
 

 

  
แผนพัฒนาการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ.(พ.ศ.๒๕๖๒๕๖11––๒๕๖๒๕๖55))  

  
  
  
  
  

ของของ  
  
  
  
  
  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราชอ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  



 

 

ค าน าค าน า  
 

แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนา
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ  แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จ าแนกได้ ๒ ระดับ คือ ๑. แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (สานัก/กอง/
ส่วนการศึกษาเป็นผู้จัดท า) ๒. แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (สถานศึกษาเป็นผู้จัดท า) ประกอบด้วย 
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0816.2/ว5232 ลงวันที่ 2 กันยายน 
2562  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นน าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) มาปรับปรุงเป็นแผนพัฒนาการศึกษา โดยก าหนด
ห้วงเวลาให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนอหงส์  มีหน้าที่จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับปัญหาและ 
ความต้องการของชุมชน จึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖5) ให้สอดคล้องกับนโยบาย 
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายการศึกษา นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายจังหวัด รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาต่าง ๆ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไป 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชน 

 
 
 

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
กันยายน  2562 
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บทที่บทที่  11  
บทน าบทน า  

  
ด้านกายภาพ 

1. ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   ตั้งอยู่เลขที่  1/2    หมู่ที่ 6   ต าบลหนองหงส์   
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากตัวอ าเภอทุ่งสง ประมาณ 4 กิโลเมตร  
มีพ้ืนที่ทั้งหมด   40.12  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  25,074 ไร่  รายละเอียดจ าแนกพ้ืนที่ ที่ดิน 
แต่ละหมู่บ้าน ต าบลหนองหงส์ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน เป็นพื้นที่/ตารางเมตร ไร ่ งาน ตารางวา ตร.กม. 
1 บ้านทุ่งน้อย 2,828,278.39 1,767.00 2 69.60 2.83 
2 บ้านจอด 1,699,281.98 1,062.00 0 20.49 1.70 
3 บ้านทางข้าม 4,089,553.81 2,555.00 3 88.45 4.09 
4 บ้านนาป่า 6,189,494.10 3,868.00 1 73.52 6.19 
5 บ้านนาเกิดผล 2,728,972.35 1,705.00 2 43.09 2.73 
6 บ้านเหนือ 1,747,586.35 1,092.00 0 96.59 1.75 
7 บ้านนาไม้ดัก 4,016,219.46 2,510.00 0 54.86 4.02 
8 บ้านควนไมแ้ดง 2,762,833.38 1,726.00 3 8.34 2.76 
9 บ้านแสว 2,327,456.69 1,454.00 2 64.17 2.33 

10 บ้านโน๊ะ 2,939,425.03 1,837.00 0 56.26 2.94 
11 บ้านนาโต๊ะแถม 2,883,294.59 1,802.00 0 23.65 2.88 
12 บ้านนาใหญ่ 1,351,482.90 844.00 2 70.72 1.35 
13 บ้านหนองนูด 2,529,931.12 1,581.00 0 82.78 2.53 
14 บ้านยวนไม้ขาว 2,024,764.89 1,265.00 1 91.22 2.02 

 รวมพื้นที่ทั้งต าบล 40,118,575.04 25,074.00 0 43.76 40.12 
 

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.พ.2559) 

 2. ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของต าบลหนองหงส์ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับเนินประกอบด้วยภูเขาเตี้ยและป่า
ไม้ในพ้ืนที่บางส่วน  ซึ่งป่าไม้ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ    สภาพดินในต าบลหนองหงส์จัดได้ว่าเป็นดิน
ประเภท ดินเรดเยลโลว์ พอดโซลิก (RED  YELLOW  PODZOLIC)  เป็นดินซึ่งเกิดจากการสลายตัวของหินที่มี
ลักษณะเป็นกรด  สามารถระบายน้ าได้ดี  มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  พบในบริเวณกว้าง ๆ ทั่วไป 
ใช้ประโยชน์ในการปลูกยางพาราและผลไม้ต่าง ๆ  โดยสภาพดินเป็นดินบริเวณที่ราบที่มีลักษณะเป็นดินร่วน 
และดินร่วนปนทราย  ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท านาและปลูกผลไม้  อีกส่วนจะเป็นพ้ืนที่ปลูก
ยางพาราตามสภาพที่เหมาะสม  ส่วนบริเวณที่เป็นภูเขาและที่เนินสูงจะมีสภาพดินเป็นดินเหนียวดินเหนียวปน
ลูกรังหรือหินผุ  บริเวณนี้เหมาะแก่การปลูกยางพารา 



๒ 

 

 3. ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศของต าบลหนองหงส์  มี 2 ฤดู  คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน  ซึ่งฤดูร้อนอยู่ในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์  ถึงเดือน เมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ย  สูงสุด  34 ºC  และต่ าสุด  33 ºC  ฤดู
ฝนอยู่ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด  25 ºC  และอุณหภูมิ  
27 ºC  มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  217.17  มิลลิเมตร/ปี 

 4. ลักษณะของดิน 
 กลุม่ชุดดินในต าบลหนองหงส์ มีทั้งหมด 5 ชุดดิน จึงสามารถปลูกพืชต่างๆ ได้หลายชนิด สภาพดิน
ในต าบลหนองหงส์จัดได้ว่าเป็นดิน ประเภท ดินเรดเยลโลว์ พอดโซลิก( RED YELLOW PODZOLIC) เป็นดินซึ่ง
เกิดจากการสลายตัวของหินที่มีลักษณะเป็นกรด สามารถระบายน้ าได้ดี มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง พบใน
บริเวณกว้างๆ ทั่วไป ใช้ประโยชน์ในการปลูกยางพาราและผลไม้ต่างๆ โดยสภาพดินเป็นดินบริเวณที่ราบที่มี
ลักษณะเป็นดินร่วนและดินร่วนปนทราย ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท านาและปลูกผลไม้ อีกส่วน
จะเป็นพ้ืนที่ปลูกยางพาราตามสภาพที่เหมาะสม ส่วนบริเวณที่เป็นภูเขาและที่เนินสูงจะมีสภาพดินเป็นดิน
เหนียวปนลูกรังหรือหินผุ บริเวณนี้เหมาะแก่การปลูกยางพารา 

ด้านการเมือง/การปกครอง  

 1. เขตการปกครอง 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เป็นต าบลหนึ่งใน 12 ต าบลของอ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ยกฐานะจากสภา
ต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันที่  30 มีนาคม 2539 ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ ได้รับการยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล ชั้น 4 มีอาณาเขตครอบคลุมทั้งต าบลหนองหงส์ 
  ส าหรับตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ เป็นรูปนกหงส์ก าลังเล่นน้ า
ภายในวงกลม ซึ่งมีความหมายว่า 

  นกหงส์   หมายถึง ความสง่างาม มีเกียรติและศักดิ์ศรี 
  นกหงส์ก าลังก้าวขา หมายถึง การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 
  น้ า   หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น 
  วงกลม   หมายถึง การท างานต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

  อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   

    ทิศเหนือ    ติดต่อกับ ต าบลนาหลวงเสน อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
                ต าบลนาบอน  อ าเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   ทิศใต้    ติดต่อกบั ต าบลควนกรด  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ ต าบลชะมาย,  ต าบลนาหลวงเสน   อ าเภอทุ่งสง   
       จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ ต าบลนาโพธิ์  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 



๓ 

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้   
   หมู่ที่  1. บ้านทุ่งน้อย           
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายโชคดี  เพชรสีทอง   เบอร์โทร 093-0093469  
   หมู่ที่  2. บ้านจอด  
   ก านัน นางมาดี  แร่สุวรรณ   เบอร์โทร 097-3543829         
   หมู่ที่  3. บ้านทางข้าม  
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายเลิศชาย  เกิดเมืองเล็ก  เบอร์โทร 085-4765344  
   หมู่ที่  4. บ้านนาป่า  
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายวิระชาติ  ทรงทอง   เบอร์โทร 087-8881167           
   หมู่ที่  5. บ้านนาเกิดผล    
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายชาญชัย  ปราบไกรสีห์  เบอร์โทร. 098-0171943 
   หมู่ที่  6. บ้านเหนือ 
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายอนุชา  ไทยเอ้ือ   เบอร์โทร. 081-9794986  
   หมู่ที่  7. บ้านนาไม้ดัก    
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายสายัณต์  พรหมศร  เบอร์โทร. 087-2715526   
   หมู่ที่  8. บ้านคลองขุด 
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายสุชาติ  รัตนพันธุ์   เบอร์โทร. 093-7433071          
   หมู่ที่  9. บ้านแสว 
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายปิยะ  แก้วคุ้มภัย   เบอร์โทร. 062-3251461  
   หมู่ที่  10. บ้านโล๊ะ  
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายสุนันต์  รัตนคช   เบอร์โทร. 096-6364934           
    หมู่ที่  11. บ้านนาโต๊ะแถม    
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายมงคล  รัตนกระจ่าง  เบอร์โทร.  095-6812871  
   หมู่ที่  12. บ้านนาใหญ่ 
   ผู้ใหญ่บ้าน  นายจตุพร  สวัสดี    เบอร์โทร. 089-5886331 
   หมู่ที่  13. บ้านหนองนูด    
  ผู้ใหญ่บ้าน  นางประไพ  เกิดกลิ่นหอม  เบอร์โทร. 080-6941163  
  หมู่ที่  14. บ้านยวนไม้ขาว 
  ผู้ใหญ่บ้าน  นายนพรัตน์  คงประจันทร์  เบอร์โทร. 086-2673153 

      2. การเลือกตั้ง 
  แบ่งเขตการเลือกตั้ง  เป็น 14 เขต  ตามหมู่บ้านในต าบลหนองหงส์  การเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล ในปี พ.ศ. 2551 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 6,046  คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 7,267 คน คิดเป็นร้อยละ 83.20 จ านวน
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  6,038  คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 7,253  คน 
คิดเป็นร้อยละ  83.25  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง  ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลจากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุม
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รวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามความต้องการของ
ประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  

จ านวนประชากร 

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
     จ านวนประชากรทั้งหมด  10,812  คน  จ านวนครัวเรือนทั้งหมด    4 ,305  ครัวเรือน 
รายละเอียดดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

ครัวเรือน 
ประชากรรวม ชาย หญิง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

บ้านทุ่งน้อย 
บ้านจอด 
บ้านทางข้าม 
บ้านนาป่า 
บ้านนาเกิดผล 
บ้านเหนือ 
บ้านนาไม้ดัก 
บ้านควนไม้แดง 
บ้านแสว 
บ้านโล๊ะ 
บ้านนาโต๊ะแถม 
บ้านนาใหญ่ 
บ้านหนองนูด 
บ้านยวนไม้ขาว 

181 
428 
180 
370 
218 
565 
589 
697 
249 
157 
156 
122 
211 
182 

535 
494 
670 

1,015 
708 
821 

1,036 
1,429 
1,083 

668 
536 
428 
706 
683 

265 
230 
333 
484 
356 
394 
503 
727 
575 
333 
270 
212 
341 
332 

270 
264 
337 
531 
352 
427 
533 
702 
508 
335 
266 
216 
365 
351 

รวม 4,305 10,812 5,355 5,457 
  

ที่มาของข้อมูล  :    ข้อมูล  ณ  เมษายน  2562 ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  
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 3.1 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

หมู่ที่ 
ประชากรตามช่วงอายุ 

รวม อายุ 0-18 ปี อายุ 19-60 ปี อายุ 61 ปีข้ึนไป 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 68 54 161 161 36 55 535 
2 43 40 153 166 34 58 494 
3 65 79 205 178 63 80 670 
4 102 106 293 315 89 110 1015 
5 81 66 221 195 54 91 708 
6 104 71 227 279 63 77 821 
7 133 125 306 328 64 80 1036 
8 293 240 355 378 79 84 1429 
9 188 166 302 226 85 116 1083 

10 96 97 208 195 29 43 668 
11 69 54 155 153 46 59 536 
12 55 53 123 123 34 40 428 
13 109 88 197 224 35 53 706 
14 70 58 202 223 60 70 683 

รวมทั้งสิ้น 1476 1297 3108 3144 771 1016 10812 

สภาพทางสังคม 
 1. การศึกษา 
  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน  3  แห่ง 

สถานศึกษา 
จ านวน

นักเรียน (คน) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ส่วนตัว 

ร.ร.วัดคงคาเจริญ 140 น.ส. สิระนารถ  แววสง่า 075-412030 - 
ร.ร.บ้านคลองขุด 121 นายสุธี  พิทักษ์วงศ์ 075-302043 087-2677795 
ร.ร.บ้านนาเกิดผล 82 นางเจรียงพร  เขียวน้อย - 080-0364850 
  

สถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  จ านวน  3  แห่ง  

สถานศึกษา 
จ านวน

นักเรียน(คน) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ส่วนตัว 

ร.ร.ราชประชานุ
เคราะห์ 19 

151 นายกมล  สุวรรณเอกฉัตร 075-302187 081-9590229 

ร.ร.นครศรีธรรมราช
ปัญญานุกูล 

407 นางสาวเพียงใจ  หงส์ทอง 075-302198 081-0918287 

ร.ร.โสตศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

83 นายอุทิตร  น้อยใย 075-302197 - 
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สถานศึกษาในสังกัดกรมพละศึกษา  จ านวน  1  แห่ง  

สถานศึกษา 
จ านวน

นักเรียน (คน) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ส่วนตัว 

ร.ร.กีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

357 นางละอองศรี  ทิพย์แก้ว 075-302031 081-7288689 

  

  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน  1  แห่ง 

สถานศึกษา 
จ านวน

นักเรียน (คน) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ส่วนตัว 

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 2,780 นายสมนึก  สุชาติพงษ์ 075-302027 - 
 

สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   จ านวน  3  แห่ง 

สถานศึกษา 
จ านวน

นักเรียน (คน) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ เบอร์ส่วนตัว 

ศพด.บ้านควนไม้แดง 35 นางสาวสุรีรัตน์  ศิริกุล - 061-2152001 
ศพด.บ้านนาเกิดผล 35 นางวิไล  สามกลืน - 093-5764369 
ศพด.บ้านนาป่า 31 นางสุธิดา  จุลพรหม - 084-8474513 

 

  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จ านวน  1  แห่ง 
  ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน  5  แห่ง 

