

 3. ประชำกร.......................................................................................... ............................  5  
4. สภำพทำงสังคม............................................................................................................   6 
5. ระบบบริกำรขั้นพ้ืนฐำน........................................................................ ........................  7 
6. ระบบเศรษฐกิจ.............................................................................................................   8 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ).............................................  8 
8. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม.........................................................................................   8                   
10. ทรัพยำกรธรรมชำติ.....................................................................................................  9                                                                                                

สว่นที ่ 2  สรปุผลกำรพฒันำทอ้งถิน่ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่(พ.ศ. 2557 – 2560 
 1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณท่ีได้รับ และเบิกจ่ำยงบประมำณ  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 - 2560........................................................ ....................... 10 
  2. ผลที่ได้รับจำกกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2560 ........................ 15 

สว่นที ่ 3  ยทุธศำสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่              
 1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับภำค 
  -  แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ป…ี………………………………………………………………………  17 
  -  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12............................................. 20 
  -  แผนพัฒนำภำค..................................................................................................... 21 
  -  แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด..........................................................................................  22 
  -  แผนพัฒนำจังหวัด.................................................................. ............................... 23 
  -  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุรี........ 25 
 2. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  -  วิสัยทัศน์…………………………………………………………………………………………………… .. 31 
  -  ยุทธศำสตร์………………………………………………………………………………………………… . 32 
  -  เป้ำประสงค์…………………………………………………………………………………………………  33 
  -  ตัวชี้วัด……………………………………………………………………………………………………… .. 33 
  -  ค่ำเป้ำหมำย…………………………………………………………………………………………………  33 
  -  กลยุทธ์……………………………………………………………………………………………………… ... 33 
  -  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์…………………………………………………………………………………… . 34 
  -  ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม……………………………………………………… .. 38 
 



 
      
สว่นที ่ 4  กำรน ำแผนพฒันำทอ้งถิน่ไปสูก่ำรปฏบิตัิ 
 1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำและแผนงำน.................................................................. ..................  43 
 2. บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น..................................………………………………………………………   44 
  - บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี(แบบ ผ.07)...................................  44 
  -  บัญชีโครงกำรพัฒนำส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำร…………………… .  46 
  -  บัญชีโครงกำรพัฒนำส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร 
      รัฐวสิำหกิจ องค์กรประชำชน (แบบ ผ.02)…………………………………………………… .  83 
  -  บัญชีโครงกำรพัฒนำส ำหรับประสำนโครงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
     (แบบ ผ.03)…………………………………………………………………………………………………   87 
  -  บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (แบบ ผ.08).....................................................  93 

สว่นที ่ 5  กำรตดิตำมและประเมนิผล 
 1. กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์…………………………………………………………………………  100 
 2. กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร…………………………………………………………………………… . 100 
 3. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม……………………………………………………………………………  101 
 4. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต.......................................................... 102 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 



 

 

สว่นที ่ 1  
สภำพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐำน 

************* 

สภำพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐำน 
 1. ดำ้นกำยภำพ 
  1.1 ที่ตั้งของต ำบล  

ที่ตั้งส ำนักงำนเทศบำลต ำบลหนองตำคง เลขที่ 119  หมู่ที ่2  ต ำบลหนองตำคง  
อ ำเภอโป่งน้ ำร้อน จังหวัดจันทบุรี  22140 โทร.039-447992-4 , 089-8346482 โทรสำร 039-
447995 
เทศบำลต ำบลหนองตำคง  ตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี  ห่ำงจำกตัวจังหวัดจันทบุรี  ประมำณ  
70  กิโลเมตร  และห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอโป่งน้ ำร้อน   ประมำณ  25  กิโลเมตร  อยู่ห่ำงจำกทำงหลวง
หมำยเลข  317  (จันทบุรี – สระแก้ว)  ประมำณ  15  กิโลเมตร  มีถนนสำยทับไทร – ตำมูล   ผ่ำนต ำบล
และเชื่อมติดต่อกบัทำงหลวงหมำยเลข 317  ถนนสำยพังงอน – จำงวำง  ระยะทำงประมำณ  15  กิโลเมตร  
โดยมีอำณำเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ   ติดต่อต ำบลสะตอน  อ ำเภอสอยดำว  จังหวัดจันทบุรี    รวมระยะทำงด้ำนทิศเหนือ
ประมำณ   8  กิโลเมตร 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อต ำบลสะตอน  อ ำเภอสอยดำวและต ำบลเทพนิมิต  อ ำเภอโป่งน้ ำร้อน  จังหวัด
จันทบุรี   รวมระยะทำงด้ำนทิศตะวันออกประมำณ  25  กิโลเมตร 
 ทิศใต ้  ติดต่อต ำบลโป่งน้ ำร้อน  อ ำเภอโป่งน้ ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี  รวมระยะทำงด้ำนทิศใต้ 
ประมำณ  13  กิโลเมตร 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อต ำบลทับไทร  อ ำเภอโป่งร้อน  และต ำบลทรำยขำว  อ ำเภอสอยดำว  จังหวัด
จันทบุรี  รวมระยะทำงด้ำนทิศตะวันตกประมำณ  19  กิโลเมตร 
  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  เทศบำลต ำบลหนองตำคง  มีเนื้อท่ี  80,150  ไร่  หรือ  128.24  ตำรำงกิโลเมตร  
โดยประมำณ  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รำบลุ่มสลับเนินเขำมีแม่น้ ำล ำคลองอยู่โดยทั่วไป   พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในกำรท ำ
เกษตร  มีจ ำนวน  10  หมู่บ้ำน  เป็นเขตเทศบำลทั้งหมด 

หมูท่ี ่ บำ้น เนื้อที ่(ไร)่ อันดบั 
1 บ้ำนโพธิ์ 6,611 8 
2 บ้ำนจำงวำง 5,809 9 
3 บ้ำนนำสนำดก์ 7,666 7 
4 บ้ำนคลองบอน 7,831 5 
5 บ้ำนซับตำเมำ 12,359 1 
6 บ้ำนแปลง 8,376 3 
7 บ้ำนคลองคต 11,082 2 
8 บ้ำนคลองเร่ว 4,742 10 
9 บ้ำนแสมด 7,811 6 

10 บ้ำนซับมงคล 7,863 4 



 
 
  1.3 ลักษณะภูมิอำกำศ 

 อำกำศโดยทั่วไปร้อนชื้น มี 3 ฤดู แต่มีปริมำณฝนค่อนข้ำงน้อย อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 29 – 31 
องศำเซลเซียส 
              ฤดรู้อน   อำกำศจะร้อนพอสมควร  โดยเริ่มตั้งแต่ประมำณกลำงเดือนมกรำคม  ถึงเดือนเมษำยน   
ซึ่งอำกำศจะร้อนมำกในช่วงเกือบปลำยเดือนเมษำยนเป็นต้นไป   โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่  34 – 39  องศำ
เซลเซียส 
              ฤดฝูน   ช่วงฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่ปลำยเดือนเมษำยน  ถึง  เดือนพฤศจิกำยน   และฝนจะตกหนัก
มำกในช่วงเดือนกรกฎำคม  ถึง  เดือนกันยำยน  ปริมำณน้ ำฝนโดยเฉลี่ย  3,550.9  มิลลิเมตร/ปี   อุณหภูมิ
เฉลี่ยอยู่ที่  26 – 29  องศำเซลเซียส      
              ฤดหูนำว  ในช่วงฤดูหนำวอำกำศจะไม่หนำวมำกนัก จะมีลมพัดพำเอำควำมเย็น (ลมว่ำว)  เข้ำมำ
ในหมู่บ้ำน  ท ำให้อำกำศเย็นสบำยอยู่เพียงไม่กี่วัน   โดยจะอยู่ในช่วงกลำงเดือนธันวำคมและต้นเดือนมกรำคม
ของทุกปี  มีเพียงบำงปีเท่ำนั้นที่มีอำกำศหนำวเย็นอยู่หลำยวัน  อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ท่ีประมำณ  24 – 27  องศำ
เซลเซียส      
  1.4 ลักษณะของดิน 
  ลักษณะเป็นดินร่วนซุย 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
  ต ำบลหนองตำคงมีแหล่งน้ ำที่ส ำคัญทั้งท่ีเป็นแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติและแหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น  
มีคลองส่งน้ ำคลองพระพุทธ  เป็นแหล่งน้ ำที่ส ำคัญที่สร้ำงขึ้นเพื่อใช้ในกำรท ำกำรเกษตร คลองน้ ำที่ส ำคัญคือ
คลองพระพุทธ คลองทรำยขำว คลองตำด ำ 
 
 2. ดำ้นกำรเมอืง/กำรปกครอง 
  2.1 ต ำบลหนองตำคงเป็นเขตเทศบำลทั้งต ำบล แบ่งเป็น 2 เขต  เขตท่ี 1 ประกอบไปด้วย
พ้ืนที่ หมู่ที่ 3 , 5 , 7 , 9 , 10  เขตท่ี 2  ประกอบไปด้วยพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 , 2 , 4 , 6 , 8 
  2.2 กำรเลือกตั้ง มี 1 เขตกำรเลือกตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมลูเกี่ยวกบัศกัยภำพของทอ้งถิน่   

ล ำดับที ่ ชื่อ –  นำมสกลุ ต ำแหนง่ 
1. นำยณัฐพงษ์   ศิริสื่อสุวรรณ นำยกเทศมนตรีต ำบลหนองตำคง 
2. นำยสิทธิชัย   กำรุณ รองนำยกเทศมนตรีต ำบลหนองตำคง 
3. นำยสมศักดิ์   ไสตะภำพ รองนำยกเทศมนตรีต ำบลหนองตำคง 
4. นำยทวี   พละสุข เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
5. นำยประพล   ศิรินภำรัตน์ ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี 
6. นำยขำว  ปุ่มเพชร สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 (ประธำนสภำ) 
7. นำยพันธ์เลิศ   เชื้อบัวขำว สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 
8. นำยปัญญำ   แป้นแก้ว สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 
9. นำยปัณณวัตน์   จันทรส สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 

10. นำงวัชรี    แยกวงษ์ สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 
11. นำยสมบูรณ์   มีผิว สมำชิกสภำเทศบำลเขต 1 
12. นำยบุญเลี้ยง   นนทรัตน์ สมำชิกสภำเทศบำลเขต 2  
13. นำงปริม   ดำรมำก สมำชิกสภำเทศบำลเขต 2 
14. นำงสำธิยำ   รสหอม สมำชิกสภำเทศบำลเขต 2 
15. นำยอุดร   เหมล้วน สมำชิกสภำเทศบำลเขต 2 (รองประธำนสภำ) 
16. นำยสุทินย์   ยันตโกเศศ สมำชิกสภำเทศบำลเขต 2 
17. นำยเที่ยง   อำจมุณี สมำชิกสภำเทศบำลเขต 2 

 
 
  2.3 กำรปกครองท้องที่ แบ่งเป็น 10 หมู่บ้ำน  ประกอบไปด้วย 
กำรปกครองท้องที ่ ก ำนนัผู้ใหญ่บำ้น 

หมูท่ี ่ บำ้น ชื่อ – สกลุ  ผูใ้หญบ่ำ้น 
1      บ้ำนโพธิ ์      นำยแช่ม   มีกระโดน 
2      บ้ำนจำงวำง      นำยพงษ์ศักดิ์   พละสุข 
3      บ้ำนนำสนำดก์      นำยจันทร์โท   ชิดประทุม 
4      บ้ำนคลองบอน      นำยปุณณรัตน์   กลิ่นชั้น 
5      บ้ำนซับตำเมำ      นำยกิตตศิักดิ์   เหมล้วน 
6      บ้ำนแปลง      นำยส ำรวย   เห็ดตูม 
7      บ้ำนคลองคต      นำยสุชำติ   นนทรัตน์ 
8      บ้ำนคลองเร่ว      นำยสมภพ   โรจนนำวิน  (ก ำนัน) 
9      บ้ำนแสมด      นำยวชิำญ   พละสุข 

10      บ้ำนซับมงคล      นำยสุรัตน์   แสนหำญ 
 
 
 
 



 3. ประชำกร 
จ ำนวนครวัเรือน 

หมูท่ี ่ บำ้น ป ี2558 ป ี2559 
1 บ้ำนโพธิ์ 315 333 
2 บ้ำนจำงวำง 333 340 
3 บ้ำนนำสนำดก์ 594 623 
4 บ้ำนคลองบอน 411 417 
5 บ้ำนซับตำเมำ 435 442 
6 บ้ำนแปลง 466 479 
7 บ้ำนคลองคต 379 387 
8 บ้ำนคลองเร่ว 145 146 
9 บ้ำนแสมด 159 163 