  2. สาธารณะสุข 
 สาธารณสุข และองค์กรด้านสุขภาพ/พลานามัย 
  โรงพยาบาลทุ่งสง-ควนไม้แดง  (หมู่ท่ี 7) ขนาด  400 เตียง จ านวน  1  แห่ง   
 นายแพทย์ศักดา  อัลภาชน์  ผู้อ านวยการ     โทรศัพท์  075-410100 
         โทรสาร   075-410120 
  สถานีกาชาดสิรินธรที่ 12 ทุ่งสง (หมู่ท่ี 7)   จ านวน  1  แห่ง 
 นางฐานิกา  พรหมประสงค์   หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร   โทรศัพท์  089-7298196 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล      จ านวน  2  แห่ง    ได้แก่     
      1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทางข้าม  (หมู่ท่ี 3) 
 นางชุติมล  ล่องชุม   ผู้อ านวยการ รพ.สต. บ้านทางข้าม  โทรศัพท์  081-7879437  
      2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหงส์ (หมู่ท่ี 6) 
 นางนิรมล  รัตนสุภา  ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านหนองหงส์  โทรศัพท ์ 086-2770638 
  -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   100% 

  3. อาชญากรรม 
 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  สถานีต ารวจทางหลวง(หมู่ท่ี 7) จ านวน 1  แห่ง  
 ด.ต.สิทธิโชค  ไพจิตรวิจารณ์  หัวหน้าป้อมต ารวจทางหลวง ทุ่งสง (หมู่ท่ี 7) 
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 แขวงการทาง(หมู่ที่ 7)      จ านวน  1  แห่ง 
 นายวีระศักดิ์  ปนสุวรรณ  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) 
 โทรศัพท์  075-302020,075-302084 
 โทรสาร  075-302019 
  ป้อมตรวจการต ารวจ(หมู่ที่ 7,5) จ านวน  2  แห่ง  
 ด.ต.ประเทือง  หนูหนอง  หัวหน้าป้อมต ารวจ หมู่ที่7 โทรศัพท์  089-5895772 
 ร.ต.ท.สุเทพ  แก้วประสิทธิ์   หัวหน้าป้อมต ารวจ หมู่ที่5 โทรศัพท์  082-2782359 
 สถานีทดสอบน้ าหนัก(หมู่ที่ 8)    จ านวน  1  แห่ง 
 นายวีระศักดิ์  ปนสุวรรณ  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) 
 โทรศัพท์  075-302020,075-302084 
 โทรสาร  075-302019 

 4. ยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล จากข้อมูลที่สถานีต ารวจภูธรทุ่งสง ได้แจ้ง
ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ พบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับ
พ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้าเหตุผลเนื่องมาจากได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยดูแล การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลท าได้เฉพาะตามอ านาจ
หน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ นอกเหนืออ านาจ
หน้าที่ เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

 5. การสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านส่งเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 3. ประสานการท าบัตรคนพิการ 
 4. ประสานโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึง 
 5. ประสานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 

ระบบบริการพื้นฐาน 
 1. การคมนาคมขนส่ง(ทางบก,ทางน้ า,ทางราง ฯลฯ) 
 การเดินทางจากตัวอ าเภอทุ่งสง –องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ (โดยรถยนต์) รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ คือ เริ่มต้นจากอ าเภอ ใช้ทางหลวงหมายเลข 41 โดยผ่านสี่แยกหนองหว้า ต าบลชะมาย เลี้ยวขวา
ทางไปสุราษฎร์ รวมระยะทางโดยประมาณ 5 กิโลเมตร  
 มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับต าบล อ าเภออ่ืนๆ สามารถเดินทางได้ 3 ทาง คือ 
 -  ทางบก  จากกรุงเทพฯ  ไปตามทางหลวงหมายเลข 4  ผ่านจังหวัดนครปฐม – ราชบุรี – 
เพชรบุรี  -  ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร เข้าทางหลวงหมายเลข 41 - สุราษฎร์ธานี   เข้าสู่ เขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช ทางอ าเภอทุ่งใหญ่ – อ าเภอนาบอน เข้าสู่ หนองหงส์  ระยะทางประมาณ  730  กิโลเมตร 
  -  ทางรถไฟ  โดยรถไฟสายใต้จากสถานีหั วล าโพง – นครปฐม – ราชบุรี  – เพชรบุรี  – 
ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร – สุราษฎร์ธานี – ทุ่งสง  แล้วเดินทางต่อเข้าต าบลหนองหงส์ 
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  -  ทางเครื่องบิน  จากสนามบินดอนเมือง – สนามบินนครศรีธรรมราช  แล้วต่อด้วยรถยนต์เข้าสู่
ต าบลหนองหงส์ 
ถนนสาธารณะ ทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ถนนลูกรัง/หินคลุก    จ านวน  60  สาย   
  ถนนคอนกรีต(คสล.)    จ านวน    7  สาย   
 ถนนลาดยางในหมู่บ้าน   จ านวน  60  สาย  
  ถนนลาดยางสายหลัก    จ านวน    5   สาย  ได้แก่ 

1. ถนนสายหลักทุ่งสง – สุราษฎร์ธานี 
2. ถนนสายทุ่งสง – นาบอน 
3. ถนนสายควนไม้แดง – คลองจัง 
4. ถนนสายหนองเหรียง – คลองจัง 

 2. การไฟฟ้า 
 การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันจ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง  14  หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 แต่
ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือนและยังขาดไฟฟ้ารายทางสาธารณะหลายจุดในต าบล  

 3. การประปา 
ประปาหมู่บ้าน   จ านวน  14  แห่ง  ประกอบด้วย 

หมู่ที่ 1 จ านวน 1  แห่ง  หมู่ที่ 3 จ านวน 2  แห่ง  หมู่ที่ 5 จ านวน 1  แห่ง 
หมู่ที่ 6 จ านวน 1  แห่ง  หมู่ที่ 8 จ านวน 1  แห่ง  หมู่ที่ 9 จ านวน 2  แห่ง 
หมู่ที่ 10 จ านวน 2  แห่ง  หมู่ที่ 12 จ านวน 1  แห่ง  หมู่ที่ 13 จ านวน 1  แห่ง 
หมู่ที่ 14 จ านวน 2 แห่ง         

ประปาส่วนภูมิภาค จ านวน  10  แห่ง  ประกอบด้วย 
หมู่ที่ 1 จ านวน 1  แห่ง  หมู่ที่ 6 จ านวน 1  แห่ง  หมู่ที่ 9 จ านวน 1  แห่ง 
หมู่ที่ 2 จ านวน 1  แห่ง  หมู่ที่ 7 จ านวน 1  แห่ง  หมู่ที่ 11 จ านวน 1  แห่ง 
หมู่ที่ 4 จ านวน 1  แห่ง  หมู่ที่ 8 จ านวน 1  แห่ง  หมู่ที่ 14 จ านวน 1  แห่ง 
หมู่ที่ 5 จ านวน 1  แห่ง         

 4. โทรศัพท์ 
 เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ จ านวน  8   แห่ง  

ที ่ ชื่อร้าน สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
1 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ ากัด 3/5 หมู่ 9  0-2029-8545 เสา AIS 
2 บริษัท แฟกซ์ ไลท์ จ ากัด 85/1 หมู่ 8 0-2029-8545  เสา AIS 
3 บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด 15/13 หมู่ 8  0-9104-7036-7 เสา ทรูมูฟ 
4 บริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย)   0-9104-7036-7 เสา ทรูมูฟ 
5 บริษัท ทรูมูฟ จ ากัด 66 หมู่ 9  0-9104-7036-7 เสา ทรูมูฟ 
6 บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น 29/1 หมู่ 12    เสาดีเทค 
7 บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น   หมู่ 5    เสาดีเทค 
8 บมจ.โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น   หมู่ 8    เสาดีเทค 
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 5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 สถานีวิทยุกระจายเสียง จ านวน  1  แห่ง   
 ที่ท าการไปรษณีย์    จ านวน  1  แห่ง 

ระบบเศรษฐกิจ 

 1. การเกษตร 
 ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่ ท าสวนยางพารา สวนปาล์ม สวนผลไม้ ท านาข้าว ดังนี้ 
 อาชีพเกษตรกรรม    ร้อยละ 80 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 อาชีพรับจ้างทั่วไป    ร้อยละ 10  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
 ค้าขาย รับราชการ และอาชีพอ่ืนๆ  ร้อยละ 10 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

 2. การประมง 
 เป็นการประกอบการในลักษณะท าการประมงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  
การเลี้ยง ปลาในบ่อดิน การเลี้ยงกบ 

 3. การปศุสัตว์ 
 เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยง ไก่ 
เป็ด โค สุกร กระบือ  

 4. การบริการ 
 โรงแรม  6    แห่ง 
 ร้านอาหาร  12  แห่ง 
 โรงภาพยนตร์  -     แห่ง 
 ร้านเกมส์  1    แห่ง 

 5. การท่องเที่ยว 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งท่องเที่ยวได้แก่ 
 1. วัดคงคาเจริญ เป็นวัดเก่าแก่มีอายุไม่น้อยกว่า 200 ปี เดิมมีชื่อว่า “วัดจอด” ส่วนชื่อวัดคงคา
เจริญนั้น เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ธรรมประศาสน์เป็นผู้ตั้งและเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธศรีธรรม
ราชคงคาเจริญ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหนึ่งในสององค์ท่ีมีในประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัย ความสูงจาก
ฐานถึงรัศมี 3.14 เมตร ความสูงจากองค์พระถึงรัศมี 12.90 เมตร น้ าหนัก 9 กิโลกรัม สภากาชาดไทยได้
จัดสร้างขึ้นและได้ขอพระราชทานชื่อจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่ง
ได้ทรงพระราชทานชื่อให้ 
 2. รูปเหมือนพ่อท่านคล้ายประดิษฐานอยู่กลางสระน้ าในศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน
เขต 8 ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 6. อุตสาหกรรม 
 จ านวนกิจการอุตสาหกรรม จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 
ที ่ ชื่อร้าน สถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ 
1 บริษัทแอดวานซ์ไอซ์ (2003)มหาชนจ ากัด 52/1  หมู่ที่ 7 0-8053-0330-1    
2 บริษัทมาทุ่งสงรีไซเคิล จ ากัด 157  หมู่ที่ 7     
3 บริษัท ต.เจริญไพศาล จ ากัด 83/1  หมู่ที่ 6     

 7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 การพาณิชย์ 
 ธนาคาร  4 แห่ง สถานีบริการน้ ามัน  3 แห่ง 
 บริษัท  20 แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง 
 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 6 แห่ง ตลาดสด   - แห่ง 
 ร้านค้าต่างๆ  59 แห่ง โรงฆ่าสัตว์   - แห่ง 
 กลุ่มอาชีพ       จ านวน   6 กลุ่ม 
 8. แรงงาน 
 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 19-60 อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 58.03 
แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25 -50 
บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 1. การนับถือศาสนา  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  

 2. ประเพณีและงานประจ าปี 
 -  งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ   
 -  งานประเพณีสงกรานต์ 
 -  งานประเพณีเดือนสิบเมืองนครศรีธรรมราช  
 -  งานประเพณีชักพระ   
 -  งานประเพณีลอยกระทง 

 3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น   
 -  ภาษาถ่ินภาคใต้ 

 4. สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  
 -  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแกงขม้ิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1. น้ า 
  ลักษณะของแหล่งน้ า 
 มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ อุปโภค-บริโภค จ านวน 8 ชนิด แหล่งน้ าทั้ง 8 ชนิดเคยเป็นแหล่งน้ าที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เ พ่ือ
เพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ 
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แหล่งน้ าธรรมชาติ/แม่น้ าล าคลอง/ห้วยหนอง/บึงน้ า 
 ล าคลอง จ านวน  5  สาย   ประกอบด้วย 
   1. คลองวังหีบ (ไหลผ่านหมู่ที่ 3,14,5,1,6,2) 
   2. คลองหนองเภา (ไหลผ่านหมู่ที่ 3,12,5,7,9) 
   3. คลองแสว (ไหลผ่านหมู่ที่ 7,9) 
   4. คลองขุด (ไหลผ่านหมู่ที่ 8,10) 
   5. คลองโก (ไหลผ่านหมู่ที่ 3,12,5,7,9) 
 ล าห้วย     จ านวน  2  สาย   ประกอบด้วย 
  1. ห้วยหนองฉีด (ไหลผ่าน หมู่ที่ 4,11) 
  2. ห้วยแห้ง (ไหลผ่าน หมู่ที่ 4,8) 
 สระน้ า  จ านวน  2  แห่ง   ประกอบด้วย 
  1. สระน้ าหนองสระ หมู่ที ่11 
  2. สระน้ าหนองช้างตาย หมู่ที่ 4 
มีแหล่งน้ าที่สร้างข้ึน  ได้แก่    
 ฝาย    2   แห่ง  
  1. ฝ่ายช่องไทร  หมู่ที่ 3 

 2. ฝ่ายนบเพิง   หมู่ที่ 2  
บ่อน้ าบาดาล  จ านวน  24  บ่อ ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ 1  5  บ่อ   หมู่ที่ 9  2  บ่อ 
 หมู่ที่ 2  1  บ่อ   หมู่ที่ 10 2  บ่อ 
 หมู่ที่ 3  5  บ่อ   หมู่ที่ 12 1  บ่อ 
 หมู่ที่ 5  1  บ่อ   หมู่ที่ 13 2  บ่อ 
 หมู่ที่ 7  1  บ่อ   หมู่ที่ 14 2  บ่อ 
 หมู่ที่ 8  2  บ่อ 
ประปาหมู่บ้าน  จ านวน  14  แห่ง ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ 1  1  แห่ง   หมู่ที่ 9  2  แห่ง 
 หมู่ที่ 3  2  แห่ง   หมู่ที ่10 2  แห่ง 
 หมู่ที่ 5  1  แห่ง   หมู่ที่ 12 1  แห่ง 
 หมู่ที่ 6  1  แห่ง   หมู่ที่ 13 1  แห่ง 
 หมู่ที่ 8  1  แห่ง   หมู่ที่ 14 2 แห่ง 
 
ประปาส่วนภูมิภาค  จ านวน  10  แห่ง  ประกอบด้วย 
 หมู่ที่ 1  1  แห่ง   หมู่ที่ 7  1  แห่ง 
 หมู่ที่ 2  1  แห่ง   หมู่ที่ 8  1  แห่ง 
 หมู่ที่ 4  1  แห่ง   หมู่ที่ 9  1  แห่ง 
 หมู่ที่ 5  1  แห่ง   หมู่ที่ 11 1  แห่ง 
 หมู่ที่ 6  1  แห่ง   หมู่ที่ 14 1  แห่ง 
บ่อน้ าตื้น  จ านวน  723  บ่อ 
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 2. ป่าไม้ 

ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ประกอบด้วยป่าไม้โดยป่าไม้ทั้ งหมดเป็นป่าสงวน
แห่งชาติและป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี  ซึ่งป่าไม้เหล่านี้ได้แก่   
  1. ป่าหนองหงส์และป่าควนกรด  มีพ้ืนที่ครอบคลุมในบางส่วนของพ้ืนที่ หมู่ที่ 7, 8, 9, และ
หมู่ที่ 10 เนื้อที่ ประมาณ 2,500 ไร่  สภาพปัจจุบันยังคงสภาพป่าในบางส่วนและบางส่วนประชาชนได้บุกรุก
เข้าท าสวนยางพารา 
  2. ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ ทุ่งขึงหนัง (หมู่ที่ 10,13)  เนื้อที่  3,200 ไร่ 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ .ศ.๒๕๖1-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  
เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการ เพ่ือ
พัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ นโยบายการศึกษาของชาติ และนโยบาย
ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการศึกษา ดังนี้  

1. นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ  
1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 พ.ศ.2560-2564  

ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9-11  โดยการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ส านักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคี
การพัฒนาทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งร่วมจัดท า
รายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่งคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ 

โดยมียุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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1.2 นโยบายการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาล 
การบริหารราชการแผ่นดินในช่วง ๔ ปีของรัฐบาลจะยึดหลักการส าคัญสี่ประการ  ได้แก่ 
๑. น้อมน าพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นหลัก 

ในการบริหารประเทศ 
๒. ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๓. พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา 

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
๔. บูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง 

ๆ ในลักษณะประชารัฐเพ่ือพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  และท าให้ประชาชนคนไทยมี
ความมั่นคง อยู่ดีมีสุข 

วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ 
“มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑” โดยรัฐบาลได้ก าหนด

นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

สถาบันพระมหากษัตริย์มีความส าคัญยิ่งต่อประเทศและประชาชนชาวไทยรัฐบาลถือเป็น
หน้าที่ส าคัญที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพด้วยความจงรักภักดี  ซึ่ง
รัฐบาลมีนโยบายด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ สืบ สาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญในการบ าบัดทุกข์และบ ารุงสุขให้ประชาชน  และพัฒนา
ประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรงงาน การน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
และการพัฒนาประเทศ เพ่ือประโยชน์ในวงกว้าง รวมทั้งเผยแพร่ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่เวทีโลกเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๑.๒ ต่อยอดการด าเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาพระราชทานตาม
แนวพระราชด าริ ให้เป็นแบบอย่างการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคี ทั้ง
ของหน่วยงานในพระองค ์หน่วยงานราชการภาคเอกชน และชุมชน 

๑.๓ สร้างความตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ เพ่ือกอ่ให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย 

๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
๒.๑ รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศทั้งทางบก ทางทะเล ทาง

อากาศ รวมทั้งป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามต่าง ๆ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการสร้างอ านาจ
ก าลังรบที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนให้เข้มแข็ง การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ระบบงานข่าวกรอง 
การจัดการข้อมูลที่เป็นเท็จทางสื่อออนไลน์และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคง รวมทั้งพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมให้มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย  ผลประโยชน์ของชาติ 
และร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 



๑๔ 

 

๒.๒ ปลูกจิตส านึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมี
ส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติความ สามัคคีปรองดองและความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อ แผ่
ระหว่างกันของประชาชนโดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้อง สร้าง
ค่านิยม“ประเทศไทยส าคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
และภายนอกสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักการเมือง
มีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าส่วนตน เพ่ือให้
การบริหารราชการแผ่นดินเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง 

๒.๔ สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชนโดยก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เฝ้าระวัง ดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุขของประชาชน 
และปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐ
ในการสร้างความปลอดภัยในพ้ืนที่ 

๒.๕ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง
เด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการน าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน การลดจ านวนผู้ค้าและผู้เสพราย
ใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทาง
สาธารณสุข 

๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
รัฐบาลให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่

ดี รวมทั้งการท านุบ ารุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับประเพณี วัฒนธรรมที่ดีที่
มีความหลากหลาย เพ่ือสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังนี้ 

๓.๑ ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ โดยอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ศิลปะ ประเพณี ภูมิปัญญา ภาษาไทยและภาษาถิ่นที่มีอัตลักษณ์และความ
หลากหลายผ่านช่องทางต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติ  พร้อมทั้งสนับสนุนการ
สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพ่ือกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย  พัฒนาต่อยอดและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม 

๓.๒ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรมกตัญญู ความซื่อสัตย์ การมี
วินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท าประโยชน์ให้ประเทศ และเป็นพลเมืองที่ดี โดย
ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคมและชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนด าเนิน
ธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี  รวมถึงผลิตสื่อที่มี
คุณภาพและมีความรับผิดชอบและเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

๓.๓ ท านุบ ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้มีบทบาทในการ
เผยแผ่หลักค าสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จิตใจ และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคีปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้ค าสอนของ
พระพุทธเจ้าและสามารถน ามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ 

๓.๔ สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 
ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะ



๑๕ 

 

พหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศควบคู่กับการส่งเสริม  สร้างสรรค์งาน
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
ในโอกาสที่ประเทศไทยด ารงต าแหน่งประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ รัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ใน

การสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก เพ่ือให้ประเทศไทยมีบทบาทน าในการพัฒนาและสร้างความ
ร่วมมือของประเทศต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 

๔.๑ สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก ด าเนินความสัมพันธ์ทางการ
ทูตกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ และในเวทีโลกอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพบนพ้ืนฐานของหลักการการไว้เนื้อ
เชื่อใจกัน การเคารพซึ่งกันและกัน และการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน เน้นย้ าความส าคัญของการเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในประชาคมโลก  รวมทั้งมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ 

๔.๒ เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน ทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทย  ผลักดันให้เกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตาม
แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” และเป็นแกนกลางของอาเซียนในการสนับสนุนให้เกิดสันติสุขและ
ความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนในภูมิภาค 

๔.๓ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ เพ่ือ
น าไปสู่การแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุน องค์ความรู้และนวัตกรรมกับประเทศที่มีศักยภาพในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลก อาทิ ยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชียใต้และสนับสนุนการขยายธุรกิจในสาขาท่ีผู้ประกอบการไทย
มีศักยภาพ ส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมของไทยด้วยการส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือสร้างการรับรู้ที่กว้างขวางมากขึ้นในเวทีโลก 
  ๔.๔ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือรับมือกับภัยความมั่นคงใน
รูปแบบใหม่ อาทิ ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล 
การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และปัญหาข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยและความมั่นคงของ
มนุษย ์

๔.๕ ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพ่ือประชาชน  เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย 
แรงงานไทย และภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนไทยในการร่วมเชิดชูผลประโยชน์
ของไทยในต่างประเทศ 

๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
๕.๑ เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง 

๕.๑.๑ ด าเนินนโยบายการเงินการคลังเพ่ือให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนองต่อ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยการบริหารเศรษฐกิจมหภาคให้มีเสถียรภาพ เอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในภาพรวมและการเจริญเติบโตของธุรกิจทุกระดับ  สนับสนุนการน าเทคโนโลยีทางการเงินเข้ามา
ให้บริการและพัฒนาขีดความสามารถสถาบันการเงินไทย เพ่ือรองรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงกฎกติกา
สากล เร่งขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางการเงิน  ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการได้รับสินเชื่อและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อส าหรับผู้มี
รายได้น้อยและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 



๑๖ 

 

๕.๑.๒ ก ากับดูแลวินัยการเงินการคลัง โดยติดตามก ากับดูแลให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด  โดยเฉพาะการด าเนินกิจกรรม มาตรการ 
หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคตโดยจัดท าประมาณการรายจ่าย
แหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลาด าเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับการรายงานทางการเงินประจ าปี เพ่ือแสดง
ถึงความรับผิดชอบในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินรวมถึงการก าหนดระยะเวลาสิ้ นสุดที่ชัดเจนในการให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนในพ้ืนที่และอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

๕.๑.๓ ปฏิรูปโครงสร้างรายได้ภาครัฐ เร่งปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ ทั้ง
ในส่วนของรายได้ภาษีและรายได้จากทรัพย์สินของรัฐ ผ่านการขยายฐานภาษีการปรับปรุงอัตราภาษี การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ การทบทวนค่าลดหย่อนหรือมาตรการภาษีที่ไม่จ าเป็นและไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจการปราบปรามผู้หลบเลี่ยงภาษี และการพัฒนาภาษีประเภทใหม่ ๆ ให้สอดรับกับ
เทคโนโลยีและการค้าในยุคดิจิทัล รวมถึงการเร่งบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ
เพ่ือให้ระบบการจัดเก็บรายได้ของรัฐช่วยสร้างความเท่าเทียม ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าตลอดจน
สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจรักษาความสมดุล
และความยั่งยืนทางการคลัง 

๕.๑.๔ ปฏิรูประบบการออม โดยจัดให้มีระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุอย่าง
ทั่วถึง พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนให้เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและเป็นช่องทางการออมของ
ประชาชน พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่จะส่งเสริมให้คนไทยทุกคนเข้าสู่ระบบการออมและการลงทุน
ระยะยาวให้สามารถรองรับพฤติกรรมและวัฏจักรชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป  พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มี
เสถียรภาพและลดต้นทุนพัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนและสหกรณ์ทุ ก
ระดับและพัฒนาความรู้พ้ืนฐานทางการเงินแก่ประชาชน ตลอดจนการก ากับดูแลระบบสถาบันการเงินให้มี
ความมั่นคง 

๕.๑.๕ สร้างแพลตฟอร์มเพ่ือใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบายที่มีเครื่องมือ
และเทคนิคสมัยใหม่ต่าง ๆ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการออกแบบนโยบายและมาตรการเพ่ือให้สามารถก าหนดนโยบายที่สามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที 

๕.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
๕.๒.๑ พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy]โดยน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมในการผลิต
สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการของท้องถิ่น ปรับระบบการบริหารจัดการการผลิตและระบบโลจิสติกส์ 
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพ่ิมมูลค่า การบริหารจัดการ
ของเสียอุตสาหกรรมและขยะแบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัดกลุ่ม
จังหวัด เพ่ือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับกฎระเบียบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

๕.๒.๒ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสน องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
หรือแนวโน้มการค้าโลก โดยค านึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขันแนวโน้มความต้องการของตลาดใน
ประเทศและตลาดโลก เพ่ือให้อุตสาหกรรมไทยมีระดับผลิตภาพที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก สร้างนวัตกรรม



๑๗ 

 

ใหม่ที่มีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมอนาคต อาทิ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการ
พัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ  อุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ 
อุตสาหกรรมอวกาศพร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อมตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  เพ่ือยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขัน 

๕.๒.๓ สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายใหม่ 
โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม การปรับปรุงกฎระเบียบให้
เอ้ือต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงินการพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือวิจัยและออกแบบที่ได้
มาตรฐานสากล และการใช้สถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในพ้ืนที่มาสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมคุณค่า
ให้กับสินค้าและบริการ 

๕.๒.๔ พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนผู้ประกอบการ โดยการจัดท าแพลตฟอร์มที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้นวัตกรรม  การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน การตลาด และการบัญชีเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบันเฉพาะทาง
ต่าง ๆ ให้สามารถเป็นกลไกหลักท่ีเข้มแข็งในการร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพ
ผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ 

๕.๓ พัฒนาภาคเกษตร 
๕.๓.๑ รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกรในสินค้าเกษตร

ส าคัญ อาทิ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพดโดยผ่านเครื่องมือและมาตรการที่เหมาะสม 
มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระกับงบประมาณแผ่นดินเกินสมควร จัดให้มีระบบประกันภัยสินค้าเกษตร การ
พัฒนาระบบตลาดที่เชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกรถึงผู้ประกอบการแปรรูปและผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม การใช้
เทคโนโลยีและเครื่องมือในการขยายและเข้าถึงตลาดในรูปแบบต่าง ๆ การอ านวยความสะดวกทางการค้า และ
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๓.๒ ลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสมและไม่ก่อให้เกิดภาระ
ทางการเงินการคลังของภาครัฐ โดยจัดให้มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมรายได้และลดต้นทุนการเกษตรครบ
วงจร ตั้งแต่การปรับโครงสร้างต้นทุนการผลิต อาทิเมล็ดพันธุ์ พ้ืนที่เพาะปลูก ปุ๋ย เครื่องจักรกลและอุปกรณ์
การเกษตร แหล่งน้ า และระบบไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร การลดภาระหนี้สินโดยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนใน
ระบบที่มีต้นทุนต่ าการลดความเสี่ยงจากราคาพืชผลทางการเกษตร การพัฒนาทักษะอาชีพเสริมรายได้ รวมทั้ง
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต และการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม 
กับฐานทรัพยากรในพ้ืนที่และความต้องการของตลาด น าระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ระบบแผนที่
เกษตรเพ่ือการจัดเขตพ้ืนที่เกษตรกรรม (zoning) และส่งเสริมกลไกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน รวมทั้งระบบ
การบริหารจัดการเชิงรุกมาใช้ในการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

๕.๓.๓ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพ่ิมทักษะการประกอบการ
และพัฒนาความเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านการตลาด 
การค้าออนไลน์ ระบบบัญชี เพ่ือขยายฐานการผลิตและฐานการตลาดของสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง  มี
ความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพ่ือการพัฒนาภาค
เกษตรได้อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต 



๑๘ 

 

๕ .๓ .๔ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรเพ่ือยกระดับรายได้และ
คุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การลด ละ เลิกใช้ยาปราบ
ศัตรูพืชโดยเร็ว โดยต้องจัดหาสารทดแทนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร การส่งเสริม
การผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมและโอกาสทางเศรษฐกิจ อาทิ เกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ และเกษตรแปรรูป เพ่ือต่อยอดไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  รวมทั้งส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย 

๕.๓.๕ ดูแลเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากิน 
แหล่งเงินทุน โครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ รวมทั้งดูแลและลดความเสียหายจากการท า
การเกษตรในพ้ืนที่ประสบภัยทางธรรมชาติซ้ าซากโดยก าหนดเขตพ้ืนที่เกษตรกรรม (zoning) 

๕.๓.๖ ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ และ
ให้ความรู้ในการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการปลูกบ ารุงรักษา ดูแล และการแปรรูป
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง 

๕.๓.๗ ส่งเสริมการท า ปศุสัตว์ให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนโดยส่งเสริมการตลาด วิจัย
และพัฒนาพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์พ้ืนบ้าน อาทิ โคเนื้อ แพะและแกะ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนา
มาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภคท้ังภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสนับสนุนการส่งออกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปสู่ตลาดโลก 

๕.๓.๘ ฟ้ืนฟูและสนับสนุนอาชีพการท าประมงให้เกิดความยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการ
รักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง  โดยเพ่ิมขีด
ความสามารถการท าประมงอย่างถูกต้องในกลุ่มประมงพ้ืนบ้านและเชิงพาณิชย์  การเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการสร้างรายได้และลดต้นทุนการท าประมงลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ประมงชายฝั่งและประมงพ้ืนบ้านเพ่ือสร้างพลังในการประกอบอาชีพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ในพ้ืนที่  และเร่ง
พัฒนาการเพาะเลี้ยงในทะเลที่สอดคล้องกับแผนการใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่  รวมถึงการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากภูมิปัญญาในการแปรรูปมาเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และสินค้าประมง 

๕.๔ พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
๕.๔.๑ พัฒนาคุณภาพและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวโดยส่งเสริมพัฒนา

ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทย  การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะและของเสียเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของระบบ
นิเวศ สิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบหลายประเทศจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพ้ืนที่เมืองหลักและเมืองรองที่มีศักยภาพ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการการท่องเที่ยว
เรือส าราญ และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๕.๔.๒ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รายได้สูง โดยมุ่งเน้นขยายตลาดคุณภาพ
พร้อมกับรักษาตลาดเดิม รวมทั้งน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๔.๓ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ 
ธุรกิจสปาและแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพรไทย เพ่ือสร้างความหลากหลายของสินค้า และสร้าง



๑๙ 

 

โอกาสการขยายฐานการผลิตและการตลาดในระดับภูมิภาคตลอดจนส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสู่ระดับ
สากล 

๕.๔.๔ ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดโดยเพ่ิมมาตรฐานการดูแล
รักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวจากอาชญากรรม การฉ้อฉลและอุบัติเหตุที่เกิดจากความบกพร่องของ
ผู้ประกอบการ เพ่ิมความเข้มงวดในการดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยวทางน้ าหรือทางทะเลเกาะ หมู่เกาะ ถ้ า และน้ าตก อ านวยการและบูรณาการความช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 

๕.๔.๕ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน  โดยพัฒนา
เครือข่ายวิสาหกิจให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลักธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และ
การพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของท้องถิ่น ชุมชน และ
สถาบันการศึกษา เพ่ือสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและท าธุรกิจการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มากขึ้น  อาทิ 
การพัฒนายุวมัคคุเทศก์ 

๕.๕ พัฒนาการค้าการลงทุนเพ่ือมุ่งสู่การเป็นชาติการค้าการบริการและการลงทุนในภูมิภาค 
๕.๕.๑ ส่งเสริมการค้าชายแดนและแก้ไขปัญหาสินค้าชายแดนเพ่ือให้สามารถใช้

ประโยชน์จากการเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐาน และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ได้พัฒนาไว้แล้ว และ
ให้บริการการด าเนินธุรกิจแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมแบบเบ็ดเสร็จให้เข้าไป
ลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยระยะแรกจะมุ่งเน้นสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยแสวงหาโอกาสทางการค้า 
การลงทุน หรือขยายฐานการผลิตและการตลาดในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน ในรูปแบบฐานการผลิตและตลาด
ร่วม เพ่ือใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่องและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ตลอดจนความได้เปรียบของค่าจ้างแรงงาน 

๕ .๕ .๒  ส่งเสริมธุรกิจการค้าปลีกพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ข้าม
พรมแดน โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการของผู้ประกอบการรายย่อยให้เหมาะสมส าหรับ
การค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดให้ผู้บริโภคในประเทศเพ่ือนบ้านสามารถเข้าถึงสินค้า
และบริการได้โดยตรง พร้อมทั้งพัฒนาแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมผ่านระบบดิจิทัลทั้งทาง
การตลาด การเงินและระบบโลจิสติกส์ 

๕.๕.๓ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการน าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน 
เร่งรัดการจัดรูปแบบการพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการพ้ืนที่ด่านชายแดนส าคัญ  เช่น ด่านศุลกากร 
ด่านปศุสัตว์ คลังสินค้า และพ้ืนที่ต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถสนับสนุนการค้า การลงทุน และการอ านวยความ
สะดวกทางการค้า โดยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐให้น้อยที่สุด รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการในพ้ืนที่
ให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจากกิจกรรมน าเข้าส่งออกสินค้าบริเวณด่านชายแดน 

๕.๖ พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
๕.๖.๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศและ

สามารถรองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ สานต่อการพัฒนารถไฟ
ความเร็วสูง และเริ่มต้นการปรับปรุงระบบรถไฟขนาดราง ๑ เมตรให้เป็นระบบไฟฟ้าเพ่ือสนับสนุนให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งสินค้าของประเทศและให้ความส าคัญกับการบูรณาการการพัฒนาระบบ
ขนส่งกับการพัฒนาพ้ืนที่และเมืองการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ให้บริการภาคขนส่งและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร



๒๐ 

 

จัดการด้านความปลอดภัยทางถนนที่สอดประสานกันระหว่างระบบการเตือนภัย  การช่วยเหลือกู้ภัยและการ
ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๒ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพ้ืนที่เขตเมือง โดยการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่โดยเฉพาะเมืองหลักในภูมิภาค  การน า 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมสั่งการจราจรและวางแผนการเดินทาง การกวดขันวินัยจราจร 
และการจัดระเบียบที่จอดรถโดยเฉพาะการจัดให้มีที่จอดรถใต้ดินและบนดินเพ่ิมเติม  ทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชน พร้อมทั้งพัฒนาทางเท้า ทางจักรยาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถรองรับความ
ต้องการเดินทางเพ่ือคนทั้งมวล (Universal Design) เพ่ือให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางได้อย่างทั่วถึง
และรวดเร็ว 

๕ .๖.๓ เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  โดย
กระจายชนิดของเชื้อเพลิงทั้งจากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมสนับสนุนการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ผลิตและบริหารจัดการพลังงาน ส่งเสริมให้มีการใช้น้ ามันดีเซลหมุนเร็ว B20 และ B100 เพ่ือเพ่ิมการใช้น้ ามัน
ปาล์มดิบ และจัดท าแนวทางการใช้มาตรฐานน้ ามัน  EURO5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
พลังงาน อาทิ เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน รวมทั้ง
สนับสนุนให้เกิดโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ แพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า ตลอดจน
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ ระบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการก ากับดูแล
กิจการด้านพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจด้านพลังงานในอนาคตด าเนินการให้มีการส ารวจและค้นหา
แหล่งพลังงานใหม ่และร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

๕.๖.๔ ยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ
มั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยจัดท าแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะทั้งระบบให้สามารถรองรับ
เทคโนโลยีด้านพลังงานสมัยใหม่ในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายภายในประเทศให้เชื่อมต่อระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันตก ตะวันออก เหนือและใต้ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานระหว่าง
พ้ืนที่ต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาคการผลิต 

๕ .๖ .๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าประปา  โดยพัฒนาแหล่งน้ าดิบและใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตและการบริหารจัดการระบบประปาเพ่ือลดน้ าสูญเสียพัฒนาคุณภาพน้ าประปา 
ขยายเขตการจ่ายน้ าประปาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภูมิภาคและแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ  และ
สร้างจิตส านึกของประชาชนในการใช้น้ าอย่างประหยัด 

๕.๖.๖ แก้ปัญหาระบบระบายน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสียโดยพัฒนาระบบระบายน้ า 
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถระบายน้ าออกจากพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะหรือของเหลือใช้ลงในท่อระบายน้ า  แม่น้ า และทะเล 
รวมทั้งพัฒนาระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียในเขตเมือง โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายในการบริหาร
จัดการน้ าเสีย 

๕.๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ 
๕.๗.๑ รักษาคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของ

ชาติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน และลงทุนในอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ และเทคโนโลยีสื่อสารไร้
สายในระบบ 5G เพ่ือให้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รองรับการเชื่อมต่อจ านวนมาก



๒๑ 

 

และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสนับสนุนนโยบายด้านสังคม อาทิ การบริการด้านการศึกษา และการ
บริการด้านสาธารณสุขตลอดจนสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพของประชาชน 

๕.๗.๒ พัฒนาการอ านวยความสะดวกเพ่ือสนับสนุนธุรกิจการค้า การน าเข้าส่งออก และโลจิ
สติกส์ในรูปแบบดิจิทัล โดยพัฒนาการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเชื่อมโยงการค้า การช าระ
เงิน และการขนส่งสู่ระบบออนไลน์ และให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์จากการแบ่งปันทรัพยากรหรือพ้ืนที่
ในการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการด าเนินงาน อาทิ ระบบโครงข่ายในการเก็บ
บัญชีธุรกรรมออนไลน์ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ระบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT)และ
ระบบข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data) ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบเชื่อมโยงระบบเครือข่ายข้อมูลใน
กระบวนการน า เข้าส่งออกและโลจิสติกส์ในลักษณะเบ็ดเสร็จ  ณ จุดเดียวให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

๕ .๗ .๓  ส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์  เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้
ผู้ประกอบการรายย่อยทั้งในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด โดยการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อ
กับผู้ขาย และจูงใจให้เกิดการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วยการทบทวนกฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการด าเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการไทยที่ให้บริการแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ 
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ โลจิสติกส์ และระบบการช าระเงิน ให้ได้มาตรฐานสากล 
เชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการรวมถึง
ส่งเสริมการก ากับดูแลที่มีมาตรฐานและเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการทุกขนาดตลอดจนช่วย
เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทยรวมทั้งยกระดับมาตรฐาน
ร้านค้าปลีกให้เข้าสู่การค้าออนไลน์ เพ่ือลดผลกระทบจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

๕.๘ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
๕.๘.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการ
พัฒนาต่อยอดจากผลการวิจัยให้น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น  และมีกลไก
ด าเนินการที่บูรณาการทั้งระบบ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่าให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันท่ีสูงขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลและตัวชี้วัดภายใต้กรอบขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 

๕ .๘ .๒ สร้างระบบจัดการข้อมูลเพ่ือรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่านการบูรณาการและเชื่อมโยงระบบงานวิจัยของหน่วยงานต่าง  ๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความ
เป็นเอกภาพในการส่งเสริมการด าเนินงานด้านการวิจัยที่ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมของประเทศ  รวมทั้ง
การปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการต่อยอดงานวิจัยสู่การเพ่ิมมูลค่าในเชิงพาณิชย์ 

๕.๘.๓ เสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นปัจจัยน า ไปสู่
การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงและสามารถน าไปใช้ได้จริง  และใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศให้
มากที่สุด 

๕.๘.๔ สนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน้ าโดยเฉพาะโรงงานและห้องปฏิบัติการน าร่อง ที่



๒๒ 

 

สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว[Bio-Circular-Green (BCG) Economy] และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากภาคธุรกิจ
เอกชนไปพร้อมกัน 

๕.๙ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 
๕.๙.๑ พัฒนาระบบนิเวศเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ อาทิ เศรษฐกิจ

แบบแบ่งปัน (Sharing Economy) เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจวัฒนธรรม พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน นวัตกรรม สินค้าและบริการที่หลากหลายเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  เพ่ือสร้างคุณค่า
เพ่ิมให้แก่ผลิตภัณฑ์และก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

๕.๙.๒ เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในภาคการ
ผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ โดยการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ  สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ
ตลาด รวมทั้งสนับสนุนการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มต้น โดยพัฒนาระบบนิเวศที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจ 
โดยเฉพาะในด้านสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุน แรงงานคุณภาพ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้  และเป็นแรงขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในระยะต่อไป 

๕.๙.๓ ส่งเสริมเยาวชนและบทบาทสตรีในการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ โดยการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมผ่านการศึกษา และการเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึง
เทคโนโลยี แหล่งเงินและการระดมทุนเพ่ือกระตุ้นและเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถน าเสนอแนวคิด  พัฒนา
แอปพลิเคชัน นวัตกรรมและด าเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง 

๕.๙.๔ ดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงเข้ามาช่วยบ่มเพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย  โดยเฉพาะที่ เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมขั้นสูงและเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทยสามารถท างานร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ให้เอ้ือต่อการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง 
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 

การใช้ประโยชน์จากศักยภาพและโอกาสของพื้นที่จะช่วยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและ
สร้างโอกาสการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ลดความเหลื่อมล้ าของการพัฒนา ลดการกระจุกตัวของการ
พัฒนาและประชากรของเมืองใหญ่ในปัจจุบัน โดยการสร้างสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองที่สงบสุข เพียงพอ และ
แก้ปัญหาการย้ายถิ่นฐาน โดยมีนโยบาย ดังนี้ 

๖.๑ ส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
๖ .๑ .๑ พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องโดยพัฒนาระบบ

โครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัยให้เป็นไปตามเป้าหมาย พัฒนาพื้นที่โดยรอบให้เป็นเมืองมหานครการบิน ศูนย์กลาง
ทางการแพทย์ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่และทันสมัยระดับนานาชาติ  ยกระดับภาค
การเกษตรให้เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมคมนาคม ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเร่ง
พัฒนาบุคลากร รวมทั้งทบทวนกฎระเบียบเพ่ือรองรับและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 



๒๓ 

 

๖.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่งออกสินค้าทาง
ทะเลของประเทศและของภาคใต้ โดยเฉพาะการส่งออกไปยังเอเชียใต้ พัฒนาการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรจากทรัพยากร
ในพ้ืนที่และประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม และการ
พัฒนาเมืองน่าอยู ่

๖.๑.๓ เพ่ิมพ้ืนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาค อาทิการพัฒนาเศรษฐกิจ
หลักเชิงพ้ืนที่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพและพ้ืนที่ที่มีความได้เปรียบ
เชิงที่ตั้งที่สามารถพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมในอนาคต โดยพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ
พ้ืนที่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการยกระดับรายได้และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งการจัดการผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖.๑.๔ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดย
สนับสนุนและยกระดับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทบทวนการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนให้เหมาะสมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ตามศักยภาพพ้ืนที่ พัฒนาเมืองชายแดนให้มีความน่าอยู่ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการดูแลด้านความม่ันคง
และรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ และส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

๖.๒ ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา
เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา 
ขอนแก่น เมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสงขลา และภูเก็ต ภายใต้แนวคิดการขับเคลื่อนการพัฒนา
เมืองอัจฉริยะและเมืองน่าอยู่ที่มีระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม และพ้ืนที่สีเขียวที่เพียงพอ 
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในพ้ืนที่ 
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 