10 บ้ำนซับมงคล 267 269 
รวม 3,498 3,599 

 

จ ำนวนประชำกร 

หมูท่ี ่ บำ้น ป ี2558 ป ี2559 

ชำย หญิง รวม ชำย หญิง รวม 
1 บ้ำนโพธิ์ 448 434 882 463 443 906 
2 บ้ำนจำงวำง 421 413 834 428 424 852 
3 บ้ำนนำสนำดก์ 673 632 1,305 672 631 1,303 
4 บ้ำนคลองบอน 592 529 1,121 598 541 1,139 
5 บ้ำนซับตำเมำ 526 440 966 531 453 984 
6 บ้ำนแปลง 797 737 1,534 800 741 1,541 
7 บ้ำนคลองคต 581 576 1,157 600 589 1,189 
8 บ้ำนคลองเร่ว 229 203 432 242 211 453 
9 บ้ำนแสมด 193 217 410 198 213 407 

10 บ้ำนซับมงคล 434 389 823 442 388 830 
รวมทัง้สิน้ 4,894 4,570 9,464 4,974 4,634 9,598 

 
3.2 ช่วงอำยุและจ ำนวนประชากร 
 ช่วงอายุ 0 – 18 เป็นชาย = 1,348 คน  เป็นหญิง = 1,225 คน รวม 2,573 คน 
 ช่วงอายุ 19 – 60 เป็นชาย = 3,045 คน  เป็นหญิง = 2,839 คน รวม 5,884  คน 
 ช่วงอายุ 61 – 80 เป็นชาย = 504 คน  เป็นหญิง = 484 คน รวม 988  คน 
 ช่วงอายุ 81 – 90 เป็นชาย = 62 คน  เป็นหญิง = 75 คน รวม 137  คน 
 ช่วงอายุ 91 – 100 เป็นชาย = 6 คน  เป็นหญิง = 13 คน รวม 19 คน 
 



4. สภำพทำงสงัคม 
4.1 กำรศึกษำ 
ต ำบลหนองตาคงมีสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่  ดังนี้ 

- ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 4 แห่ง  สังกัดเทศบำลต ำบลหนองตำคง  ประกอบไปด้วย  
  1. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองบอน  หมู่ที่ 4  จ ำนวนเด็กนักเรียน  40 คน 
  2. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนซับตำเมำ  หมู่ที่ 5  จ ำนวนเด็กนักเรียน  42 คน 
  3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแปลง หมู่ที่ 6  จ ำนวนเด็กนักเรียน  41 คน 
  4. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคลองคต  หมู่ที่ 7  จ ำนวนเด็กนักเรียน  40 คน 
 -  โรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี  เขต 2  
จ ำนวน 7 โรงเรียน  ประกอบไปด้วย 
  1. โรงเรียนบ้ำนโพธิ์  หมู่ที่ 1  จ ำนวนเด็กนักเรียน  136 คน 
  2. โรงเรียนบ้ำนจำงวำง  หมูท่ี่ 2  จ ำนวนเด็กนักเรียน  145 คน 
  3. โรงเรียนบ้ำนนำสนำดก์  หมู่ที่ 3  จ ำนวนเด็กนักเรียน  133 คน 
  4. โรงเรียนบ้ำนคลองบอน  หมู่ที่ 4  จ ำนวนเด็กนักเรียน  161 คน 
  5. โรงเรียนรำษฎร์พัฒนำสำมัคคี  หมู่ที่ 5  จ ำนวนเด็กนักเรียน  199 คน  
  6. โรงเรียนบ้ำนแปลง  หมู่ที่ 6  จ ำนวนเด็กนักเรียน  228 คน 
  7. โรงเรียนบ้ำนคลองคต  หมู่ที่ 7  จ ำนวนเด็กนักเรียน  145 คน 
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 17  จันทบุรี   
จ ำนวน 1 แห่ง  คือ 
  1. โรงเรียนหนองตำคงพิทยำคำร  จ ำนวนเด็กนักเรียน   576   คน 
 
4.2 สำธำรณสุข 

- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล  3 แห่ง คือ 
  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลบ้ำนคลองบอน  หมู่ที่ 4 
  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลบ้ำนซับตำเมำ  หมู่ที่ 5 
  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบลหนองตำคง  หมู่ที่ 6 
 -  สถำนพยำบำลเอกชน    3 แห่ง 
 -  ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน    1 แห่ง 
 -  อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ ำ    ร้อยละ  100 % 
ประชาชนส่วนใหญไ่ด้รับการดูแลสุขภาพอนามัยจาก อสม.ประจ าหมู่บ้าน  

จุดแข็ง  
 มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 3 แห่ง  และยังมีชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขมูลฐำนที่ปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรดูแลด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำนให้กับประชำชนทุกหมู่บ้ำน และมีกองทุน สปสช.ที่ดูแลโดยเฉพำะงำน
ด้ำนสำธำรณสุข  กำรส่งเสริมสุขภำพของประชำชน 
 จุดอ่อน 
 มีแรงงำนต่ำงด้ำวในพื้นที่จ ำนวนมำกอำจน ำพำโรคติดต่อเข้ำมำในพื้นที่ซึ่งยำกต่อกำรควบคุม อีกท้ัง
ประชำชนบำงส่วนยังขำดควำมรู้และควำมตระหนักในเรื่องของกำรรักษำสุขภำพ 
 โอกำส 
 หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข  และอำสำสมัครสำธำรณสุขมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้บริกำร
ด้ำนสำธำรณสุขแก่ประชำชนในพื้นท่ี 



 อุปสรรค 
 เป็นเขตพ้ืนที่ชำยแดนมีแรงงำนต่ำงด้ำวในพ้ืนที่จ ำนวนมำก  ยังไม่มีกำรจัดระเบียบแรงงำนต่ำงด้ำว 
และยังไม่มีกำรตรวจคัดกรองโรคก่อนรับเข้ำท ำงำน 
4.3 อำชญำกรรม 
  ไม่มีกำรก่ออำชญำกรรมในคดีใหญ่ ๆ มีแต่คดีลักเล็กขโมยน้อยทั่ว ๆไป มีกำรเกิดอุบัติเหตุ
ทำงถนนค่อนข้ำงมำกในช่วงฤดูกำลเก็บล ำไย เนื่องจำกมีปริมำณรถยนต์ที่บรรทุกคนงำนชำวกัมพูชำที่เป็น
แรงงำนเก็บล ำไยจ ำนวนมำก  และกำรขับขี่รถค่อนข้ำงเร็ว ส่วนใหญ่ควำมประมำท และกำรดื่มเครื่องดื่มแอ
ลกอฮอร์เป็นสำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุ 
4.4 ยำเสพติด 
  มีปัญหาผู้เสพยาเสพติดเล็กน้อยแต่ได้รับการดูแล และบ าบัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง
หน่วยงานของทหารและต ารวจ 
4.5 กำรสังคมสงเครำะห์ 
  มีกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้ติดเชื้อเอดส์ 35 รำย   

ผู้พิกำร 128 รำย 
ผู้สูงอำยุ 1,038 รำย 

 
 
 5. ระบบบรกิำรพื้นฐำน 
5.1 กำรคมนำคม 
 -  ถนนลำดยำง  11 สำย 
  1. สำยทับไทร – ตำมูล   7. สำยยุทธศำสตร์ – สวนส้ม 
  2. สำยพังงอน – จำงวำง   8. สำยบ้ำนแปลง ซอย 1 
  3. สำยในหมู่บ้ำนโพธิ์ หมู่ที่ 1  9. สำยซับประเมิน – คลองเร่ว 
  4. สำยสะตอน – โค้งพัฒนำ  10. สำยคลองเร่ว – วังกระทิง 
  5. สำยคลองบอน – เขำแก้ว  11. สำยเขำหอม – บ้ำนป่ำ 
  6. สำยจำงวำง – เขำหอม  
 -  ถนน คสล.     29 สำย 
 -  ถนนหินคลุก     2 สำย 
 -  ถนนลูกรัง     80 สำย 
 กำรโทรคมนำคม 
 -  ที่ท ำกำรไปรษณีย์โทรเลข   - แห่ง 
 -  โทรศัพท์สำธำรณะ     แห่ง 

- เสำโทรศัพท์      5 แห่ง 
กำรไฟฟ้ำ 

 มีไฟฟ้ำครบทุกหมู่บ้ำนแต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน 
 
 
 
  



 6. ระบบเศรษฐกจิ 
ร้ำนค้ำ                184 แห่ง 
ล้งผลไม ้      19  แห่ง 
สถำนที่รับซื้อผักผลไม้     2 แห่ง 
บ้ำนเช่ำ      16  แห่ง 
อู่ซ่อมรถ      7 แห่ง 
สถำนีบริกำรน้ ำมัน   4 แห่ง 
ร้ำนคำรำโอเกะ      5 แห่ง  

 6.1  กำรเกษตร 
  ส่วนใหญ่ท ำสวนผลไม้ 80%  พืชไร่ 20%  
 เศรษฐกิจในพ้ืนที่ค่อนข้ำงดี  โดยเฉพำะพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ คือ ล ำไย  เป็นล ำไยที่มีคุณภำพ มี
ผลผลิตตลอดทั้งปี สำมำรถจ ำหน่ำยได้รำคำดี โดยกำรส่งออกไปจ ำหน่ำยยังต่ำงประเทศ โดยเฉพำะประเทศจีน 
และเป็นที่ต้องกำรของตลำด เนื่องจำกเป็นล ำไยที่มีคุณภำพ มีล้งรับซื้อผลผลิตตั้งอยู่ในพ้ืนที่จ ำนวนมำก ท ำให้
ไม่มีผลผลิตตกค้ำง แต่ปัจจุบันกำรท ำล ำไยคุณภำพค่อนข้ำงยำก เนื่องจำกประสบปัญหำภัยแล้ง และปัญหำโรค
และแมลงศัตรูพืช ท ำให้เกษตรกรต้องเพ่ิมควำมเอำใจใส่และเพ่ิมกำรลงทุนมำกขึ้น 
 7. เศรษฐกจิพอเพยีงทอ้งถิน่ (ด้ำนกำรเกษตรและแหลง่น้ ำ) 
แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
 -  แม่น้ ำ      1 สำย 
 -  คลอง      13 สำย 
 แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
 -  ฝำย      19 แห่ง 
 -  บ่อสูบ      2 แห่ง 
 -  บ่อโยก      29 แห่ง 
 -  ประปำหมู่บ้ำน     11 แห่ง 
 -  ถังเก็บน้ ำฝน     10 แห่ง 
 -  สระน้ ำ      4 แห่ง 
 -  ท่อลอดเหลี่ยม คสล.    3  แห่ง 
 - อ่ำงเก็บน้ ำคลองบอน    1 แห่ง 
 
 8. ศำสนำ  ประเพณี  วฒันธรรม 
  8.1  กำรนับถือศำสนำ 
  ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ   
  8.2  ประเพณีและงำนประจ ำปี 
  กำรจัดงำนบุญ/งำนประเพณีต่ำง ๆ  จะจัดกันตำมควำมเชื่อท่ียึดถือปฏิบัติกันมำทุกปีและตำม
จำรีตประเพณ ีเช่น ประเพณีลอยกระทง , วันสงกรำนต์ ,วันเข้ำพรรษำ ,วันออกพรรษำ 
  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
  ภาษาที่ใช้เป็นภาษากลาง และมีภาษาท้องถิ่นที่มีส าเนียงการพูดใกล้เคียงกับภาษากัมพูชา 
โดยสามารถพูดจาสื่อสารกับชาวกัมพูชาได้เป็นอย่างดี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น วงดนตรีพ้ืนบ้านวงอาไย เป็น
การร้องโดยใช้ภาษากัมพูชาและร าในลักษณะวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา เครื่องดนตรีที่ใช้ ปี่สะไล ซอตรัวเอก 
กลองกันตรึม ขลุ่ย พิน เครื่องก ากับจังหวะใช้กรับและฉิ่ง 



 
 9. ทรพัยำกรธรรมชำต ิ

ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่   
  9.1  น้ า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติ คือ มีคลองน้ าที่ส าคัญหลายสาย ใช้เป็นแหล่งน้ าในการเกษตร เช่น คลอง
พระพุทธ คลองทรายขาว คลองตาด า คลองกันทึม 
  9.2  ป่าไม้ 
  มีพ้ืนที่ป่าชุมชน บริเวณ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6  และหมู่ท่ี 7 
  9.3  ภูเขา 
  ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาเตี้ยๆ  
  9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ต าบลหนองตาคงค่อนข้างสมบูรณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สว่นที ่ 2  
สรปุผลกำรพฒันำทอ้งถิน่ตำมแผนพฒันำทอ้งถิน่  (พ.ศ. 2557 – 2560) 

************* 
1. สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณทีไ่ดร้บั  และกำรเบกิจ่ำยงบประมำณในปงีบประมำณ   
พ.ศ. 2557 – 2560 
1.1 สรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ กำรตั้งงบประมำณ กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
  สรุปกำรตั้งงบประมำณรำยรับ และรำยจ่ำยจริงของเทศบำลต ำบลหนองตำคง สรุปได้ดังนี้ 

ปีงบประมำณ 2557 
ตั้งงบประมำณรำยรับไว้    33,294,100  บำท 
ประมำณกำรรำยจ่ำยไว้   33,149,810  บำท 
รำยรับจริง   38,846,293  บำท 
รำยจ่ำยจริง  31,253,443  บำท 

ปีงบประมำณ 2558 
ตั้งงบประมำณรำยรับไว้  37,285,700  บำท 
ประมำณกำรรำยจ่ำยไว้  37,274,600  บำท 
รำยรับจริง  42,434,649  บำท 
รำยจ่ำยจริง   27,626,757  บำท 

ปีงบประมำณ 2559 
ตั้งงบประมำณรำยรับไว้  40,286,000  บำท 
ประมำณกำรรำยจ่ำยไว้  40,196,800  บำท 
รำยรับจริง  40,985,336  บำท 
รำยจ่ำยจริง  32,157,476  บำท 

ปีงบประมำณ 2560 
ตั้งงบประมำณรำยรับไว้  53,426,100  บำท 
ประมำณกำรรำยจ่ำยไว้  53,424,720  บำท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
สภำพทำงกำรคลงั 
สถำนะทำงกำรคลังของเทศบำลต ำบลหนองตำคง  ย้อนหลัง 3 ปี งบประมำณ  (พ.ศ. 2556 – 2558) 

รำยไดร้วมทั้งป ี ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2556   47,191,894.65  บำท  แยกเปน็ 
รำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีอำกร     688,128.69  บำท 
   หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับและใบอนุญำต  134,976.00  บำท 
   หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน    311,328.96  บำท 
   หมวดรำยได้เบ็ตเตล็ด      78,397.96  บำท 
 รวมรำยได้จัดเก็บเอง             1,212,831.61  บำท 
รำยได้ที่รัฐบำลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมวดภำษีจัดสรร         18,340,600.04  บำท 
   หมวดเงินอุดหนุน         17,275,081.00  บำท 
   หมวดเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ        10,363,382.00  บำท 
 
รำยไดร้วมทั้งป ี ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2557   48,558,033.44  บำท  แยกเปน็ 
รำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีอำกร     788,587.79  บำท  
   หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับและใบอนุญำต  310,517.00  บำท 
   หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน    450,717.83  บำท 
   หมวดรำยได้เบ็ตเตล็ด      99,522.41  บำท 
 รวมรำยได้จัดเก็บเอง             1,649,345.03  บำท 
รำยได้ที่รัฐบำลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมวดภำษีจัดสรร         17,455,802.41  บำท 
   หมวดเงินอุดหนุน         19,741,146.00  บำท 
   หมวดเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ          9,711,740.00  บำท 
 
รำยไดร้วมทั้งป ี ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2558   69,993,845.89  บำท  แยกเปน็ 
รำยได้จัดเก็บเอง  หมวดภำษีอำกร     997,765.60  บำท  
   หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับและใบอนุญำต         1,412,328.50  บำท 
   หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน    338,824.78  บำท 
   หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 766,350.40  บำท 
   หมวดรำยได้เบ็ตเตล็ด    267,340.00  บำท 
 รวมรำยได้จัดเก็บเอง             3,782,609.79  บำท 
รำยได้ที่รัฐบำลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมวดภำษีจัดสรร         19,427,032.10  บำท 
   หมวดเงินอุดหนุน         30,954,204.00  บำท 
   หมวดเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ        15,830,000.00  บำท 
 
 
 



1.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
 1.2.1 เชิงปริมำณ 
 จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2557 – 2559  โดยสรปุดังนี้ 

รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนนิงำน  ป ี2557 
 

ยุทธศำสตร/์แนว
ทำงกำรพฒันำ 

โครงกำร 
ทั้งหมด 
ที่มใีน 
แผนป ี
2557 

จ ำนวน 
โครงกำร 
ตำมเทศ
บัญญตั ิ

จ ำนวน 
โครงกำร 

ที่
ด ำเนนิกำร 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 
ของ

โครงกำร 
ทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ที่ตัง้ไว ้

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ทีผู่กพนั 
และเบิกจำ่ย 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ 

3 2 1 0.74 25,000 17,500 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

36 10 10 7.20 3,279,500 3,252,138 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรพัฒนำด้ำน
สังคมและคุณภำพ
ชีวิต 

36 21 14 10.07 1,328,400 891,700 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ 

29 25 21 20.86 4,204,340 3,565,118 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
กำรพัฒนำด้ำน
สิ่งแวดล้อม 

11 5 2 7.91 200,000 66,900 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 
กำรพัฒนำด้ำนกำร
ท่องเที่ยว 

2 1 - - 30,000 - 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 
กำรพัฒนำด้ำนกำร
บริหำร 

22 8 6 4.32 1,190,005 1,106,965 

รวมทัง้สิน้ 139 72 54 38.85 10,257,245 8,900,321 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2558 – 2560  โดยสรปุดังนี้ 
รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนนิงำน  ป ี2558 

 
ยุทธศำสตร/์
แนวทำงกำร

พัฒนำ 

โครงกำร 
ทั้งหมด 
ที่มใีน 
แผนป ี
2558 

จ ำนวน 
โครงกำร 
ตำมเทศ
บัญญตั ิ

จ ำนวน 
โครงกำร 

ที่
ด ำเนนิกำร 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 
ของ

โครงกำร 
ทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ที่ตัง้ไว ้

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ทีผู่กพนั 
และเบิกจำ่ย 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ 

3 2 1 1.37 31,000 25,638 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

34 6 6 8.22 2,641,200 2,610,000 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรพัฒนำด้ำน
สังคมและ
คุณภำพชีวิต 

32 23 12 16.44 1,610,000 910,700 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ 

28 27 21 28.77 8,697,180 7,982,833.02 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
กำรพัฒนำด้ำน
สิ่งแวดล้อม 

11 4 - - 100,000 - 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 
กำรพัฒนำด้ำน
กำรท่องเที่ยว 

2 1 - - 30,000 - 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 
กำรพัฒนำด้ำน
กำรบริหำร 

17 10 3 4.11 913,000 241,948.02 

รวมทัง้สิน้ 127 73 43 58.90 14,022,380 11,771,119.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2559 – 2561  โดยสรปุดังนี้ 

รำยงำนสรปุผลกำรด ำเนนิงำน  ป ี2559 
 

ยุทธศำสตร/์
แนวทำงกำร

พัฒนำ 

โครงกำร 
ทั้งหมด 
ที่มใีน 
แผนป ี
2559 

จ ำนวน 
โครงกำร 
ตำมเทศ
บัญญตั ิ

จ ำนวน 
โครงกำร 

ที่
ด ำเนนิกำร 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 
ของ

โครงกำร 
ทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ที่ตัง้ไว ้

จ ำนวน 
งบประมำณ 

ทีผู่กพนั 
และเบิกจำ่ย 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ 

2 1 - - 5,000 - 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

37 11 10 13.15 3,625,300 2,990,600 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรพัฒนำด้ำน
สังคมและ
คุณภำพชีวิต 

40 23 12 15.79 1,120,000 685,145 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ 

29 25 15 19.74 8,805,500 8,000,971.72 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
กำรพัฒนำด้ำน
สิ่งแวดล้อม 

9 4 1 1.31 100,000 7,820 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 
กำรพัฒนำด้ำน
กำรท่องเที่ยว 

2 1 - - 30,000 - 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 
กำรพัฒนำด้ำน
กำรบริหำร 

18 11 6 7.89 3,171,200 2,559,383.41 

รวมทัง้สิน้ 137 76 44 57.89 16,857,000 14,243,920.13 
 
 
 
 
 
 
 



1.2.2 เชิงคุณภำพ 
 1. ปัญหำอุปสรรคท่ีพบในกำรประเมิน  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ตั้งไว้ในแผนพัฒนำจ ำนวนโครงกำรมำก และงบประมำณ
ค่อนข้ำงสูง แต่ปฏิบัติได้น้อยโครงกำร ถือว่ำน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้น้อย 

2. กำรวิเครำะห์แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคที่ตรวจพบ 
 โดยภำพรวมแผนพัฒนำสำมปี มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้ค่อนข้ำงสูง  แต่

ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนตั้งไว้ในแผนพัฒนำจ ำนวน  โครงกำร  แต่ปฏิบัติได้  โครงกำร  ถือว่ำน ำไปสู่
กำรปฏิบัติได้น้อย  ควรแก้ไขปัญหำโดยมอบหมำยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น จัดท ำแผนให้อยู่ในพ้ืนฐำนของข้อเท็จจริงด้ำน
งบประมำณ กล่ำวคือ ไม่ควรก ำหนดโครงกำรไว้ในแผนมำกเกินกว่ำสถำนะทำงกำรคลังของเทศบำล 

 จำกแบบประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำรและนิเทศของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้ำนที่ 1 ด้ำนบริหำรจัดกำร ข้อ 2.3 ก ำหนดว่ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน ำโครงกำรในแผนพัฒนำสำม
ปี เฉพำะในปีแรกมำด ำเนินกำรต้องได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละเจ็ดสิบ  จึงจะได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน  จำกตัวชี้วัดนี้
จะเห็นได้ว่ำเทศบำลต ำบลหนองตำคงน ำโครงกำรในแผนพัฒนำสำมปีเฉพำะในปีแรกไปปฏิบัติได้ 44 โครงกำร 
จำกที่ตัง้ไว้ 137 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ       ซึ่งคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินจำกกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่นได้เพียง 1 คะแนน  ดังนั้นคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นจึงเห็นควรให้เพ่ิม
ร้อยละกำรปฏิบัติงำนให้มำกขึ้น  

3. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  -  ในปีต่อไปกำรออกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของประชำชนควรมีข้อค ำถำมไฟล์เปิดมำก

ขึ้น 
 -  โครงกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนถ้ำเป็นไปได้ ควรด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 2 ของ

ปีงบประมำณ เพื่อประโยชน์หลำยประกำร เช่น หลีกเลี่ยงกำรก่อสร้ำงในฤดูฝน 
 -  ควรรณรงค์เสริมสร้ำงและให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน ในกระบวนกำรจัดท ำและ

ติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นให้มำกข้ึน 
2. ผลทีไ่ดร้บัจำกกำรด ำเนนิงำนในปงีบประมำณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส ำคัญ   
 ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลหนองตำคง ได้รับบริกำรสำธำรณะที่มีประสิทธิภำพตำมสมควร ตำม
สถำนะทำงกำรเงินและกำรคลังของเทศบำลต ำบลหนองตำคง และได้รับงบประมำณเงินอุดหนุนจำกกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  เช่น 
 1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำงสำยบ้ำนแปลงน้อย บ้ำนจำงวำง   
 2. โครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บ้ำน บ้ำนจำงวำง หมู่ที่ 2 บ้ำนแสมด หมู่ที่ 9 
 3. โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนแปลง หมู่ที่ 6 
 4. โครงกำรวำงท่อส่งน้ ำอุปโภค บริโภค และเพ่ือกำรเกษตร จำกบริเวณคลองพระพุทธ หมู่ที่ 6 ไปยัง
บริเวณ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5  และหมู่ที่ 10 เพ่ือแก้ไขปัญหำภัยแล้ง 
 5. กำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือแก้ไขปัญหำในกำรเดินทำงสัญจร 
 6. กำรซ่อมแซมถนนลูกรังภำยในต ำบล 
 7. กำรซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะภำยในต ำบล 
 8. กำรส่งเสริมอำชีพ กำรสังคมสงเครำะห์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในด้ำนต่ำง ๆ ให้กับประชำชน 
เพ่ือให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
  