รัฐบาลให้ความส าคัญกับชุมชนในการน าความรู้และทรัพยากรในพ้ืนที่มาผลิตเป็นสินค้าและ
บริการ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสร้างรายได้กระจายรายได้สู่ชุมชน  สนับสนุนสินค้า
ชุมชนและยกระดับวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งพัฒนาช่องทางการตลาดเชื่อมโยงกับระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และสร้างพลังสังคม พลังชุมชนรวมทั้งสร้างการเรียนรู้ ฝึกอาชีพกลุ่มอิสระในการร่วมขับเคลื่อน
และพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายด าเนินการ ดังนี้ 

๗.๑ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๗ .๑ .๑  สร้างมูลค่าเพ่ิมธุรกิจชุมชนผ่ าน อัตลักษณ์ ของพ้ืนที่ โดยส่งเสริมให้

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ของไทย ผู้ประกอบการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และสหกรณ์
ในชุมชนให้สามารถใช้ประโยชน์และต่อยอดจากสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภูมิปัญญา  วัฒนธรรม และทรัพยากรใน
พ้ืนที ่รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชนที่มีอัตลักษณ์และมี
มาตรฐานการผลิตตามหลักสากล ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง น า ไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากขึ้น 

๗ .๑ .๒ สนับสนุนความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนผ่านเทคโนโลยี  โดยพัฒนา
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถทั้งในการบริหารจัดการธุรกิจ
สมัยใหม่ การสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งในเชิงกระบวนการผลิต การน าเสนอสินค้าหรือบริการ และการตลาด มี



๒๔ 

 

ความสามารถในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการด าเนินธุรกิจได้มากข้ึน โดยเฉพาะการเข้าถึงตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมแนวคิดการท าธุรกิจภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing 
Economy) โดยเริ่มต้นจากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานและบริการของภาครัฐเครื่องจักรและอุปกรณ์
ร่วมกัน เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ 

๗.๑.๓ สร้างโอกาสและส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและบริการทาง
การเงินของวิสาหกิจชุมชน  โดยจัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุนให้มีช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่
หลากหลาย และเพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางการตลาดและการ
ช าระเงินรูปแบบใหม่ด้วยระบบออนไลน์หรือผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและ
สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพ่ือประสาน แลกเปลี่ยนความรู้ ใช้ประโยชน์จากข้อมูล และเชื่อมต่อกิจกรรม
ร่วมกัน 

๗.๑.๔ ส่งเสริมการลงทุนในชุมชนเพ่ือสร้างงานในชุมชนโดยพัฒนาระบบและกลไก 
รวมทั้งพัฒนากลุ่มอาชีพตามศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนในชุมชน
และท้องถิ่น แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ และลดอัตราการย้ายถิ่นเพ่ือ
ท างานในเมือง สนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนตามความพร้อมและศักยภาพในแต่ละพ้ืนที่  ใช้เศรษฐกิจ
ดิจิทัลต่อยอดการพัฒนาควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน ด้วยการส่งเสริมการเชื่อมโยงภาคเศรษฐกิจ
หลักกับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภาคการผลิต ทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว 

๗.๑.๕ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด า เนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน โดยพัฒนา
และบูรณาการฐานข้อมูลที่สนับสนุนการประกอบธุรกิจให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย  อาทิ องค์ความรู้ 
ผลการวิจัยและพัฒนาการตลาดและนวัตกรรมสร้างระบบจูงใจให้เกิดความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนใน
การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมทั้งสนับสนุนการยกระดับสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชนทั้งในด้าน
การก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๗.๒ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๗.๒.๑ สร้างผู้น าชุมชน ยกย่องปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็น

วิทยากรในการขับเคลื่อนและสร้างกลไกการท างานร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนา กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง  การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้
เสียสละ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เอ้ือเฟ้ือแบ่งปันผู้อ่ืนและเป็นพลังส าคัญในการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ า 
การพัฒนาตนเองและการจัดการของชุมชนท้องถิ่น 

๗.๒.๒ ยกระดับคุณภาพตลาดชุมชน สถาบันการเงินของชุมชนสวัสดิการชุมชน 
สาธารณสุขชุมชน ป่าชุมชน ไม้มีค่า ท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งด้านการผลิต แหล่งเงินทุนโลจิสติกส์ ข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้และ
ความเชี่ยวชาญเพ่ือต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ในการเพ่ิมมูลค่าธุรกิจ พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มให้สามารถ
เชื่อมโยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตของภาค รวมถึงก ากับดูแลมาตรฐานสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง
ส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนจัดสวัสดิการที่จ าเป็นภายในชุมชน 

๗.๒.๓ แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินท ากิน สร้างชุมชนที่น่าอยู่มุ่งเน้นการจัดการที่อยู่
อาศัย การพัฒนาทักษะอาชีพ และการพัฒนาพ้ืนที่เมืองแบบองค์รวมเพ่ือพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สังคมที่เอ้ือ
อาทร มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของ



๒๕ 

 

เมืองและชุมชน และมีระบบเศรษฐกิจที่มั่นคงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเป็นฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

๗.๒.๔ สร้างพลังในชุมชน โดยส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลังทางสังคมภาคีเครือข่าย 
การรวมตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนมาเป็นก าลังในการพัฒนาเพ่ือส่วนรวมโดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
พลังจิตอาสา สร้างพลังแผ่นดินเพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างเอกภาพแก่กลุ่มอาสาสมัครรูปแบบต่าง  ๆ การ
สร้างพลังสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมของคนทุกวัยผ่านการสร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ 
และการสร้างพลังภูมิคุ้มกันเพื่อการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและ
เตือนภัย 

๗.๒.๕ สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุก
ภาคส่วนเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจก าหนดนโยบายและมาตรการของภาครัฐโดยเริ่มจากการเปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถน าเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสวัสดิการในระดับชุมชน 
เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในบริบทสังคมไทย 

๗.๓ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก โดยการสร้าง 
“คุณค่าร่วม” ระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และผู้บริโภค ที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต พร้อมทั้งส่งเสริมให้
เกิดวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน เพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่จะช่วยส่งเสริม
ให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นหรือช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาชุมชน อาทิ การจ้างงานผู้พิการ หรือผู้ผ่าน
การต้องขัง เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชน 
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

๘.๑ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๘.๑.๑ จัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาส

พัฒนาตามศักยภาพ เพ่ือสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบ
ครอบครัว เพ่ือส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่
ค านึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพ้ืนที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ
การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการ
ยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน  และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทาง
การศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

๘.๑.๒ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยค านึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็ก
แต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
กับระบบโรงเรียนปกติท่ีเป็นระบบและมีทิศทางท่ีชัดเจน 

๘.๒ พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
๘.๒.๑ ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุก

ช่วงวัยส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ โดยปรับโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีและการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเข้ามามีส่วนในการจัดการเรียนการสอน  และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก การ
ผลิตและพัฒนาครู ที่น าไปสู่การมีครูสมรรถนะสูงเป็นครูยุคใหม่ที่สามารถออกแบบและจัดระบบการสร้าง
ความรู้ สร้างวินัย กระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์มุมมองของเด็กและครูด้วยการสอนในเชิงแสดง
ความคิดเห็นให้มากขึ้นควบคู่กับหลักการทางวิชาการ 

๘.๒.๒ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้ เรียนทั้ง
ในส่วนฐานความรู้และระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความต้องการของประเทศในอนาคต 



๒๖ 

 

และเป็นผู้ เรียนที่สามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถก ากับการเรียนรู้ของตนเองได้  รวมถึงมีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสารและแสวงหาความรู้ได้  มีความพร้อมทั้งทักษะความรู้ ทักษะ
อาชีพ และทักษะชีวิตก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

๘.๓ พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม ๔.๐ โดย
การจัดระบบและกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจนเป็นระบบในการพัฒนา
ก าลังคนที่มีทักษะขั้นสูงให้สามารถน าความรู้และทักษะมาใช้ในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม ซึ่งต้องครอบคลุมการพัฒนาก าลังคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้ว ก าลังคนที่ก าลังจะเข้าสู่อุตสาหกรรม 
และเตรียมการส าหรับผลิตก าลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต 
รวมทั้งเร่งรัดและขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝีมือแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 

๘.๔ ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง 
สนับสนุนให้ธุรกิจชั้นน าในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสู งจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพ่ือ
กลับมาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่ง
จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างธุรกิจ  ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ โดยในระยะแรกให้
ความส าคัญกับการดึงดูดนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าใน
สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมทั้งมีพ้ืนที่ให้กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงได้ท างานร่วมกัน  หรือ
ร่วมกับเครือข่ายอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ 

๘.๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
๘.๕.๑ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒ นานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและความ

ยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิง
พ้ืนที่ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า สร้างโอกาสส าหรับผู้ด้อยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทุนมนุษย์ให้พร้อมส า หรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม ๔.๐ ตามความเหมาะสมได้
อย่างเป็นรูปธรรมโดยระยะแรกจะให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชน
อย่างครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๘.๕.๒ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น
สูง เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และสร้างความเป็นเลิศของ
ประเทศในอนาคต โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ก าหนด
วาระการวิจัยแห่งชาติ ส่งเสริมความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนของทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ  ภาคการศึกษา ชุมชน 
และภาคเอกชนในทุกสาขาการผลิตและบริการ สร้างสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของระบบวิจัยและการ
พัฒนานวัตกรรมให้เข้มแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

๘.๕.๓ สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ปฏิรูปและบูรณาการระบบ
การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ให้เอ้ือต่อการเพ่ิมศักยภาพด้านนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการค้าโลก ส่งเสริมกระบวนการการท างานของ
ภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมให้เป็นระบบเปิด และมีการบูร
ณาการการท างานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและยกระดับงานวิจัย  สู่การ
เพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 



๒๗ 

 

๘.๖ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
๘.๖.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครูเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพ้ืนฐานการสนับสนุนที่ค านึงถึงความจ าเป็นและศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรฐานขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้างระบบวัดผล
โรงเรียนและครูที่สะท้อนความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน  คืนครูให้นักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม่
จ าเป็น รวมถึงจัดให้มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยการเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูล
ครอบครัวและผู้เรียนระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนา
ช่องทางให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๘.๖.๒ พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลากหลาย  
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับช่วงวัย  ตลอดจนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
อุทยานการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต  และส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

๘.๖.๓ ลดความเหลื่อมล้ า ทางการศึกษา โดยบูรณ าการการด าเนินงานระหว่าง
หน่วยจัดการศึกษากับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กนอก
ระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่
ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่างโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับโรงเรียน
ขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน ชุมชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการศึกษาในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ  ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาหนี้สินทางการศึกษา โดยการปรับโครงสร้างหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทบทวนรูปแบบ
การให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม 

๘.๖.๔ พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย โดยก าหนดระบบที่เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของทุกช่วงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนความรู้และประสบการณ์หน่วยการเรียนที่ชัดเจน 
ส่งเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ  การก าหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
การจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับความต้องการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกช่วงวัย  เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโน้มความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีในอนาคต 

๘.๖.๕ ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกการปลูกฝังวินัยและอุดมการณ์ที่
ถูกต้องของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะการเคารพกฎหมาย และ
กติกาของสังคมเข้าไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกลไกสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวในทุกมิติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทาง
สังคม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

๘.๗ จัดท าระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเน้นออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่ใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันและทักษะอาชีพของคนทุกช่วงวัย
ในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาเป็นรูปแบบธนาคารหน่วยกิต ซึ่งเป็นการเรียน
เก็บหน่วยกิตของวิชาเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนข้ามสาขาวิชาและข้ามสถาบันการศึกษา  หรือท างานไป



๒๘ 

 

พร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้างโอกาสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสามารถ
พัฒนาตนเองทั้งในด้านการศึกษาและการด ารงชีวิต 
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 

มุ่งเน้นการจัดบริการสาธารณสุขและระบบความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมประชากรทุก
กลุ่มอย่างเหมาะสมน าไปสู่ความเสมอภาค ประกอบด้วย 

๙.๑ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุข แพทย์สมัยใหม่ และแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีคุณภาพทัดเทียมกันทั่วทุกพ้ืนที่รวมถึงการยกระดับไปสู่ความ
เชี่ยวชาญในด้านการแพทย์แม่นย า และยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ 
โดยอยู่บนพ้ืนฐานหลักประสิทธิภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริม
สุขภาวะและอนามัยให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง  พร้อมทั้งจัดให้มี
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

๙.๒ ส่งเสริมการป้องกัน และควบ คุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพโดยการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุข
ภาวะที่ถูกต้องของคนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะ  สร้างระบบ
รับมือต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ทั้งระบบติดตาม เฝ้าระวัง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
อย่างครบวงจรและบูรณาการ จัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลอย่างทั่วถึง และ
ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 

๙.๓ พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอ
ประจ าบ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้
ทั่วถึงและครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ าของคุณภาพการบริการในแต่ละระบบ พร้อมทั้ง
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการ
เพ่ิมบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และการยกระดับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือให้ประชาชนในทุกครัวเรือนทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนสามารถเข้าถึง
หน่วยบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

๙.๔ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพการมีงานท า ที่เหมาะสม
กับประชากรทุกกลุ่ม มีการลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
โดยตรง จัดให้มีระบบบ าเหน็จบ านาญหลังพ้นวัยท างาน ปฏิรูประบบภาษีให้ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านกลไกกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับความ
ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการท างาน ได้รับรายได้ สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่การด ารง
ชีพ 
๑๐. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

๑๐.๑ ปกป้อง รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ไม้ของประเทศ เพ่ือสร้างสมดุลทางธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้ง
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชายเลนและป่าชุมชน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเมือง หยุดยั้งการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง รวมถึงเร่งฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรม แก้ไขกฎหมายป่าไม้ที่ซ้ าซ้อน เร่ง
คืนพ้ืนที่ป่าโดยการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าและสามารถท ากินได้อย่าง
เหมาะสม น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกและการบริหารจัดการ



๒๙ 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมบทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) พร้อมทั้งรณรงค์
สร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเยาวชนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

๑๐.๒ ปรับปรุงระบบที่ดินท ากินและลดความเหลื่อมล้ าด้านการถือครองที่ดินโดยจัดสรรที่ดิน
ท ากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ราษฎรที่ยากไร้และเกษตรกรตามหลักการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  
การกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ าและมีมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ใน
ครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกรและผู้ยากจนจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการที่ดิน จัดท าหลักฐาน
การถือครองที่ดินของรัฐทุกประเภท จัดท าแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน และเร่งแก้ไขปัญหาเขต
ที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน เพ่ือลดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 