 
สว่นที ่ 3  

ยทุธศำสตรอ์งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
************* 

1. ควำมสมัพันธร์ะหวำ่งแผนพฒันำระดบัมหภำค 
 1.1 แผนยทุธศำสตรช์ำต ิ20 ป ี
  วสิยัทัศน ์  “ประเทศไทยมีควำมมัน่คง มัง่คั่ง ยัง่ยนื เปน็ประเทศพฒันำแลว้ ดว้ยกำรพฒันำ
ตำมหลักปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่ำวจะต้องสนองตอบผลประโยชน์แห่งชำติ อันได้แก่ กำรมีเอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพแห่งเขตอ ำนำจ
รัฐ กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคง ยั่งยืนของสถำบันหลักของชำติ กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคงของชำติและประชำชนจำก
ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ  กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีควำมมั่นคงทำงสังคมท่ำมกลำงพหุ
สังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ควำมเจริญเติบโตของชำติควำมเป็นธรรม และควำมอยู่
ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคงทำงพลังงำนและอำหำร 
ควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 
และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติประสำนสอดคล้องกัน ด้ำนควำมมั่นคงในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลก
อย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่เป็นภำระของโลก และสำมำรถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภำพทำงเศรษฐกิจที่ด้อย
กว่ำ 
  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 
  ในกำรที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท ำให้ประเทศไทยพัฒนำไปสู่อนำคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ ำเป็น
จะต้องมีกำรวำงแผนและก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระยะยำว และก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของทุก
ภำคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนั้น จึงจ ำเป็นจะต้องก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติในระยะยำว เพ่ือ
ถ่ำยทอดแนวทำงกำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรบูรณำกำร และสร้ำงควำม
เข้ำใจถึงอนำคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดกำรรวมพลังของทุกภำคส่วนในสังคมทั้งประชำชน เอกชน 
ประชำสังคมในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเพ่ือกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีควำมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประชำชำติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน มี
รำยได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนำแล้ว คนไทยมีควำมสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีควำมมั่นคงเสมอภำคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ 20 ปีต่อจำกนี้ไป จะประกอบด้วย 6 
ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 
  (1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
  (2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
  (3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
  (4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
  (5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม 
  (6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
โดยมีสำระส ำคัญของแต่ละยุทธศำสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
  1. ยทุธศำสตรด์้ำนควำมมัน่คง มีเป้ำหมำยทั้งในกำรสร้ำงเสถียรภำพภำยในประเทศและช่วย
ลดและป้องกันภัยคุกคำมจำกภำยนอก รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชำคมโลก ที่มี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ 



  (1) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) กำรปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้ำงควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม 
  (3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำรบริหำรจัดกำร
ควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 
  (4) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ และรักษำ
ดุลย์ภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกก ำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยภำยในประเทศสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำน และมิตรประเทศ 
  (6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติ และระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ รักษำควำม
มั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม 
  (7) กำรปรับกระบวนกำรท ำงำนของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำกขึ้น 
  2. ยุทธศำสตรด์ำ้นกำรสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั  เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถพัฒนำ
ไปสู่กำรเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ซึ่งจ ำเป็นต้องยกระดับผลิตภำพกำรผลิตและกำรใช้นวัตกรรมในกำรเพ่ิม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในสำขำอุตสำหกรรม เกษตรและบริกำร กำรสร้ำง
ควำมมั่นคงและปลอดภัยด้ำนอำหำร กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงกำรค้ำและกำรเป็นผู้ประกอบกำร รวมทั้ง
กำรพัฒนำฐำนเศรษฐกิจแห่งอนำคต ทั้งนี้ภำยใต้กรอบกำรปฏิรูปและพัฒนำปัจจัยเชิงยุทธศำสตร์ทุกด้ำน อัน
ได้แก่โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรพัฒนำทุนมนุษย์ และ
กำรบริหำรจัดกำรทั้งในภำครัฐและภำคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ 
  (1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ได้แก่กำรรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ และสร้ำง
ควำมเชื่อมั่น กำรส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนที่อยู่บนกำรแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
กำรพัฒนำประเทศสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำเพ่ือให้ได้ประโยชน์จำกห่วงโซ่มูลค่ำในภูมิภำค และเป็นกำรยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ำมำกข้ึน 
  (2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร บนฐำนของกำรพัฒนำนวัตกรรมและมีควำมเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรใช้ดิจิทัลและกำรค้ำที่เข้นข้นเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและขยำยกิจกรรมกำรผลิตและ
บริกำรโดยมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับโลก และในระดับภูมิภำคในอุตสำหกรรมหลำยสำขำ และในภำคบริกำรที่
หลำกหลำยตำมรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตและกำรด ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอำหำรคุณภำพ 
สะอำดและปลอดภัยของโลก 
  -  ภำคเกษตร โดยเสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของภำคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยให้ปรับไปสู่กำรท ำกำรเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และรวมกลุ่มเกษตรกรในกำรพัฒนำอำชีพที่เข้มแข็ง และกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรที่มีศักยภำพและอำหำร
คุณภำพ สะอำด และปลอดภัย 
  -  ภำคอุตสำหกรรม โดยพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ ยกระดับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมปันจจุ
บันทีม่ีศักยภำพสูง และพัฒนำอุตสำหกรรมอนำคตท่ีมีศักยภำพ โดยกำรใช้ดิจิทัลและกำรค้ำมำเพ่ิมมูลค่ำและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่ำในระดับสูงขึ้น 
  -  ภำคบริกำร โดยขยำยฐำนกำรบริกำรให้มีควำมหลำกหลำย มีควำมเป็นเลิศและเป็นมิตต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยกำรยกระดับบริกำรที่เป็นฐำนรำยได้เดิม เช่น กำรท่องเที่ยว และพัฒนำให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสุขภำพ ธุรกิจบริกำรด้ำนกำรเงินและธุรกิจบริกำรที่มีศักยภำพอ่ืน ๆ เป็นต้น 



  (3) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร ยกระดับผลิต
ภำพแรงงำนและพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) สู่สำกล และพัฒนำวิสำหกิจชุมชนและ
สถำบันเกษตรกร 
  (4) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน และพัฒนำ
ระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภำพและมีส่วนร่วม มีกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภำพ 
  (5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนพลังงำน ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และกำรสื่อสำรและกำรวิจัยและกำรพัฒนำ 
  (6) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลก สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับนำนำ
ประเทศ ส่งเสริมควำมร่วมมือกับนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนต่ำง ๆ เพ่ิมบทบำทของไทยในองค์กร
ระหว่ำงประเทศ รวมถึงสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
  3. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำและเสรมิสร้ำงศกัยภำพคน  เพ่ือพัฒนำคนและสังคมไทยให้เป็น
รำกฐำนที่แข็งแกร่งของประเทศที่มีควำมพร้อมทำงกำย ใจ สติปัญญำ มีควำมเป็นสำกล มีทักษะกำรคิด
วิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่ำควำมเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง  
กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ 
  (1) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ 
  (2) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และท่ัวถึง 
  (3) กำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
  (4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี 
  (5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้ำงบทบำทของสถำบันครอบครัวในกำร
บ่มเพำะจิตใจให้เข้มแข็ง 
  4. ยทุธศำสตรด์้ำนกำรสรำ้งโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกนัทำงสงัคม เพ่ือเร่ง
กระจำยโอกำสกำรพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคงให้ทั่วถึง ลดควำมเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภำคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ 
  (1) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
  (2) กำรพัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 
  (3) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (4) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคมทุนทำงวัฒนธรรมและควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 
  (5) กำรพัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 
  5. ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรสรำ้งควำมเตบิโตบนคุณภำพชวีติที่เปน็มิตรต่อสิง่แวดลอ้ม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ และมีควำมม่ันคงด้ำนน้ ำ รวมทั้งมี
ควำมสำมำรถในกำรป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติธรรมชำติ 
และพัฒนำมุ่งสู่กำรเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ 
  (1) กำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
  (2) กำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับระบบกำร
บริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 
  (3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 



  (6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  6. ยทุธศำสตรด์้ำนกำรปรบัสมดลุและพฒันำระบบ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงำนภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกระจำย
บทบำทภำรกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม มีธรรมำภิบำล กรอบแนวทำงที่ต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ 
  (1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่เหมำะสม 
  (2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
  (3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
  (4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 
  (6) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
  (7) กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 
 
 กลไกขับเคลื่อนกระบวนกำรพัฒนำ 
  ยุทธศำสตร์ชำติจะเป็นแผนแม่บทหลักในกำรพัฒนำประเทศเพ่ือให้ส่วนรำชกำรและ
หน่วยงำนต่ำงๆ ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนเฉพำะด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนควำมมั่นคง เศรษฐกิจ กำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติกำรในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีควำมสอดคล้องกันตำมห้วงเวลำ นอกจำกนี้
ยุทธศำสตร์ชำติจะใช้เป็นกรอบในกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรอ่ืน ๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนกำร
พัฒนำอย่ำงมีเอกภำพให้บรรลุเป้ำหมำย โดยจะต้องอำศัยกำรประสำนควำมร่วมมือจำกหลำยภำคส่วน ภำยใต้
ระบบประชำรัฐ คือ ควำมร่วมมือของภำครัฐภำคเอกชน ภำคประชำชนและประชำสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทยจะได้มีกำรก ำหนดเกี่ยวกับบทบำทของยุทธศำสตร์ชำติ และแนวทำงในกำรน ำยุทธศำสตร์
ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนต่ำง ๆ จะสำมำรถขับเคลื่อนกำรพัฒนำได้อย่ำงต่อเนื่อง
และบูรณำกำร 
 1.2 แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชำติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 วสิยัทัศน์   
  จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ที่ประเทศก ำลังประสบอยู่ ท ำให้
กำรก ำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนำ ฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำ ฯ ฉบับที่ 11 
และกรอบหลักกำรของกำรวำงแผนที่น้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำใน
แผนพัฒนำ ฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ  ที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศ
ไทยจำกประเทศท่ีมีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข และน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 เป้ำหมำยกำรพฒันำประเทศ  
 1. กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
  (1) เศรษฐกิจขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรำยได้ประชำชำติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนำ ฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บำท (9,325 
ดอลลำร์ สรอ.)และ 301,199 บำท (8,859 ดอลลำร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  (3) ผลิตภำพกำรผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 



  (4) กำรลงทุนรวมขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (กำรขยำยตัวของกำรลงทุนภำครัฐไม่
ต่ ำกว่ำร้อยละ 10.0 และกำรลงทุนของภำคเอกชนขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมำณกำร
ส่งออกขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 2. กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมี
คุณภำพ 
  (1) ประชำชนทุกช่วงวัยมีควำมม่ันคงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (2) กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ 
  (3) สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งเป็นฐำนรำกที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคน 
 3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
  (1) กำรกระจำยรำยได้มีควำมเท่ำเทียมกันมำกข้ึน 
  (2) บริกำรทำงสังคมมีคุณภำพและมีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง 
 4. กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (1) รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (3) เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือภัยพิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
  (4) เพ่ิมประสิทธิภำพและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
  (5) มีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำให้สมดุลระหว่ำงกำรอุปสงค์และอุปทำนของน้ ำ 
 5. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 
  (1) กำรบริหำรงำนภำครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภำพ และมีส่วนร่วม 
  (2) ขจัดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
  (3) มีกำรกระจำยอ ำนำจที่เหมำะสม 
 กรอบยทุธศำสตร์แผนพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชำต ิฉบบัที ่12  ประกอบด้วย 10 ยุทธศำสตร์ 
 1. ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
 2. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
 3. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
 4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 5. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
 6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ 
 7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
 8. ยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้ำน และภูมิภำค 
 1.3 แผนพฒันำภำค/แผนพฒันำกลุม่จงัหวดั/แผนพฒันำจงัหวดั 

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกลุ่มจงัหวดัภำคตะวนัออก  
 วสิยัทัศน์ของกลุ่มจงัหวดั 
 “เป็นผู้น ำกำรลงทุนภำคอุตสำหกรรม  เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตและส่งออกผลไม้  ควบคู่ไปกับกำรเป็น
ดินแดนแห่งควำมหลำกหลำยของกำรท่องเที่ยวในระดับนำนำชำติ” 