๑๐.๓ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ แหล่งน้ าชุมชน และทะเลโดยเชื่อมโยงกับแผน
บริหารจัดการน้ า ๒๐ ปีของประเทศ เพ่ิมผลิตผลในการจัดการและการใช้น้ าทุกภาคส่วน จัดให้มีน้ าสะอาดใช้
ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้ มีระบบการจัดการน้ าชุมชนที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งส่งเสริม ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ พ้ืนที่ต้นน้ าพ้ืนที่ชุ่มน้ า พ้ืนที่พักน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ แอ่งน้ าบาดาล การ
ระบายน้ าชายฝั่ง เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น ้าให้ทัดเทียมระดับสากล ดูแล
ภัยพิบัติจากน้ า พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและ
สร้างระบบจัดสรรน้ าที่เป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ าในชุมชนตามแนว
พระราชด าริ 

๑๐.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่ และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพ่ือการ
พัฒนาประเทศและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่อย่างเหมาะสม เป็นธรรม 
และค านึงถึงดุลยภาพทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการของภาคประชาชน จัดท าเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองบนพ้ืนฐานศักยภาพแร่และมีการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม ดูแลรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
โดยบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัดโดยใช้แผนที่ การจ าแนกเขตทางทะเลและ
ชายฝั่ง (one marine chart) บริหารจัดการทรัพยากรแร่และแหล่งพลังงานในทะเล รวมทั้งมลพิษและขยะใน
ทะเลให้มีประสิทธิภาพ จัดท าผังชายฝั่งและฝั่งทะเลที่ชัดเจน และก าหนดพ้ืนที่การพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ โดย
การมีส่วนร่วมของประชาชนและสอดคล้องกับภูมิศาสตร์และทรัพยากรในพ้ืนที่ รักษาแนวปะการังที่ส าคัญต่อ
การท่องเที่ยว รักษาป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลที่ส าคัญต่อประมงและสัตว์หายาก 

๑๐.๕ แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างสังคมคาร์บอนต่ าและปลอดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ 
ไมครอน ก าหนดมาตรการควบคุมการเผาพ้ืนที่เพ่ือท าการเพาะปลูกปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง
ระบบ และการสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีไทยเข้าร่วมและให้สัตยาบันไว้ 

๑๐.๖ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพ่ือให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยการน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  อาทิการจัดการขยะหรือของเสีย เพ่ือน าไปใช้ใน
กระบวนการผลิตหรือบริโภคท่ีหลากหลายและท าให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 



๓๐ 

 

๑๐.๗ พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยให้
ความส าคัญกับการจัดท าระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือเชิงนโยบายในการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม และบูรณาการ
การท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพื้นที่ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ลดความขัดแย้งระหว่างยุทธศาสตร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะระหว่างยุทธศาสตร์รายสาขากับยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 

๑๐.๘ แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการส่งเสริมและให้
ความรู้ในการลดปริมาณขยะในภาคครัวเรือนและธุรกิจ การน ากลับมาใช้ซ้ าการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพ่ือ
ลดปริมาณและต้นทุนในการจัดการขยะของเมือง และสามารถน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้ง
พัฒนาโรงงานก าจัดขยะและของเสียอันตรายที่ได้มาตรฐาน 
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ 
และการบูรณาการการท างานของหน่วยงานต่าง ๆนอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พ่ึงของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง กฎหมายจะต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยรวมโดยรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการด าเนินการ ดังนี้ 

๑๑.๑ พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่โดยพัฒนาให้ภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ  
รวมทั้งจัดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป 
พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวางแผนการน าไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการท างานให้มีมาตรฐาน
สูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

๑๑.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความส าคัญต่อการ
ประกอบธุรกิจและด าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัลและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่
ต้นจนจบกระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้
อย่างทันทีและทุกเวลา 

๑๑.๓ พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินที่มีระบบการวิเคราะห์ และ
แบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบบริการ
ประชาชนที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากข้ึน 

๑๑.๔ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานของรัฐในทุกระดับต้องเปิดเผยและ
เชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองและระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ของประเทศที่มีความ
ซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการท างานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง 
แสวงหาความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในด้าน
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๑.๕ ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา 
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยน



๓๑ 

 

กระบวนการทางความคิดให้ค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติและเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นใน
หลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน  ด าเนินการ
ปรับปรุงสวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ตลอดจนสร้างขวัญก าลังใจและความผูกพันในการท างาน 

๑๑.๖ พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบ
ภาครัฐ โดยการสร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารราชการขั้นพ้ืนฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคและลดข้อจ ากัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ชุมชน  วิสาหกิจเพ่ือสังคม องค์กร
ภาคประชาสังคม และเอกชน สามารถเข้ามาด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และมีบทบาทในการพัฒนา
บริการสาธารณะในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งมีส่วนในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐในทุก ๆ ด้าน 

๑๑.๗ ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพ่ือเอ้ือต่อการท าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ าวัน 
๑๑.๗.๑ ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอ านวยความสะดวก 

ต้นทุนค่าใช้จ่าย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ ให้สามารถสนับสนุนและเอ้ือต่อการประกอบ
ธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนการ
ตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจจนถึงการปิดกิจการพร้อมทั้งก ากับและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตามปฏิญญาสากล 
ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเชื่อมโยงกัน
อย่างไร้รอยต่อ เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๑๑ .๗ .๒ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ 
ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน  เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
สามารถสร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม ่ๆ และการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยต่อไป 

๑๑.๗.๓ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรมโดยก ากับดูแลให้เกิด
ความเป็นธรรมทางการค้าและติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาดอย่าง
ใกล้ชิด บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจั งและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วและเสมอภาคของประชาชน 

๑๑.๘ กระจายอ านาจ ความรับผิดชอบ และเพ่ิมบทบาทการปกครองขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ  โดยเร่งพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพและมีความรับผิดชอบมากข้ึนทั้งในการบริหารและการใช้
จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนท้องถิ่นและภาคีอ่ืน  ๆ ในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่รวมถึงการจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การ 
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลและสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์เชิง
พ้ืนที ่
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 

๑๒.๑ แก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยจัดให้มีมาตรการและระบบเทคโนโลยี
นวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและเข้มงวดรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งเร่ งสร้างจิตส านึกของคนในสังคมให้
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรมและสนับสนุนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และเฝ้าระวังการทุจริตประพฤติมิชอบ 



๓๒ 

 

๑๒.๒ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมให้มีรูปแบบการลงโทษอ่ืนที่ไม่ใช่โทษอาญา
ตามหลักสากล มุ่งเน้นยกระดับการพัฒนาระบบ แก้ไข บ าบัด ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน พัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวนด้านการปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ  ก าหนด
มาตรการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซง
หรือครอบง าใด ๆ พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ด าเนินงานสอด
ประสานกันอย่างเป็นองคาพยพเพ่ือให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้งและกรณีพิพาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เน้นการท างานเชิงรุกรวมทั้งพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถอ านวยความยุ ติธรรมได้อย่าง
เป็นธรรมเสมอภาค โปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรมได้ และสร้างสังคมที่พัฒนาอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม พร้อม
ทั้งผลักดันให้เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมาย 
พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่
เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จ าเป็นและเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้หรือ
ผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

  2. นโยบายและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัดและอ าเภอ 

   2.1 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2561 - 2564 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ศูนย์กลาง การเกษตร การท่องเที่ยวนานาชาติ มีระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ” 

นิยามวิสัยทัศน์  
ศูนย์กลางการเกษตร หมายถึง การมีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านปริมาณการ 

ผลิต (การปลูกหรือการเพาะเลี้ยง) ด้านการแปรรูป ด้านการตลาด หรือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวนานาชาติ หมายถึง การมีความโดดเด่นในด้านจานวนนักท่องเที่ยว 

และรายได้จากนักท่องเที่ยวนานาชาติ  
มีระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ หมายถึง การมีระบบคมนาคมท่ีเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั้งทาง 

บก ทางอากาศ และทางน้า และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่สนับสนุนการพัฒนา ด้านต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด การเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง การพัฒนาในทุกด้านของกลุ่มจังหวัด จะต้องไม่สร้าง ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือป้องกัน หรือ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่  
พันธกิจ (Mission)  

1. พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาล์มน้ามัน ยางพารา และไม้ผล  
2. พัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตว์ที่สามารถสร้างความ

โดดเด่น  
3. พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การบริหาร

จัดการ และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด  
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการพัฒนาของกลุ่ม

จังหวัด  
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมที่ดี  



๓๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจหลัก (ปาล์มน้า

มัน ยางพารา ไม้ผล)  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพ่ิมผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจ และ

การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพื้นที่  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความ

หลากหลาย ของรูปแบบการท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการ

พัฒนา ของกลุ่มจังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 

   2.2 ทิศทางการพัฒนาจังหวัด 

การก าหนดต าแหน่งและทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
     จากกรอบนโยบายและศักยภาพ  โอกาส  ข้อจ ากัด  จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงก าหนด
ต าแหน่งและทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยก าหนดวิสัยทัศน์จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า “นครแห่งอารยธรรม  
น่าอยู่น่าเที่ยว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”     

วิสัยทัศน์ 
“นครแห่งอารยธรรม  น่าอยู่น่าเที่ยว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 

 
ค านิยามวิสัยทัศน์  
 

ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 
นครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความหลากหลายทางศาสนา  พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่าง 

เอ้ืออาทร  มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ  
และมีประเพณี  วัฒนธรรมที่สืบทอดอย่างยาวนาน 
 

น่าอยู่น่าเที่ยว เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชุมชนเข้มแข็ง 
เป็นที่อยู่อาศัยชั้นดี และประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยดี ชุมชนมีความม่ันคง
ทางอาหารสูง  เป็นเมืองอาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมือง
พลังงานสะอาด เมืองที่มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมืองที่มีระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงทั้ง
ทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศอย่างครบวงจร ระบบโลจิสติกส์ได้มาตรฐาน 
ประชาชนมีความเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองแห่ง
ท่องเที่ยวที่อบอุ่น 
 

 
 



๓๔ 

 

ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 
การเกษตรและ

อุตสาหกรรมยั่งยืน 
นครศรีธรรมราชมีฐานเศรษฐกิจเข้มแข็งจากภายในจังหวัด เป็นแหล่งการผลิตทาง
การเกษตรที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการผลิตที่มี
คุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเพ่ิมมูลค่า ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค 
และน านวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร ประชาชน
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีงาน อาชีพ รายได้  การบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ า และระบบ
ชลประทาน รวมทั้งการจัดสรรที่ดินท ากิน เป็นเมืองที่เน้นการจัดการด้านการ
ส่งเสริมการผลิตพืช สัตว์ ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
การพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้เข้มแข็งการบริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farm 
ระบบการวางแผนการผลิต เพื่อการสร้างมูลค่าผ่านการแปรรูปและ การพัฒนาตลาด
สินค้าเกษตร  ที่มีความยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ มีการแปรรูปเพ่ิมคุณค่า มูลค่าสินค้าเกษตรสร้างผลตอบแทนเชิง
เศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรคู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่ น    
เศรษฐกิจเติบโตจากการท่องเที่ยว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  
นิเวศน์ป่าเขา และทางทะเล และการท่องเที่ยวทางพุทธศาสนา เศรษฐกิจจากฐาน
การค้า การลงทุน การบริการ และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เติบโต 
และแข่งขันได ้

จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด  
   จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม  สงบสุข  น่าเที่ยว 
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

เป้าหมายการพัฒนา 
1.  เพ่ิมรายได้จากการเกษตร  อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 

  2. เพ่ิมรายได้จาการท่องเที่ยว 
 3.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

   4.  ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
5.  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นการพัฒนา 
     1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

1. การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
3. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
5. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 



๓๕ 

 

วิสัยทัศน์ของอ าเภอทุ่งสง (Vision) 
“ทุง่สงเมืองน่าอยู่ ยั่งยืนเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดี การศึกษามีมาตรฐาน” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
2. ขจัดปัญหาความยากจน 
3. พัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4. เพิ่มผลผลิตและรายได้จากการเกษตร การท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
7. เสริมสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอ าเภอทุ่งสง 
อ าเภอทุ่งสงก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอใน 6 ประเด็น คือ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ และน า นวัตกรรมเกษตร
มาใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตและสร้างรายได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สามารถ
ก่อสร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมี ประสิทธิภาพ เพิ่มพ้ืนที่
สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความม่ันคงพ้ืนฐานชุมชนเข้มแข็ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้แล ะภูมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช 
แนวทางการพัฒนาในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม ทั้งในและนอกระบบ 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน สถานศึกษาทุกระดับให้กับผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งส่งเสริม
เครือข่ายการเรียนรู้ชุมชนและการสนับสนุนปลูกฝังค่านิยมเด็ก เพ่ือให้เกิดระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3. เสริมสร้างสภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพโดยพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า คุณภาพการบริการ การส่งเสริมสุขภาพการควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสุขภาพ เสริมสร้างคนไทยแข็งแรง
พัฒนาภูมิปัญหาท้องถิ่นและส่งเสริมการกีฬา 
 4. เสริมสร้างความพร้อมเพ่ือให้เด็ก คนชราและผู้ด้อยโอกาส เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 



๓๖ 

 

5. เสริมสร้างความพร้อมให้หมู่บ้านและชุมชน ในการคุ้มครองและจัดหาหลักประกันทางสังคมให้ประชากรวัย
แรงงานมีงานท าทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพ่ือมั่นคงในการด ารงชีวิต และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในด้านการข่าว การปราบปรามอาชญากรรมเพ่ือการ
จับกุมผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้มากขึ้น 
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้าน ต าบลมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การบริหารจัดการ การเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ และ
น านวัตกรรมเกษตรมาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. รักษาฐานรายได้เดิม เพ่ิมรายได้ 
2. ระบบการผลิตที่ได้รองมาตรฐาน และระบบ Logistics มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ 
1. บริการจัดการ เขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) 
2. พัฒนาเป็นเมืองเกษตรต้นแบบที่เพียบพร้อมปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร 
3. พัฒนาการผลิตและนวัตกรรมการผลิต การเก็บเกี่ยวการเก็บรักษา การแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์และการตลาดอย่างมืออาชีพ 
4. พัฒนาระบบการผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน 
5. พัฒนาระบบกลไก การบริหารจัดการที่ดินเชิงบูรณาการ 
6. พัฒนาระบบ Logistics เพ่ือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งกระจายสินค้าทางการเกษตร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับ
มาตรฐานสากลที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น 
เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยวที่
ได้มาตรฐานให้เกิดความยั่งยืน 
2. พัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองคอน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวแบบ
ครบวงจร 
4. พัฒนา ยกระดับคุณภาพของบุคลากรการท่องเที่ยว 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า  สิ่งแวดล้อมและพลังงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด 
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ทรัพยากรน้ า สิ่งแวดล้อม ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างยั่งยืน 
2. การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้อย่างประหยัด 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า และสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
2. อนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่จังหวัด 
3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ า 