 เป้ำประสงค์ของกลุม่จังหวดั 
 1. เป็นผู้น ำกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมและพลังงำนของอำเซียน 
 2. เป็นแหล่งผลิตผลไม้หลัก (ทุเรียนและมังคุด) และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของโลก 
 3. เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำยได้มำตรฐำน 

4. เป็นช่องทำงกำรค้ำสู่ภูมิภำคอินโดจีน 
ประเด็นยทุธศำสตร์ของกลุ่มจงัหวัด 
1. กำรเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมและพลังงำนของอำเซียนควบคู่ไปกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
2. กำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมของสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
3. กำรเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภำพเชิงพำณิชย์ 
4. กำรเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจกับกัมพูชำ 

 
ยุทธศำสตร์/กลยุทธข์องกลุม่จงัหวัด 
1. พัฒนำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมและพลังงำนของเอเซียน  รวมทั้งกำรพัฒนำควำมยั่งยืน

ของสังคม  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมและพัฒนำมูลค่ำเพ่ิมในสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
3. ส่งเสริมเพ่ือปรับเปลี่ยนภำพลักษณ์เชื่อมโยงเส้นทำงสู่กำรท่องเที่ยวหลำกหลำยรูปแบบ 
4. สร้ำงควำมเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจกับกัมพูชำ 
ข้อเสนอแนะกำรเปลีย่นแปลงของกลุ่มจงัหวดั 
กำรที่จะให้เป้ำประสงค์ดังกล่ำวข้ำงต้น สำมำรถสัมฤทธิ์ผลได้นั้น  กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกขอรับ

กำรสนับสนุนในเรื่องต่อไปนี้ 
1. ตำมเป้ำประสงค์ข้อที่ 1  (เป็นผู้น ำกำรลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมและพลังงำนของอำเซี่ยน) 
จะเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลได้  จะต้องได้รับกำรสนับสนุนให้มีหน่วยงำนที่รับผิดชอบในด้ำน

กำรส่งออก  ลักษณะ One Stop Service  ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดควำมสะดวก
รวดเร็วแก่ผู้ส่งออก 
 2. ตำมเป้ำประสงค์ข้อที่ 2  (เป็นแหล่งผลิตผลไม้หลัก (ทุเรียน , มังคุด) และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
ของโลก 
 จะเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลได้  จะต้องได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรกำรพัฒนำตลำดกลำง  
และระบบกระจำยสินค้ำเกษตรคุณภำพออกนอกแหล่งผลิต  ทั้งในและนอกประเทศ  และเก็บรักษำคุณภำพ
สินค้ำเกษตรโดยมีคลังสินค้ำ (Cargo) 
 3. ตำมเป้ำประสงค์ข้อที่ 3 (เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำยได้มำตรฐำน) 
 3.1 กำรจัดตั้งศูนย์กำรท่องเที่ยวระดับภำค  ให้ครอบคลุมกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก  เพื่อให้เกิด
ควำมเชื่อมโยงในกำรปฏิบัติงำนและเกิดประสิทธิภำพในกำรบูรณำกำรแผนงำนโครงกำร 
 3.2 จัดสรรบุคลำกรด้ำนกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำที่รับผิดชอบในส่วนภูมิภำคให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด  (ปัจจุบันมีอัตรำจังหวัดละ 1 คน และเป็นหน่วยงำนประสำนเท่ำนั้น 
ไม่มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจ) 
 4. ตำมเป้ำประสงค์ข้อที่ 4 (เป็นช่องทำงกำรค้ำสู่ภูมิภำคอินโดจีน) 
 จะเกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลได้นั้น  รัฐบำลควรให้ควำมส ำคัญในเรื่องนโยบำยควำมสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้ำน และผลักดันให้เปิดจุดผ่ำนแดนเพ่ิมมำกขึ้น 
 5. ประเด็นอ่ืน ๆ 
 5.1 กำรเปน็ศูนย์กลำงพลังงำนในระดับสำกล  ซึ่งกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกจะต้องได้รับนโยบำยจำก
รัฐบำลอย่ำงชัดเจน 



 5.2 ปรับปรุง/แก้ไขระเบียบ  ข้อบังคับของทำงรำชกำรที่ไม่เอ้ือต่อกำรด ำเนินงำนแบบ CEO 
 5.3 ให้อ ำนำจจังหวัดในกำรเลือกที่ปรึกษำในด้ำนกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรงำนแบบบูรณำกำร 
 5.4 ให้ ก.พ. ทบทวนปรับเปลี่ยนต ำแหน่งงำน (บุคลำกร) ให้ตรงกับควำมต้องกำรของจังหวัด 
 5.5 พัฒนำบุคลำกรในด้ำนวิชำกำร /แผนงำน ให้มีควำมรู้ควำมช ำนำญด้ำนเศรษฐกิจกำรแข่งขัน และ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 5.6 ให้มีกำรปรับเปลี่ยนเงินเดือนและสวัสดิกำรของข้ำรำชกำร ให้เหมำะสมกับประสิทธิภำพและ
ควำมสำมำรถ 
 
แผนพฒันำจงัหวดัจนัทบรุี 
 วิสัยทัศน์จังหวัดจันทบุรี  “ศูนย์กลำงกำรผลิตและกำรค้ำสินค้ำเกษตรคุณภำพ  ศูนย์กลำงกำรค้ำอัญ
มณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน ประตูกำรค้ำชำยแดนสู่ประชำคมอำเซียน” 
 เป้ำประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้ำงกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่มั่นคงและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 2. เพ่ือเสริมสร้ำงให้ชำวจันทบุรีมีสุขภำวะที่ดี  มีภูมิคุ้มกันทำงสังคมที่เข้มแข็งสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้
ตำมหลักของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน โดยกำรมีส่วนร่วมของทุก
ภำคส่วน 
ประเด็นยทุธศำสตร/์กลยทุธ ์

ประเด็นยทุธศำสตร์ กลยทุธ ์
1.พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 
และคุณภำพผลิตภัณฑ์ให้ได้มำตรฐำน 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรทั้งในและ
ต่ำงประเทศ 

1) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรเกษตรและอ่ืน ๆที่
เกี่ยวข้อง 
2) พัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต
ของกำรเกษตรให้ได้มำตรฐำน GAP และมำตรฐำนสำกล 
3) เพ่ิมมูลค่ำสินค้ำเกษตรโดยส่งเสริมกำรแปรรูปสินค้ำ
เกษตรและอุตสำหกรรมแปรรูปเกษตร 
4) สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
สินคำ้เกษตร 
5) สร้ำงเครื่อข่ำยกำรค้ำท้ังในและต่ำงประเทศ 
6) พัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรธุรกิจ SMEs และวิสำหกิจ
ชุมชน 
7) เสริมสร้ำงระบบกำรจัดกำรสินค้ำ กำรขนส่งและกำร
กระจำยสินค้ำ 

2. ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและกำรตลำด
ของอุตสำหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มี
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพิ่มขึ้น 

1) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยและกำรตลำดด้ำนอัญ
มณีและเครื่องประดับ 
2) พัฒนำศักยภำพและเพ่ิมจ ำนวนช่ำงฝีมืออัญมณีและ
เครื่องประดับ 
3) ยกระดับมำตรฐำน คุณภำพสินค้ำอัญมณีและ
เครื่องประดับ 
4) ส่งเสริมและประชำสัมพันธ์ตรำสัญลักษณ์รับรอง
คุณภำพอัญมณีและเครื่องประดับ 



3. อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน 
และกำรท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบ
โครงข่ำยบริกำรพ้ืนฐำนเขตเศรษฐกิจชำยแดน
ให้ได้มำตรฐำนและเชื่อมโยงกับประชำคม
อำเซี่ยน 

1) พัฒนำด่ำนชำยแดนให้สำมำรถบริกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และมีมำตรฐำนสำกล 
2) ปรับปรุงและพัฒนำระบบโครงสร้ำงบริกำรพ้ืนฐำน และ
ระบบโลจิสติกส์ของพ้ืนที่แนวชำยแดน 
3) ส่งเสริมด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรประชำสัมพันธ์ 
เพ่ือสร้ำงและขยำยตลำดกำรค้ำกับประเทศเพ่ือนบ้ำน และ
กำรค้ำชำยแดน 
4) พัฒนำผู้ประกอบกำรขับเคลื่อนสินค้ำเพ่ือกำรส่งออกสู่
ประเทศเพ่ือนบ้ำนและกำรค้ำชำยแดน 

 
ประเด็นยทุธศำสตร์ กลยทุธ ์

4) สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงกำรท่องเที่ยวโดยกำร
ปรับปรุงพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมกำร
ท่องเที่ยว และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำร
ท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มำตรฐำนในระดับ
นำนำชำติ  

1) พัฒนำศักยภำพแหล่งท่องเที่ยวสินค้ำและบริกำรให้มี
ควำมหลำกหลำยและได้มำตรฐำน 
2) พัฒนำปัจจัย/โครงสร้ำงพื้นฐำน และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำรท่องเที่ยวให้เพียงพอ และได้มำตรฐำนใน
ระดับนำนำชำติ 
3) ยกระดับศักยภำพกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงรุกโดยมีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภำค
ตะวันออก 
4) ส่งเสริมและพัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรด้ำนกำร
ท่องเที่ยวให้มีปริมำณและคุณภำพรองรับประชำคมอำเซี่ยน 
5) ส่งเสริมกำรท่องเที่ยววิถีชุมชน (CBT Commumity –  
Based Tourism) 

5. ยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรด้ำน
กำรศึกษำ พัฒนำอำชีพและบริกำรสุขภำพ
เพ่ือให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 

1) ส่งเสริมกำรศึกษำรอบด้ำน ให้เด็กและเยำวชนมีคุณภำพ
พร้อมสู่สำกล 
2) เพ่ิมศักยภำพชุมชนด้ำนอำชีพและรำยได้ในลักษณะของ
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์โดยขยำยผลจำกหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3) ยกระดับกำรดูแลสุขภำพแบบองค์รวมที่เหมำะสมตำม
กลุ่มวัยและกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 
4) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

6. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหำรจัดกำร 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ควำมสมดุลและยั่งยืนโดยประชำชนมีส่วนร่วม 

1) ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้พ้ืนที่ป่ำไม้และแหล่งน้ ำมีควำม
หลำกหลำย คงควำมอุดมสมบูรณ์ 
2) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้ภำคีเครือข่ำยด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
3) เพ่ิมศักยภำพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้ำนกำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยและของเสียจำกแหล่งก ำเนิดให้เป็นไปอย่ำง
เหมำะสม ถูกต้อง และเป็นระบบ 



 
ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัจนัทบุรี 
วสิยัทัศน์กำรพฒันำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตพื้นทีจ่ังหวดัจนัทบรุี 

“เป็นกลไกในกำรสนับสนุน  และเป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำท้องถิ่นด้วยกำรบริหำรจัดกำรในพ้ืนที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพแบบมีส่วนร่วม  และสำมำรถแก้ไขปัญหำ  สนองตอบต่อควำมต้องกำรของประชำชนได้
อย่ำงแท้จริง” 

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำ  จ ำนวน  9  ดำ้น  ประกอบดว้ย 
 - ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 -  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับประชำชน 
 -  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
 -  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมกำรลงทุน  พำณิชยกรรม  กำรเกษตร และกำรท่องเที่ยว 
 -  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ  และสิ่งแวดล้อม 
 -  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบสำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 
 -  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศกลุ่มอำเซี่ยนเพื่อควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 
 -  ยุทธศำสตร์กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต คอร์รัปชั่นอย่ำงยั่งยืน 
 -  ยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ยุทธศำสตร์ที ่1  ดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
 

เป้ำประสงค ์ ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์
1. จัดให้มีระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่
ได้มำตรฐำน 

1. จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงที่ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

1. พัฒนำและปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

2. พัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร
และกำรบริโภคอุปโภค 

1. จ ำนวนโครงกำรและแหล่งน้ ำที่
ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 

2. พัฒนำและปรับปรุง
แหล่งน้ ำตำมลุ่มน้ ำที่ส ำคัญ 

3. กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำง
แหล่งน้ ำ 

1. จ ำนวนโครงกำรและพ้ืนที่ที่
ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

3. พัฒนำและปรับปรุง
แหล่งน้ ำนอกลุ่มน้ ำ 

4. กำรเพ่ิมบริกำรด้ำน
สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเพียงพอ
อย่ำงทั่วถึง 

1. จ ำนวนโครงกำรและพ้ืนที่ที่
ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

4. พัฒนำและสนับสนุน
พ้ืนที่และบริกำร
สำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำร 

5. มีระบบกำรระบำยน้ ำที่ดีและได้
มำตรฐำน 

1. จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

5. ก่อสร้ำงและปรับปรุง
ระบบทำงระบำยน้ ำ 

6. จัดหำและปรับปรุงอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำน
เพ่ือบริกำรประชำชนให้เพียงพอ 

1. จ ำนวนอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

6. จัดหำปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ 



 
ยุทธศำสตร์ที ่2  ดำ้นกำรส่งเสรมิและพฒันำคุณภำพชวีติใหแ้กป่ระชำชน 

เป้ำประสงค ์ ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์
1. สร้ำงคุณภำพกำรศึกษำ ศำสนำ
และสำธำรณสุข  

1. จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงที่ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

1. สนับสนุนและส่งเสริม
กำรศึกษำ ศำสนำ และ
สำธำรณสุข 

2. เพ่ิมกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตเด็ก 
เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้
ยำกไร้ และผู้ด้อยโอกำส  

1. จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 

2. สนับสนุนส่งเสริม
คุณภำพชีวิตเด็ก เยำวชน 
สตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้
ยำกไร้และผู้ด้อยโอกำส 

3. สร้ำงและรวมกลุ่มองค์กร
ประชำชนให้มีควำมเข้มแข็ง 

1. จ ำนวนโครงกำรและกลุ่มองค์กรที่ได้
ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

3. ส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม
องค์กรประชำชนตำมกลุ่ม
อำชีพและตำมควำมสนใจ 

4. สร้ำงควำมเข้มแข็งและ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรกีฬำ 

1. จ ำนวนโครงกำรและผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

4. ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำร
กีฬำประเภทต่ำง ๆ ตำม
ควำมสนใจ 

5. กำรดูแลป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ร้ำยแรง 

1. จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

5. สนับสนุนงบประมำณ
ให้กับหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
หรือองค์กรกำรกุศลให้มี
ค่ำใช้จ่ำยเพียงพอในกำร
ดูแลรักษำ 

6. เพ่ิมสถำนที่นันทนำกำรและ
อุปกรณ์ส ำหรับออกก ำลังกำยเพ่ือ
สุขภำพที่ดี 

1. จ ำนวนสถำนที่และอุปกรณ์ส ำหรับ
พัฒนำสุขภำพ 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

6. รณรงค์ประชำสัมพันธ์ใน
กำรป้องกันรักษำดูแลตัวเอง 

7. ประชำชนมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืน 1. จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

7. พัฒนำสถำนที่หรือพ้ืนที่
สำธำรณะพร้อมอุปกรณ์
พัฒนำสุขภำพ 
8. ส่งเสริมกำรใช้หลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงใน
กำรด ำเนินชีวิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศำสตร์ที ่3  ดำ้นกำรจัดระเบยีบชมุชน สงัคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

เป้ำประสงค ์ ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์
1. ประชำชนมีควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1. จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนคดีที่ลดลง 
3. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

1. จัดให้มีระบบป้องกัน
ควำมปลอดภัยที่เหมำะสม
แต่ละพ้ืนที่ 

2. ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำท้องถิ่น และสร้ำงควำม
ร่วมมือในกำรรักษำควำมสงบ 

1. จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนเครือข่ำยที่มีกำรจัดตั้ง 
3. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

2. ส่งเสริมให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น และสร้ำงควำม
ร่วมมือในกำรรักษำควำม
สงบ 

3. ประชำชนมีควำมรักสำมัคคีและ
เคำรพกฎหมำยระเบียบและกติกำ 

1. จ ำนวนโครงกำรและกลุ่มองค์กรที่ได้
ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

3. ส่งเสริมกำรปองดองและ
สมำนฉันท์ 
4. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกฎหมำย ระเบียบกติกำ
ในกำรด ำเนินชีวิตในสังคม 

 
 
ยุทธศำสตร์ที ่4  ดำ้นกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ พำณชิยกรรม กำรเกษตร และกำรท่องเทีย่ว 

เป้ำประสงค ์ ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์
1. กำรส่งเสริมและพัฒนำภำค
กำรเกษตรให้มีคุณภำพทั้งระบบ 

1. จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงที่ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
กำรเกษตร เกษตรอินทรีย์
และกำรแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตรทั้งระบบ 

2. ส่งเสริมอำชีพกำรผลิตสินค้ำ 
อัญมณี และเครื่องประดับ 

1. จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

2. พัฒนำและส่งเสริมด้ำน
กำรผลิตสินค้ำอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

3. ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของ
ประชำชนด้ำนต่ำง ๆ 

1. จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

3. ส่งเสริมอำชีพให้แก่
ประชำชนและสนับสนุน
กำรค้ำชำยแดน 

4. สร้ำงและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่
มีคุณภำพ 

1. จ ำนวนโครงกำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยว 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

4. พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวให้
มีศักยภำพ รวมทั้งสินค้ำ 
บริกำรและบุคลำกรให้มี
ควำมหลำกหลำยได้
มำตรฐำนสำกล 

5. มีระบบกำรประชำสัมพันธ์ที่ดี 1. จ ำนวนโครงกำรประชำสัมพันธ์ 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

5. ส่งเสริมกำร
ประชำสัมพันธ์ข้อมูล
ข่ำวสำรด้ำนต่ำง ๆ ด้วย
เทคโนโลยีใหม่ ในรูปแบบที่
หลำกหลำย 



6. สร้ำงควำมเชื่อมโยงของระบบ
กำรตลำดให้เป็นแหล่งระบำยสินค้ำ
คุณภำพ 

1. จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

6. ส่งเสริมและฟ้ืนฟูระบบ
ตลำดท้องถิ่น 
7. ส่งเสริมกำรตลำดท้องถิ่น
สู่ระบบตลำดโลก 

 
ยุทธศำสตร์ที ่5  ดำ้นกำรบรหิำรจัดกำรและกำรอนรุกัษท์รัพยำกรธรรมชำต ิและสิง่แวดล้อม 

เป้ำประสงค ์ ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์
1. พัฒนำและปรับปรุงกำรก ำจัด
ขยะและสิ่งปฏิกูล 

1. จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงที่
ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

1. ก่อสร้ำงสถำนที่ก ำจัด
ขยะและสิ่งปฏิกูล 

2. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในกำรรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. จ ำนวนประชำชนที่เข้ำมำร่วม
โครงกำร/โครงกำรที่ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

2. รณรงค์ให้ควำมรู้เรื่อง
กำรก ำจัดขยะ 

3. ปรับปรุงพัฒนำแหล่งธรรมชำติที่
เสื่อมโทรม 

1. จ ำนวนโครงกำรและพ้ืนที่ที่
ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

3. กำรบริหำรจัดกำรขยะ
ครบวงจรอย่ำงยั่งยืน 

4. จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มี
อำกำศและธรรมชำติที่ดีมีควำมน่ำ
อยู่ 

1. จ ำนวนโครงกำรและพ้ืนที่ที่
ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

4. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีควำมอุดม
สมบูรณ์และป้องกันปัญหำ 
จำกมลภำวะต่ำง ๆ 

5. ส่งเสริมกำรจัดท ำและวำงผังเมือง
ในเขตเมืองและพ้ืนที่ชนบท 

1. จ ำนวนโครงกำรทำงด้ำนผังเมืองที่ได้
จัดท ำ 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

5. สร้ำงควำมสมดุลทำง
ธรรมชำติโดยกำรคืนควำม
ชุ่มชื้นทั้งพ้ืนที่ป่ำบก และป่ำ
ชำยเลน รวมถึงกำรสร้ำง
ควำมสมบูรณ์ให้กับระบบ
นิเวศน์ทำงทะเล 
6. สร้ำงจิตส ำนึกกำรมีส่วน
ร่วมและปลูกฝังควำมมีจิต
สำธำรณะ 
7. จัดวำงระบบฝังเมืองที่ได้
มำตรฐำน 
8. จัดตั้งศูนย์บริกำรให้
ควำมรู้กำรจัดท ำผังเมือง 

 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศำสตร์ที ่6  ดำ้นกำรอนรุักษ ์ฟืน้ฟ ูสบืสำนศลิปะ วฒันธรรม จำรตีประเพณ ีและภมูิปญัญำท้องถิน่ 

เป้ำประสงค ์ ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์
1. สร้ำงควำมยั่งยืนของ
ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

1. จ ำนวนโครงกำรก่อสร้ำงที่ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสำน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

2. สร้ำงควำมนิยมสนใจในกำรศึกษำ
ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณี 
และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

1. จ ำนวนประชำชนที่เข้ำมำร่วม
โครงกำร/โครงกำรที่ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

2. กำรเผยแพร่ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จำรีตประเพณี 
และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

3. ค้นหำและสร้ำงครูต้นแบบ
ทำงด้ำนกำรศึกษำศิลปะ วัฒนธรรม 
จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

1. จ ำนวนครูต้นแบบที่ดี 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

3. ยกย่องเชิดชูให้ประกำศ
เกียรติคุณให้กับครูต้นแบบ
ทำงด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จำรีตประเพณี 
และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

4. สร้ำงสถำนที่เก็บรวบรวมมรดก
ทำงด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

1. จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

4. สร้ำงครูต้นแบบจำกคน
รุ่นใหม่ 
5. จัดสร้ำงพิพิธภัณฑ์ด้ำน
ศิลปะ วัฒนธรรม จำรีต
ประเพณี และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

 
ยุทธศำสตร์ที ่7  กำรสรำ้งควำมเชือ่มโยงกบัประเทศกลุม่อำเซยีนเพื่อควำมมัน่คงทำงเศรษฐกจิ สงัคม และ
วฒันธรรม 

เป้ำประสงค ์ ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์
1. พัฒนำสินค้ำ และบริกำร 
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอำเซียน 

1. จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

1. ส่งเสริมกำรตลำด กำร
ประชำสัมพันธ์ และสร้ำง
เครือข่ำยกำรค้ำและบริกำร
ในกลุ่มประเทศอำเซียน 

2. พัฒนำกำรศึกษำด้ำนต่ำง ๆ 
เกี่ยวกับประเทศกลุ่มอำเซียน 

1. จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

2. ส่งเสริมกำรศึกษำให้เด็ก
และประชำชนมีคุณภำพ
พร้อมเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน 

3. พัฒนำกำรเชื่อมโยง และกำร
แลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมประเพณี
ในกลุ่มอำเซี่ยน 

1. จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

3. ส่งเสริมให้ประชำชนมี
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำง
วัฒนธรรมประเพณีระหว่ำง
ประเทศในกลุ่มอำเซียน 

 
 



 
ยุทธศำสตร์ที ่8  กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต คอรร์ปัชัน่อยำ่งยัง่ยืน 

เป้ำประสงค ์ ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์
1. พัฒนำองค์กรให้มีบริกำรที่ดีเพ่ือ
ประชำชน 

1. จ ำนวนหน่วยงำนภำครัฐทีด่ ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

1. ส่งเสริมให้องค์กรใช้หลัก
ธรรมำภิบำล กำรบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

2. ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำนรำชกำร 

1. จ ำนวนประชำชนที่มีส่วนรว่ม 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

2. พัฒนำควำมรู้ให้กับผู้ให้
บริกำรประชำชนในเรื่อง
ระเบียบกฎหมำย 

3. ส่งเสริมข้ำรำชกำรและพนักงำน
รำชกำรให้เป็นตัวอย่ำงที่ดี 

1. จ ำนวนข้ำรำชกำรและพนักงำน
รำชกำรที่มีส่วนร่วม 
2. จ ำนวนโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำร 

3. ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำนและตรวจสอบ
กำรบริหำรงำนภำครัฐ 

4. มีกำรบริหำรกำรใช้จ่ำย
งบประมำณด้วยควำมประหยัดและ
คุ้มค่ำ 

1. จ ำนวนงบประมำณที่ประหยัดได้ 
2. จ ำนวนโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำร 

4. ยกย่องเชิดชูให้รำงวัล
เพ่ือเป็นกำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ 

5. จัดวำงระบบควบคุมภำยในที่มี
ประสิทธิภำพ เพื่อป้องกันกำรทุจริต 

1. จ ำนวนข้ำรำชกำรและพนักงำนที่มี
ส่วนร่วม 
2. จ ำนวนครั้งของกำรตรวจสอบ 

5. มีระบบกำรติดตำม
ประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ
รวดเร็วและถูกต้อง 
6. จัดวำงระบบควบคุม
ภำยในตำมประมวล
จริยธรรม 