๓๗ 

 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด และการ
ประหยัดพลังงาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5. การสร้างความม่ันคงบนพื้นฐานชุมชนเข้มแข็ง    
ป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ประชาชนได้รับความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 
2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข พึงตนเองได้ด้วยวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ 
1. สร้างความมั่นคง ปลอดภัย และสวัสดิภาพทางสังคมให้ครอบครัวและชุมชน บนพ้ืนฐานชุมชน
เข้มแข็ง 
2. พัฒนาระบบอ านวยความเป็นธรรมให้มีมาตรฐานเป็นที่พ่ึงของประชาชน   
3. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 
4. ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนแกนหลัก และพัฒนาไปสู่สวัสดิการสังคมถ้วนหน้า 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. สร้างพลังสังคมและกลไก เครือข่ายการพัฒนาในระดับพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6. การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพื่อสร้างคุณภาพของ
คนนครศรีธรรมราช    

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร ์
1. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับค่ามาตรฐานการศึกษา 
2. ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนจังหวัดนครศรีธรรมราช สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานประเทศ 
3. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา อารยธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น/สากล 
4. เครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง เน้นศูนย์การเรียนรู้ 

กลยุทธ์ 
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-NET 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ได้มาตรฐานสู่สากล 
3. ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ส่งเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีความรู้ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
5. สร้างเครือข่ายชุมชนด้านวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 



๓๙ 

 

  3. นโยบายและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ 

 “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ต าบลน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ 
 1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
 2.ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 3.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 4.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
 6.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.ใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส่ ตรวจสอบได้ 

จุดมุ่งหมาย 
 1.ประชาชนมีการศึกษาดี การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
 2.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4.การคมนาคมสะดวก ไฟฟ้า น้ าประปา มีใช้อย่างทั่วถึง 
 5.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
 6.บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7. การบริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีความโปร่งใส่ตรวจสอบได้ 

ยุทธศาสตร์ 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

เป้าประสงค์  
 1.ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจดีข้ึน 
 2.ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3.ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
 4.มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและได้มาตรฐาน 
 5.มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ 
 6.ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

 



๔๐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

เป้าประสงค์ –ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจดีขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 1.พัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
 2.ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเกิดการออม 
 3.ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
1.ร้อยละของการพัฒนาอาชีพของ
ประชาชน 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 

2.ร้อยละของการเพ่ิมขึ้นของรายได้
และการออมของประชาชนในต าบล 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 15 

3.ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตต าบล 

1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 1 แห่ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

เป้าประสงค์ –ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 1.ส่งเสริมจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
 2.สงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 
 3.รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
1.ร้อยละของการส่งเสริมสวัสดิการ
และนันทนาการของประชาชน 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ 30 ร้อยละ 35 ร้อยละ 40 

2.ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

3.ระดับความส าเร็จของชุมชนใน
การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนใน
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 

3.ระดับความส าเร็จของการจัดการ
แก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 



๔๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ –ประชาชนได้รับการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 1.ส่งเสริมการศึกษาของประชาชน 
 2.เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
 3.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา จริยธรรม  
 4.ส่งเสริมสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
1.ร้อยละของการจบการศึกษาภาค
บังคับและเข้าถึงการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่างทั่วถึง 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

2.ร้อยละของประชาชนในการเข้าถึง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

3.ระดับการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา จริยธรรม 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 

3.ระดับการส่งเสริมสนับสนุน
ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เป้าประสงค์ –มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีและได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 1.ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร 
 2.พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
 3.พัฒนาจัดหาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร  
ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
1.จ านวนของเส้นทางคมนาคมที่
ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 

10 
เส้นทาง 

10 
เส้นทาง 

10 
เส้นทาง 

10 
เส้นทาง 

10 เส้นทาง 

2.ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

3.ร้อยละของการพัฒนาแหล่งน้ า
เพ่ือการอุปโภค บริโภคและแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 



๔๒ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ –มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 1.สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
1.ร้อยละของประชาชนในการมี
จิตส านึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

2.ร้อยละของประชาชนในการเข้า
ร่วมบ าบัดและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
เป้าประสงค์ –ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
 1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ อบต. 
 3.พัฒนาปรับปรุงแหล่งรายได้และระบบการจัดเก็บภาษี 
 4.จัดหาที่ดินก่อสร้างส านักงานและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานให้เพียงพอ 
ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
1.ร้อยละของประชาชนในการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 

2.ร้อยละของรายได้จากการจัดเก็บ
ภาษ ี

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

3.ร้อยละของเครื่องมือเครื่องใช้ใน
ส านักงานมีเพียงพอ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีชีวิตความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจที่ดี  
(2) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
(3)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(3)  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค ให้มีมาตรฐาน 



๔๓ 

 

(4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ตามแผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  (9)  แผนงานการเกษตร 
  (๑0)  แผนงานงบกลาง 

  4. นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
   4.1 นโยบายการศึกษาของชาติ  

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2574 เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการ
จัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ 
สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์คน
ไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
วิสัยทัศน์ 

“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี๒๑” 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ 
๑) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ 
๓) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรมรู้รักสามัคคีและร่วมมือผนึกก าลังมุ่ง
สู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔) เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ าภายในประเทศลดลง 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น  แผนการศึกษา 
แห่งชาติได้วางเป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุก
คนให้มี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะ
ต่อไปนี้  

1) 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น
(Arithmetics)  

2) 8Cs ได้แก่  
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- ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา  
- ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
- ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  
- ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา  
- ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ  
- ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
- ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้  
- ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

  5. มาตรฐานการศึกษา 

5.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ  

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่ง ยึดเป็นแนวทางส าหรับ
การพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการจัด
การศึกษา โดยการก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผ้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา และใช้เป้าหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถด าเนินการต่าง ๆได้อย่างสะดวกเพ่ือให้เกิด
ผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ใช้เป็นแนวทาง
ในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการในการจัดการศึกษา ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงได้จัดท า
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาและจัดท ามาตรฐานการศึกษาขั้น
ต่ าที่จ าเป็นของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นกับผู้เรียนทั้งใน
ระหว่างที่ก าลังศึกษา และเพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนในระหว่างที่ก าลังศึกษาเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
หลังจากส าเร็จการศึกษา ซึ่งถือเป็น “คุณลักษณะของคนไทย ๔.๐”ที่สามารถสร้าง ความม่ันคง ม่ังคั่ง และ
ยั่งยืน ให้กับประเทศ 

เป้าหมายส าคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา
คือการให้อิสระสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตามความถนัดของ
ผู้เรียน ที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งก าหนดว่า สถานศึกษาเป็นผู้จัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (การประเมินตนเอง) โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและประเภทการศึกษาพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือน าไปสู/กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ตามบริบท ระดับและประเภทการศึกษาของสถานศึกษา 
และให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ท าหน้าที่ประเมินภายนอก
ตามรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและประเด็นอ่ืน ๆ ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด โดยมุ่งหมายให้
เป็นการประเมินเพือ่พัฒนา 

มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่ง ใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ใน 3 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยคนไทย 4.0 
จะต้องธ ารงความเป็นไทย และแข่งขันได้ในเวทีโลก" 
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5.2 มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ) 

ในการขับเคลื่อน  สมศ . ใน 20 ปีข้างหน้า ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยมหลัก 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กระชับ ชัดเจนที่จะนาพา สมศ. ไปสู่ “การเป็น
หน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ” และเป็น
กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาของประเทศท่ีมีความเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียนและสังคม
โลก 

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์หลัก  
สมศ. เป็นหน่วยงานประเมินคุณภาพภายนอกท่ีได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ในระดบัชาติ

และนานาชาติ สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของประเทศ 

พันธกิจ  
เพ่ือให้บริการการประเมินและรับรองแก่สถานศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  

ด้วยแนวทางท่ีเป็นเลิศ โดยคณะผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง  

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยอมรับ (Recognition) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยอดเยี่ยม (Excellence) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุคใหม่ (Innovation) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยั่งยืน (Sustainability) 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  
ข้อ ๓๘ ก าหนดให้ สมศ. ทาการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ และครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ  

๑) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ๕ ตัวบ่งชี ้ 

(๑) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  
(๒) เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย  
(๓) เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย  
(๔) เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย  
(๕) เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป  

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๒ ตัวบ่งชี้  
(๑) ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์

ของการจัดการศึกษา  



๔๖ 

 

(๒) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  

(๓) ผลการดาเนินการโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  

๒) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา  
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ๑ ตัวบ่งชี ้ 

(๑) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ตัวบ่งชี้มาตรการ
ส่งเสริม 

(๒)ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

๓) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ๑ ตัวบ่งชี ้ 

(๑) ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

๔) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ๑ ตัวบ่งชี้  
(๑) ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  

5.3 มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

มาตรฐานที่ ๑ ครู/ผู้ดูแลเด็ก มีคุณธรรม มีวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 
หมั่นพัฒนาตนเอง มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ  

มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็ก มีความสามารถในการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

มาตรฐานที่ ๓  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีคุณธรรม จริยธรรม  มีภาวะผู้นาและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ  

มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจานวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์  

มาตรฐานที่  ๕  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มาตรฐานที่ ๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบและครบวงจร  

มาตรฐานที่ ๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน  

มาตรฐานที่ ๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  

มาตรฐานที่ ๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย  



๔๗ 

 

มาตรฐานที่ ๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  

มาตรฐานที่ ๑๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา 
สถาบันการศึกษาองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน  

มาตรฐานที่ ๑๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA  

มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์ 

มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครองและ
ชุมชน  

มาตรฐานที่ ๑๕ ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติต่ออาชีพสุจริต  

มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจ าแนก การ
เปรียบเทียบ และแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย  

มาตรฐานที่ ๑๗ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/แผนการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้  

มาตรฐานที่ ๑๘ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  

มาตรฐานที่ ๑๙ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตใจที่ดี  

มาตรฐานที่ ๒๐ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  

มาตรฐานที่ ๒๑ ผู้เรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม  

มาตรฐานที่ ๒๒ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปกครอง และชุมชน  

มาตรฐานที่ ๒๓ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และมีส่วนร่วม
สนับสนุนในการพัฒนาการศึกษา  

4.๑.4 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๑ (National 
Standard for Early Childhood Care, Development and Education Thailand ๒๐๑๘)เป็นมาตรฐาน
ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา และจัดการศึกษา และการด าเนินงานศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก ที่ดูแลเด็กช่วงอายุตั้งแต่  ถึง 5 ปี  

ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่  
• มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการ  
• มาตรฐานด้านที่ 2 กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์ เรียนรู้ และเล่น  
• มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพเด็กปฐมวัย  



๔๘ 

 

สาระของมาตรฐานการศึกษาแต่ละด้าน มีดังนี้ 

มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
๑.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 
๑.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 
๑.4 การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
๑.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 

มาตรฐานด้านที่ ๒ คร/ูผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 
2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคมปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ส าหรับเด็ก อายุ 2 ปี  

3.1 ก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย 
3.2 ก เด็กมีพัฒนาการสมวัย 

ส าหรับเด็ก อายุ ๓ ปี – อายุ 5 ปี  
๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 
๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย 
๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ 
๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมืองดี 

๑.๑ วิสัยทัศน์  
จากนโยบายการพัฒนาประเทศ นโยบายการศึกษาของชาติ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ

การศึกษาและจากสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อการศึกษาท้องถิ่น ดังนี้  

  “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิดชูการกีฬานันทนาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม” 
๑.๒ พันธกิจ 

๑) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
๒) สนับสนุนส่งเสริมการเล่นกีฬานันทนาการให้เป็นวิถีชีวิต 
๓) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔) จัดให้มีสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 



๔๙ 

 

๑.๓ เป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPls) 

ข้อมูลปจัจบุัน 
(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย 
(Targets) 

ปี61-64 ปี61 ปี62 ปี63 ปี64 ปี65 
สถานศึกษามี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ 

จ านวนสถานศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐาน
การศึกษา (ประเมิน
คุณภาพภายใน) 

3 3 3 3 3 3 3 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน เล่นกีฬา
นันทนาการเป็นวิถี
ชีวิต 

ร้อยละของจ านวน
โครงการ/กิจกรรมที่จัด
เพื่อส่งเสริมการกีฬา
ตามแผน 

50% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม 
ศาสนา จรยิธรรม 

ร้อยละของเด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ที่มีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 
ตามเป้าหมายของ
โครงการ/กิจกรรม 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์  
ประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละของเด็ก 
เยาวชน และประชาชน
มีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรมตามเป้าหมาย
ของโครงการ/กิจกรรม 

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รบัการ
พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีมากขึ้น 

บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อ
คนต่อป ี

90% 90% 80% 90% 90% 90% 100% 

มีครุภณัฑ์ ท่ีดิน
สิ่งก่อสร้าง 
เพียงพอเหมาะสม
ปลอดภัยต่อการใช้
งาน 

ร้อยละของจ านวน
ครุภณัฑ์ที่ได้จัดซื้อตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

43% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

 

 1. ตัวชี้วัด : จ านวนสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน  
 การศึกษา (ประเมินคุณภาพภายใน)  
 

2. ขอบเขตความหมาย :  
 

 สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษา   
 (ประเมินคุณภาพภายใน)ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2561  
 

3. หน่วยวัด : 
 

 สถานศึกษา(แห่ง)  
   
 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.2561-2565) :   
 

 ๓  แห่ง  
   
 

5. วิธีการค านวณ :  
 

 หาผลรวม  
   
 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 

 ๓  แห่ง  
   
 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
 

 รายงานการประเมินตนเองคุณภาพการศึกษา  
   
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
 

 ปีการศึกษาละ 1  ครั้ง  
   
  

 
 
 
 
 

 



๕๑ 

 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

 

 1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดเพ่ือส่งเสริมการกีฬาตามแผน  
   
 

2. ขอบเขตความหมาย :  
 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดเพ่ือส่งเสริมการกีฬาตามแผนพัฒนาการศึกษา  

   
 

3. หน่วยวัด : 
 

 โครงการ/กิจกรรม  
   
 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.2561-2565) :   
 