 
ยุทธศำสตร์ที ่9  กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ 

เป้ำประสงค ์ ตวัชีว้ดั กลยทุธ ์
1. ลดกำรแพร่และขยำยพ้ืนที่ของยำ
เสพติด 

1. จ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

1. รณรงค์ ประชำสัมพันธ์
เพ่ือป้องกัน และเผยแพร่
โทษของยำเสพติด 

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในกลุ่มประชำชนเป้ำหมำย 

1. จ ำนวนประชำชนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

2. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรเฝ้ำระวัง
ภัยจำกยำเสพติด 

3. ปรำบปรำมกำรค้ำยำเสพติดโดย
ใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจัง 

1. จ ำนวนผู้ถูกจับกุม 
2. จ ำนวนปริมำณยำเสพติดที่จับได้ 

3. จัดตั้งศูนย์อำสำสมัคร
ป้องกันยำเสพติด 

4. กำรบ ำบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติด 1. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรบ ำบัด 
2. จ ำนวนประชำชนที่ได้รับประโยชน์ 

4. จัดฝึกอบรมบ ำบัดฟ้ืนฟู
และฝึกอำชีพให้กับผู้ที่ได้รับ
กำรบ ำบัด 



2. ยุทธศำสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 2.1 วิสยัทศัน ์
  “ ให้คนมีคุณภำพชีวิตที่ดี  รักษำประเพณีสิ่งแวดล้อม  กำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย  กำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  บริหำรงำนตำมควำมต้องกำรโดยเน้นประชำคมต ำบลเป็นหลัก ” 
 2.2 ยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศำสตร์ที ่1  ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนเศรษฐกจิ 
  1) พันธกิจ ที่ 6 บ ำรุงและส่งเสริมกำรประกอบอำชีพของประชำชน 
  2) เป้ำประสงค์ที่ 1 ประชำชนมีอำชีพและมีรำยได้พอเพียง 

        เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
ประชำชนมีอำชีพและมีรำยได้พอเพียง มีกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ หำรำยได้เสริม 
  

  3) หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
   -  กองคลัง 
  4) ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 
   -  ยุทธศำสตร์จังหวัดจันทบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 5  ยกระดับคุณภำพชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ที ่2  ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
  1) พันธกิจ ที่ 3 พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรคมนำคม ระบบสำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำร 
  2) เป้ำประสงค์ที่ 4 กำรคมนำคมสะดวกรวดเร็ว มีระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
อย่ำงเพียงพอ 

        เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์ 
กำรคมนำคมสะดวกรวดเร็ว มีระบบ
สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรอย่ำง
เพียงพอ 

มีกำรพัฒนำ ก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทำง
คมนำคมภำยในต ำบล 

  

  3) หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
   -  กองช่ำง 

4) ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์  
   -  ยุทธศำสตร์จังหวัดจันทบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 1  พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตร โลจิสติกส์ และผลิตภัณฑ์ให้ได้มำตรฐำน สอดคล้องกับควำมต้องกำรทั้งในและต่ำงประเทศ 

ยุทธศำสตร์ที ่3  ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนสงัคมและคณุภำพชวีติ   
  1) พันธกิจ ที่ 1 พัฒนำบุคลำกรและประชำชนในด้ำนคุณภำพชีวิต 
       ที่ 4 กำรปอ้งกันและระงับโรคติดต่อ 
       ที่ 5 จัดและบ ำรุงสถำนที่เพ่ือกำรกีฬำ กำรพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสำธำรณะ 
       ที่ 9 ส่งเสริมกำรพัฒนำเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำส 
  2) เป้ำประสงค์ที่ 7 เด็กเยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำสมีรำยได้ ไม่เป็นภำระแก่
ครอบครัว 
          เป้ำประสงค์ท่ี 8 ประชำชนเล่นกีฬำ และสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงกีฬำ 



      เป้ำประสงค์ท่ี 10 ประชำชนได้รับกำรดูแลด้ำนสุขภำพและอนำมัยอย่ำงทั่วถึงและมี
คุณภำพ 

        เปำ้ประสงค์ ตวัชีว้ดัเป้ำประสงค์ 
เด็กเยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำส
มีรำยได้ ไม่เป็นภำระแก่ครอบครัว 

มีกำรส่งเสริมกิจกรรมให้แก่เด็ก เยำวชน สตรี 
ผู้สูงอำยุ และผู้ด้อยโอกำส อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ประชำชนเล่นกีฬำ และสร้ำงควำมเป็นเลิศ
ทำงกีฬำ 

มีกิจกรรมส่งเสริมให้ประชำชนเล่นกีฬำ อย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

ประชำชนได้รับกำรดูแลด้ำนสุขภำพและ
อนำมัยอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อลดลง ประชำชนมี
ควำมรู้ในกำรป้องกันโรค และมีสุขภำพดีมำกข้ึน 

  3) หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก  
   -  ส ำนักปลัดเทศบำล 
   -  กองกำรศึกษำ 

4) ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์  
   -  ยุทธศำสตร์จังหวัดจันทบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 5  ยกระดับคุณภำพชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ที ่4  ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนกำรศึกษำ 
  1) พันธกิจ ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง  รวมทั้งจัดให้มีกำรฝึกอบรมอำชีพให้แก่
ประชำชน 
      พันธกิจที่ 10 สืบทอดศิลปะ จำรีตประเพณี  ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  2) เป้ำประสงค์ที่ 2 ประชำชนได้รับกำรศึกษำและมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
      เป้ำประสงค์ท่ี 3 ศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับกำร
สืบทอด 

        เปำ้ประสงค์ ตวัชีว้ดัเป้ำประสงค์ 
ประชำชนได้รับกำรศึกษำและมีคุณภำพ
ชีวิตที่ด ี

เด็ก เยำวชน ได้รับกำรศึกษำ ครบทุกคน 

 ศิลปะ จำรีตประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับกำรสืบทอด 

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ิมมำกขึ้นทุกปี 

  3) หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
   -  กองกำรศึกษำ 
   -  ส ำนักปลัดเทศบำล 

  4) ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 
   -  ยุทธศำสตร์จังหวัดจันทบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 5  ยกระดับคุณภำพชิวิตตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ยุทธศำสตร์ที ่5  ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนสิง่แวดลอ้ม  
  1) พันธกิจ ที่ 8  ก ำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
      พันธกิจที่ 11  บ ำรุงรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  2) เป้ำประสงค์ที่ 6  สิ่งแวดล้อมปรำศจำกมลพิษ 



       เปำ้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัเป้ำประสงค์ 
สิ่งแวดล้อมปรำศจำกมลพิษ สิ่งแวดล้อมปรำศจำกมลพิษ 100 % 

  

  3) หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก  
   -  ส ำนักปลัดเทศบำล 

4) ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 
   -  ยุทธศำสตร์จังหวัดจันทบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 6  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม อย่ำงเป็นธรรมและยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที ่6   ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนกำรท่องเทีย่ว 
  1) พันธกิจ ที่ 12  ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
  2) เป้ำประสงค์ที่ 9  แหล่งท่องเที่ยวมีทัศนียภำพที่สวยงำมและมีนักท่องเที่ยวมำกข้ึน 

       เปำ้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัเป้ำประสงค์ 
แหล่งท่องเที่ยวมีทัศนียภำพที่สวยงำมและมี
นักท่องเที่ยวมำกข้ึน 

แหล่งท่องเที่ยวได้รับกำรพัฒนำ จ ำนวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมมำกข้ึนทุกปี 

  

  3) หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
   -  ส ำนักปลัดเทศบำล 

  4) ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 
   -  ยุทธศำสตร์จังหวัดจันทบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 4  เสริมสร้ำงศักยภำพกำรท่องเที่ยว
เชื่อมโยงประเทศกลุ่มอำเซี่ยน 

ยุทธศำสตร์ที ่7  ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนกำรบรหิำร  
  1) พันธกิจ ที่ 1  พัฒนำบุคลำกรและประชำชนในด้ำนคุณภำพชีวิต 
      พันธกิจ ที่ 7  สร้ำงระบบบริหำรจัดกำรที่ดี  ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ มีควำม
โปร่งใสในกำรบริหำรงำน 
  2) เป้ำประสงค์ที่ 5  ระบบบริหำรจัดกำรมีคุณภำพ 
      เป้ำประสงค์ท่ี 11  มีระบบจัดเก็บภำษีท่ีมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม  

       เปำ้ประสงค ์ ตวัชีว้ดัเป้ำประสงค์ 
ระบบบริหำรจัดกำรมีคุณภำพ กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกขึ้น กำร

ปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกขึ้น 

 

  3) หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
   -  ส ำนักปลัดเทศบำล 
   - กองคลัง 
   -  กองช่ำง 
   -  กองกำรศึกษำ  

4) ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 



   -  ยุทธศำสตร์จังหวัดจันทบุรี  ยุทธศำสตร์ที่ 5  ยกระดับคุณภำพชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

จดุยืนทำงยทุธศำสตร ์ ( Positioning ) ของเทศบำลต ำบลหนองตำคง 
 จำกประเด็นควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 
ยุทธศำสตร์ชำติ  และยุทธศำสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ำมีควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงชัดเจน  ในกำรน ำมำเป็น
แนวทำงในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกำรก ำหนดประเด็น
ยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำที่ชัดเจน  จะเป็นกำรเตรียมกำรพัฒนำ เป็นกำรน ำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้ำง
ภูมิคุ้มกันให้ท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น  เพื่อเตรียมควำมพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชน ให้สำมำรถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบ จำกสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคน 
สังคม เศรษฐกิจภำยในชุมชนให้มีคุณภำพ  ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในชุมชนอย่ำงคุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุด  
รวมทั้งสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจด้วยฐำนควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ บนพื้นฐำนกำร
ผลิตและกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำเพ่ือประโยชน์ที่ยั่งยืนของชุมชน ตำม
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  เทศบำลต ำบลหนองตำคงจึงได้ก ำหนดจุดยืนทำงยุทธศำสตร์ ( Positioning ) 
คือ  เปน็เมืองนำ่อยู ่ สำธำรณูปโภคขัน้พืน้ฐำนครอบคลมุทุกพืน้ที ่ มภีมูิคุม้กนัทำงสงัคม เพื่อใหช้มุชนมี
รำกฐำนทีเ่ข้มแขง็ 
3. กำรวเิครำะห์เพื่อพฒันำทอ้งถิน่ 
 3.1 กำรวเิครำะห์กรอบกำรจดัท ำยุทธศำสตรข์ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
- ดำ้นกำรบรหิำร 
 จุดแข็ง   
 เทศบำลต ำบลหนองตำคง  บริหำรงำนโดยใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี  ตำมหลักธรรมำภิ
บำล  ดังนี้ 
 - หลักนิติธรรม  คือ กำรใช้กฎ ระเบียบ ที่เป็นธรรม 
 -  หลักคุณธรรม  คือ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง ดีงำม 
 -  หลักควำมโปร่งใส  คือ กำรท ำงำนโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
 -  หลักกำรมีส่วนร่วม  คือ เปิดโอกำสให้ประชำชนหรือผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้ เสนอควำมคิดเห็น 
 -  หลักควำมรับผิดชอบ  คือ ตระหนักในสิทธิหน้ำที่ ยอมรับในผลกำรกระท ำของตน 
 -  หลักควำมคุ้มค่ำ  คือ บริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงประหยัด 
และพัฒนำระบบงำนเพ่ือตอบสนองกำรบริกำรประชำชนโดยจัดหำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อบริกำรประชำชนให้
ได้รับควำมสะดวกยิ่งขึ้น  มีกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือให้ประชำชนได้รับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงทั่วถึง 
 จุดอ่อน 
 เทศบำลต ำบลหนองตำคง  เป็นเทศบำลขนำดเล็กซึ่งมีงบประมำณจ ำนวนจ ำกัด    แต่มีงำนในหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบตำมอ ำนำจหน้ำที่จ ำนวนมำก  และได้รับกำรถ่ำยโอนภำระกิจจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ มำเป็น
จ ำนวนมำก  มีพ้ืนที่ในเขตควำมรับผิดชอบที่กว้ำงใหญ่  คือเป็นต ำบลขนำดใหญ่  กำรพัฒนำบำงครั้งจึงอำจไม่
สำมำรถท ำได้อย่ำงทั่วถึง และไม่สำมำรถท ำโครงกำรขนำดใหญ่ที่ใช้งบประมำณจ ำนวนมำกได้ 
 โอกำส 
 เทศบำลต ำบลหนองตำคง  ต้องจัดท ำโครงกำรเพ่ือขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง  เช่น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  กรมชลประทำน  กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ซึ่งเป็น
หน่วยงำนที่มีงบประมำณมำกกว่ำ  ซึ่งถ้ำได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจะได้เป็นโครงกำรขนำดใหญ่  ซึ่งใช้
งบประมำณจ ำนวนมำก โดยจะสำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพื้นที่ได้เป็นอย่ำงดี  เช่น 
โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้น  โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงกำรก่อสร้ำงถนนลำดยำง 
 อุปสรรค   



 กำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ  บำงครั้งไม่อำจก ำหนดระยะเวลำที่แน่นอน
ได้  และบำงครั้งก็อำจไม่ได้รับกำรสนับสนุน ซึ่งบำงครั้งพ่ีน้องประชำชนอำจไม่เข้ำใจ  และถ้ำประชำชนมีทัศนะ
คติท่ีไม่ดีต่อเทศบำล  ก็จะเป็นปัญหำในกำรพัฒนำต่อไป 
 - ดำ้นกำรเงนิกำรคลงั  
 จดุแข็ง 
 มีระเบียบ กฎหมำยที่ชัดเจนในกำรจัดเก็บภำษี  ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ  มีกำรบริหำรโดยมุ่งเน้นผลงำน
ควำมคุ้มค่ำ  โปร่งใส  สำมำรถตรวจสอบได้ 
 จุดอ่อน 
 ขำดกำรประชำสัมพันธ์  มีลูกหนี้ที่ยังค้ำงช ำระภำษีอีกมำก  ผู้ประกอบกำรบำงส่วนยังไม่เข้ำใจ
ระเบียบในกำรจัดเก็บภำษี  ไม่มีระบบแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 โอกำส 
 เทศบำลให้บริกำรจัดเก็บภำษีนอกสถำนที่  และนอกเวลำรำชกำร  ท ำให้มีควำมใกล้ชิดกับประชำชน 
สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 

อุปสรรค  
 เจ้ำของที่ดินบำงกลุ่มไม่อยู่ในพ้ืนที่  บำงคนที่อยู่ในพ้ืนที่ก็ไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรช ำระภำษีบ ำรุง
ท้องที่  และภำษีโรงเรือน รวมทั้งภำษีอ่ืน ๆ  ท ำให้กำรจัดเก็บไม่เป็นไปตำมเป้ำ  
 - ดำ้นเศรษฐกจิ 
 จุดแข็ง 
 ต ำบลหนองตำคงมีพืชเศรษฐกิจที่ท ำรำยได้ให้แก่ประชำชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่ำงดี  คือ ล ำไย สำมำรถ
จ ำหน่ำยได้รำคำดีและมีผลผลิตตลอดทั้งปี เป็นล ำไยที่มีคุณภำพ  มีโรงงำนรับซื้อล ำไยในพ้ืนที่จ ำนวนมำก   
เพ่ือส่งออกไปขำยยังต่ำงประเทศ เช่น ประเทศจีน  เวียดนำม  ท ำให้ไม่มีผลผลิตตกค้ำง และสำมำรถขำยได้
รำคำดีตั้งแต่ผลผลิตยังไม่ได้เก็บเกี่ยว ท ำให้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ค่อนข้ำงดี 
 จุดอ่อน 
 ต ำบลหนองตำคงเป็นต ำบลที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับชำยแดนประเทศกัมพูชำ  จึงมีกำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำวใน
กำรเก็บเกี่ยวผลผลิตจ ำนวนมำก  ไม่ว่ำจะเป็นล ำไย  หรืองำนประเภทใช้แรงงำนต่ำง ๆ  ซึ่งอำจเป็นกำรแย่ง
งำนของคนในพ้ืนที่ ถ้ำใครไม่ได้ท ำสวนล ำไยก็ต้องไปหำงำนท ำในตัวเมือง หรือตำมจังหวัดต่ำง ๆ  
 โอกำส 
 กำรที่ในพ้ืนที่มีเศรษฐกิจที่ดี  กำรพัฒนำ  ควำมเจริญต่ำง ๆ ก็จะตำมมำท ำให้คุณภำพชีวิตควำม
เป็นอยู่ของประชำชนดีขึ้น 
 
 
 อุปสรรค 
 ยังไม่มีกำรรวมตัวกันในรูปแบบสหกรณ์  จึงท ำให้บำงครั้งถูกกดรำคำผลผลิตและมีกำรฮ้ัวรำคำของ
ผู้รับซื้อซึ่งเป็นพ่อค้ำคนกลำง  และบำงครั้งผลผลิตที่ได้อำจไม่มีคุณภำพ  หรือไม่ได้ผลผลิตตำมที่คำดไว้
เนื่องจำกขำดน้ ำ  และปัญหำภัยแล้ง กำรแพร่ระบำดของโรคและแมลง 
 - ดำ้นกำรพฒันำสงัคม 
 จุดแข็ง   
 ผู้น ำชุมชนในพ้ืนที่มีควำมเข้มแข็ง  ประชำชนให้ควำมร่วมมือกับภำครัฐเป็นอย่ำงดี เป็นสังคมที่มีควำม
สงบสุข เด็ก เยำวชน  ผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรส่งเสริมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน  ในพื้นที่มี
สถำนีต ำรวจและหน่วยงำนของทหำรหลำยหน่วยงำน  ท ำให้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 จุดอ่อน 



 เป็นพื้นที่ท่ีอยู่ติดแนวชำยแดนประเทศกัมพูชำ  และมีกำรใช้แรงงำนชำวกัมพูชำจ ำนวนมำก  ซ่ึง
ส่วนมำกไม่มีระเบียบวินัย จึงอำจท ำให้สังคมไม่น่ำอยู่ เช่น กำรทิ้งขยะตำมที่สำธำรณะ  แม่น้ ำล ำคลอง และ
บำงครั้งภำษำก็เป็นอุปสรรคในกำรติดต่อสื่อสำร 

โอกำส  
 ส่งเสริมและสนับสนุนสถำบันครอบครัว เด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส ให้มี
คุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้ำงควำมปลอดภัยในชุมชน 
 อุปสรรค 
 เป็นสังคมเมืองมำกข้ึน และยังมีปัญหำยำเสพติด และแหล่งอบำยมุก 
 - ดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
 จุดแข็ง   
 เทศบำลต ำบลหนองตำคงมีถนนลำดยำงตัดผ่ำนกลำงต ำบล  ท ำให้มีควำมสะดวกในกำรเดินทำง  มี
ไฟฟ้ำ  น้ ำประปำใช้ทุกหมู่บ้ำน  

จุดอ่อน  
 เป็นต ำบลขนำดใหญ่ยังมีถนนลูกรังที่ต้องได้รับกำรซ่อมแซมหลำยสำย  ระบบสำธำรณูปโภคไฟฟ้ำยังมี
ไม่ครบทุกครัวเรือน  ระบบน้ ำประปำบำงหมู่บ้ำนก ำลังผลิตไม่เพียงพอ 
 โอกำส 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยของท้องถิ่น และตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผน
และขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 อุปสรรค 
 เป็นเทศบำลขนำดเล็กงบประมำณมีน้อย ต้องใช้เงินงบประมำณจ ำนวนมำกในกำรพัฒนำระบบ
สำธำรณูปโภค 

- ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม  
 จุดแข็ง   
 ต ำบลหนองตำคงเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  ประชำชนส่วนใหญ่รักถ่ินก ำเนิด และมีวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
 จุดอ่อน 
 ประชำชนบำงส่วนยังขำดจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ยังไม่มีกำรบริหำรจัดกำร
ขยะอย่ำงเป็นระบบ 
 
 
 โอกำส 
 ในปัจจุบันกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ได้รับควำมสนใจและมีกำรรณรงค์สร้ำง
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมำกข้ึน 
 อุปสรรค 
 กำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติยังไม่มีประสิทธิภำพ ท ำให้มีกำรบุก
รุกท ำลำยป่ำของคนบำงกลุ่ม กำรบ ำบัดน้ ำเสียในชุมชนยังไม่มีประสิทธิภำพ มีผู้เห็นแก่ตัวและมักง่ำยปล่อยน้ ำ
เสียลงคลองสำธำรณะ 
 - ดำ้นกำรศึกษำ  วฒันธรรมและนนัทนำกำร 
 จุดแข็ง   
 มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตเทศบำล 4 ศูนย์  ท ำให้เด็กเล็กมีควำมพร้อมที่จะศึกษำในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป  มีโรงเรียนประถม 7  โรงเรียน   มีโรงเรียนมัธยม 1  โรงเรียน 
 จุดอ่อน 
 ขำดแคลนครูผู้สอน  และสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัยที่ใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน 



 โอกำส  
 มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยรำชกำร และองค์กรต่ำง ๆ  เพ่ือร่วมกันพัฒนำกำรศึกษำ  กำร
เรียนกำรสอน  และอุปกรณ์  สื่อกำรเรียนกำรสอน  สื่อเทคโนโลยีต่ำง ๆ 
 อุปสรรค 
 ปัจจุบันกฎหมำย หรือระเบียบในเรื่องกำรจัดกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีควำม
ชัดเจน  จึงท ำให้ไม่สำมำรถสนับสนุนและพัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
 - ดำ้นกำรสำธำรณสุข 
 จุดแข็ง  
 มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 3 แห่ง  และยังมีชมรมอำสำสมัครสำธำรณสุขมูลฐำนที่ปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรดูแลด้ำนสำธำรณสุขมูลฐำนให้กับประชำชนทุกหมู่บ้ำน และมีกองทุน สปสช.ที่ดูแลโดยเฉพำะงำน
ด้ำนสำธำรณสุข  กำรส่งเสริมสุขภำพของประชำชน 

จุดอ่อน  
 มีแรงงำนต่ำงด้ำวในพื้นที่จ ำนวนมำกอำจน ำพำโรคติดต่อเข้ำมำในพื้นที่ซึ่งยำกต่อกำรควบคุม อีกท้ัง
ประชำชนบำงส่วนยังขำดควำมรู้และควำมตระหนักในเรื่องของกำรรักษำสุขภำพ 
 โอกำส 
 หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข  และอำสำสมัครสำธำรณสุขมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้บริกำรด้ำน
สำธำรณสุขแก่ประชำชนในพื้นที่ 
 อุปสรรค 
 เป็นเขตพ้ืนที่ชำยแดนมีแรงงำนต่ำงด้ำวในพ้ืนที่จ ำนวนมำก  ยังไม่มีกำรจัดระเบียบแรงงำนต่ำงด้ำว 
และยังไม่มีกำรตรวจคัดกรองโรคก่อนรับเข้ำท ำงำน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 สว่นที ่ 4  
กำรน ำแผนพฒันำทอ้งถิน่สี่ปไีปสูก่ำรปฏิบตัิ 

************* 
1. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำและแผนงำน 

ที ่         ยทุธศำสตร ์        ดำ้น    แผนงำน    หนว่ยงำน   
รบัผดิชอบหลัก 

   หนว่ยงำน                
   สนบัสนนุ 

1. กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ บริหำรทั่วไป บริหำรทั่วไป กองคลัง ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

2. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำน 

บริกำรชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองช่ำง ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

3. กำรพัฒนำด้ำนสังคมและ
คุณภำพชีวิต 

- บริกำรชุมชน
และสังคม 
- บริหำรทั่วไป 
- กำร
ด ำเนินงำนอื่น 

1. สร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
2. รักษำควำม
สงบภำยใน 
3. สำธำรณสุข 
4. สังคม
สงเครำะห์ 
5. งบกลำง 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

งำนพัฒนำ
ชุมชน 
งำนป้องกัน ฯ 
งำนสำธำรณสุข 

4. กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ บริกำรชุมชน
และสังคม 

กำรศึกษำ กองกำรศึกษำ ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

5. กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำร
เศรษฐกิจ 

แผนงำนเกษตร ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

กองช่ำง 

6. กำรพัฒนำด้ำนกำร
ท่องเที่ยว 

บริกำรชุมชน
และสังคม 

ศำสนำ
วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

กองคลัง 
กองช่ำง 

7. กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร บริหำรทั่วไป บริหำรทั่วไป ส ำนัก
ปลัดเทศบำล 

กองคลัง 
กองช่ำง 
กองกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