 ร้อยละ 80  
   
 

5. วิธีการค านวณ :  
 

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดเพ่ือส่งเสริมการกีฬาตามแผนพัฒนาการศึกษาตามแผน    
 ด าเนินครบถ้วน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  
 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 

 ร้อยละ 50  
   
 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
 

 รายงานโครงการ/กิจกรรม  
   
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
 

 ปีงบประมาณละ 1  ครั้ง  
   
  

 
 
 
 
 

 



๕๒ 

 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

 

 1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
 ตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม  
 

2. ขอบเขตความหมาย :  
 

 ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมที่จัดเพ่ือ  
 ส่งเสริมศาสนา จริยธรรม ตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม  
 

3. หน่วยวัด : 
 

 คน  
   
 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.2561-2565) :   
 

 80%  
   
 

5. วิธีการค านวณ :  
 

 จ านวนของเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมายของโครงการ/  
 กิจกรรม คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  
 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 

 ร้อยละ 80  
   
 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
 

 รายงานโครงการ/กิจกรรม  
   
 

8. ความถีใ่นการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
 

 ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง  
   
  

 
 
 
 
 

 



๕๓ 

 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

 

 1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมาย  
 ของโครงการ/กิจกรรม  
 

2. ขอบเขตความหมาย :  
 

 ร้อยละของเด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมที่จัดเพ่ือส่งเสริม   
 ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม  
 

3. หน่วยวัด : 
 

 คน  
   
 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.2561-2565) :   
 

 80 %  
   
 

5. วิธีการค านวณ :  
 

 จ านวนของเด็ก เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมตามเป้าหมายของโครงการ/  
 กิจกรรม คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  
 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 

 ร้อยละ 80  
   
 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
 

 รายงานโครงการ/กิจกรรม  
   
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
 

 ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง  
   
  

 
 
 
 
 

 



๕๔ 

 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

 

 1. ตัวชี้วัด : บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่มากข้ึน  
   
 

2. ขอบเขตความหมาย :  
 

 บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อคนต่อปี  
   
 

3. หน่วยวัด : 
 

 คน  
   
 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.2561-2565) :   
 

 ร้อยละ 90  
   
 

5. วิธีการค านวณ :  
 

 จ านวนของบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต่อคนต่อปี  
 คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  
 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 

 90%  
   
 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
 

 รายงานการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรทางการศึกษา  
   
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
 

 ปีงบประมาณละ  1  ครั้ง  
   
  

 
 
 
 

 

  



๕๕ 

 

  
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

 

 1. ตัวชี้วัด : ร้อยละของจ านวนครุภัณฑ์ท่ีได้จัดซื้อตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   
 

2. ขอบเขตความหมาย :  
 

 จ านวนครุภัณฑ์ที่ได้จัดซื้อตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณนั้นๆ  
   
 

3. หน่วยวัด : 
 

 รายการ  
   
 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี พ.ศ.2561-2565) :   
 

 80%  
   
 

5. วิธีการค านวณ :  
 

 จ านวนของครุภัณฑ์ท่ีได้จัดซื้อตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณนั้นๆครบถ้วน  
 คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  
 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 

 43%  
   
 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
 

 ทะเบียนคุมครุภัณฑ์  
   
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
 

 ปีงบประมาณละ  1  ครั้ง  
   
  

 
 
 
 

 

  



๕๖ 

 

บทที่บทที่  ๒๒  
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนท่ีผ่านมาผลการจัดการศึกษาในรอบแผนท่ีผ่านมา  

  
    ปีงบประมาณที่ผ่านมาส านักปลัด ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์มีการก าหนด
วิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561 -2564)ไว้ว่า “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เชิดชูการกีฬา
นันทนาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์หลักไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ส านักปลัด  
มีด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)  ดังนี้ 
  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาของประชาชน 

โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1.สนับสนุนอาหาร
เสรมิ (นม) 

ให้มีอาหาร และนม
ทั่วถึงและเพียงพอ 

100% ให้นักเรียนได้รับการ
บริการร้อยเปอรเ์ซ็นต ์

100% 100% 

2.โครงการศึกษา
แหล่งเรียนรู้ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสร้างพัฒนาการ
เด็กก่อนวัยเรยีน 

100% 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100% 100% 

3.โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

100% 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100% 100% 

4.โครงการจัดซื้อ
เครื่องเล่นสนาม
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้มีอุปกรณส์่ง
เสรมพัฒนาการเด็ก 

0% 2 ชุด 0% ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ
2563 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  2.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมแข่งขันกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 

โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. โครงการ
แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิหนอง
หงส์เกมส ์

เพื่อให้มีพลานามยั
ที่ดีและห่างไกลยา
เสพติด 

100% เด็ก เยาวชนประชาชน
และผูสู้งอายุในเขต
ต าบลหนองหงส ์

100% 100% 

2.โครงการแข่งขัน
กีฬาเซปักตะกร้อ 

เพื่อให้มีพลานามยั
ที่ดีและห่างไกลยา
เสพติด 

100% เด็ก เยาวชนประชาชน
และผูสู้งอายุในเขต
ต าบลหนองหงส ์

100% 100% 

 



๕๗ 

 

  2.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมแข่งขันกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 

โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

3.โครงการส่ง
นักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬา 

0% เด็ก เยาวชนประชาชน
และผูสู้งอายุในเขต
ต าบลหนองหงส ์

0% 0% 

4.โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬา 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมกีฬาใน
ชุมชน 

0% หมู่ที ่ 1-14 0% 0% 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา จริยธรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา จริยธรรม 

โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1.โครงการอบรม
จริยธรรมและ
คุณธรรม 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ด้านจริยธรรม 
คุณธรรมแก่
ประชาชน 

100% จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 100% 100% 

2.โครงการท าบุญ
วันพระและวัน
ส าคัญทางศาสนา 

เพื่อให้ความรู้และ
สนับสนุน
วัฒนธรรม  ท้องถิ่น 

100% จ านวน 1,000 คน 100% 100% 

3.โครงการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ด้านจริยธรรม 
คุณธรรมแก่เด็กเล็ก 

100% 3 ศูนย ์ 100% 100% 

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1.โครงการจัดงาน
พระราชพิธี รัฐพิธี
และวันส าคัญของ
ชาติ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
วันส าคัญของชาต ิ

70% ให้ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 60 

70% 70% 

2.โครงการงาน
ประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อให้ประชาชน
ถือปฏิบัติประเพณี
ที่ดีงามต่อไป 

100% ให้ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 50 

100% 100% 

3.โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
วันส าคัญของชาต ิ

100% ให้ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 50 

100% 100% 



๕๘ 

 

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

4.โครงการงาน
ประเพณี
สงกรานต ์

เพื่อให้ประชาชน
ถือปฏิบัติประเพณี
ที่ดีงามต่อไป 

100% ให้ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80 

100% 100% 

5.โครงการวัน
ท้องถิ่นไทย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
วันส าคัญของชาต ิ

100% ให้เป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 50 

100% 100% 

6.โครงการวัน
ผู้สูงอายุแห่งชาต ิ

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
วันส าคัญของชาต ิ

100% ให้เป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 50 

100% 100% 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
  4.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1.โครงการ Big 
cleaning day 

เพื่อให้บุคคลากร
ท ากิจกรรม 5 ส 
และน าไปใช้ให้มี
ประโยชน ์

100% เดือนละ 1 ครั้ง 100% 100% 

2.โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนา
บุคคลากรทาง
การศึกษา 

100% 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100% 100% 

 
4.2 กลยุทธ์การพัฒนาจัดหาที่ดินก่อสร้างและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ 

โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

1. ตู้เหล็กสอง
บาน 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ทันสมัย
เพียงพอต่อการ
บริการ 

90% 3  ตู ้ 90% 90% 

2. โตะ๊ท างาน 3-
6 พร้อมเก้าอี ้

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ทันสมัย
เพียงพอต่อการ
บริการ 

0% 2  ชุด 0% 0% 

3. โตะ๊ท างาน 1-
2 พร้อมเก้าอี ้

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ทันสมัย
เพียงพอต่อการ
บริการ 

0% 2  ชุด 0% 0% 



๕๙ 

 

4.2 กลยุทธ์การพัฒนาจัดหาที่ดินก่อสร้างและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ 

โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิงคุณภาพ 

และข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

4. ตู้เหล็กบาน
เลื่อนกระจก 

เพื่อใหม้ีเครื่องมือ
เครื่องใช้ทันสมัย
เพียงพอต่อการ
บริการ 

90% 3  ตู ้ 90% 90% 

5. เก้าอ้ีท างาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ทันสมัย
เพียงพอต่อการ
บริการ 

0% 2 ตัว 0% 0% 

6. พัดลม
อุตสาหกรรม 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ทันสมัย
เพียงพอต่อ 

0% 2 ตัว 0% 0% 

7. โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี และจดั
ภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อม 

เพื่อความเหมาะสม
สวยงาม ปลอดภัย 

100% ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3  แห่ง 

100% 100% 

 

 
 
  

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



๖๐ 

 

บทที่บทที่  ๓๓  
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  

 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2565 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 

มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการศึกษา 
 

๑.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาของประชาชน ส านักปลัด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 

2.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมแข่งขันกีฬา 
และกิจกรรมนันทนาการ 
 

ส านักปลัด 
 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศาสนา จริยธรรม วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  
 

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมทางด้านศาสนา จริยธรรม 
3.2 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ส านักปลัด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ 
 

4.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
4.2 กลยุทธ์การพัฒนาจัดหาครุภัณฑ์ 
ที่ดินก่อสร้าง และปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ให้
เพียงพอ 
 

ส านักปลัด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
  



๖๑ 

 

บทที่บทที่  ๔๔  
บัญชีโครงการบัญชีโครงการ//กิจกรรมกิจกรรม  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการ
จัดศึกษาของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ดังนี้ 

๔.๑ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

            

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริม
การศึกษาของ
ประชาชน 

4 4,830,000 8 4,965,600 7 4,965,600 7 4,965,600 7 4,965,600 33 24692,400 

รวม 4 4,830,000 8 4,965,600 7 4,965,600 7 4,965,600 7 4,965,600 33 24692,400 

2)ยุทธศาสตร ์ 
การพัฒนาด้านการ
กีฬาและนันทนาการ 

            

2.1 กลยุทธ์การ
พัฒนาส่งเสรมิ
แข่งขันกีฬา และ
กิจกรรมนันทนาการ 

4 850,000 4 850,000 5 900,000 5 900,000 5 900,000 20 4,500,000 

รวม 4 850,000 4 850,000 5 900,000 5 900,000 5 900,000 23 4,400,000 



๖๒ 

 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ศาสนา จรยิธรรม 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

            

3.1 กลยุทธ์การ
พัฒนาส่งเสรมิและ
สนับสนุน 
กิจกรรมทางด้าน
ศาสนา จรยิธรรม 

3 220,000 4 320,000 4 320,000 4 320,000 4 320,000 19 1,500,000 

3.2 กลยุทธ์การ
พัฒนาส่งเสรมิและ
สนับสนุนประเพณี 
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

7 540,000 6 490,000 6 490,000 6 490,000 6 490,000 31 2,500,000 

รวม 10 760,000 10 810,000 10 810,000 10 810,000 10 810,000 10 4,000,000 

 
 
 
 



๖๓ 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4)  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

            

4.1 กลยุทธ์การ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ 

2 54,000 2 54,000 2 106,000 2 106,000 2 106,000 10 426,000 

4.2 กลยุทธ์การ
พัฒนาจัดหาครภุัณฑ ์
ที่ดินก่อสร้าง และ
ปรับปรุงเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เพียงพอ 
 

13 1,167,800 16 1,590,000 10 1,623,000 14 1,918,000 11 1,604,000 64 7,902,800 

รวม 15 1,221,800 18 1,644,000 12 1,729,000 16 2,024,000 13 1,710,000 74 8,328,800 

รวมท้ังสิ้น 33 7,661,800 40 8,269,600 34 8,404,600 38 8,699,600 35 8,385,600 180 41,421,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาของประชาชน 
 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 สนับสนุน
อาหารเสริม 
(นม)  

เพื่อจัดซื้อ
อาหารเสริม
(นม) ให้แก่
นักเรียนใน
สถานศึกษาใน
เขตต าบล 

ให้นักเรียนได้รับการ
บริการร้อยเปอรเ์ซ็นต ์

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เด็กได้รับอาหารที่มี
คุณค่าและประโยชน์
ต่อร่างกาย 

ส านักปลดั 

2 โครงการ
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อสร้าง
พัฒนาการเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กมีการพัฒนาการ
ในทางที่ดี 

ส านักปลดั 

3 โครงการ
จัดซื้อเครื่อง
เล่นสนาม
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้มี
อุปกรณ์ส่งเส
รมพัฒนาการ
เด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4 โครงการ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
งบประมาณเพียงพอ
ในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ส านักปลดั 



๖๕ 

 

4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาของประชาชน 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการจดัสรรเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ 
ศพด.เป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี  - 51,600 51,600 51,600 51,600 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส านักปลดั 

6 โครงการจดัสรรเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ 
ศพด.เป็นค่า
เครื่องแบบนักเรยีน 

เด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี  - 36,000 36,000 36,000 36,000 เพื่อลดภาระคา่ใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง 

ส านักปลดั 

7 โครงการจดัสรรเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ 
ศพด.เป็นค่าอุปกรณ์
การเรยีน 

เด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี  - 24,000 24,000 24,000 24,000 เพื่อลดภาระคา่ใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง 

ส านักปลดั 

8 โครงการจดัสรรเงิน
อุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับ 
ศพด.เป็นค่าหนังสือ
เรียน 

เด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี  - 24,000 24,000 24,000 24,000 เพื่อลดภาระคา่ใช้จ่าย
ของผู้ปกครอง 

ส านักปลดั 

 
 
 



๖๖ 

 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมแข่งขันกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการ
แข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพ
ติดหนองหงส์
เกมส ์

เพื่อให้มี
พลานามัยที่ดี
และห่างไกลยา
เสพติด 

เด็ก เยาวชนประชาชน
และผูสู้งอายุในเขตต าบล
หนองหงสม์ีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ท าให้ประชาชนมีความ
สามัคคีและมีร่างกายที่
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

2 โครงการ
แข่งขันกีฬา
เซปักตะกร้อ 

เพื่อให้มี
พลานามัยที่ดี
และห่างไกลยา
เสพติด 

เด็ก เยาวชนประชาชน
และผูสู้งอายุในเขตต าบล
หนองหงสเ์ข้าร่วมไม่น้อย
กว่า 6 ทีม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ท าให้ประชาชนมีความ
สามัคคีและมีร่างกายที่
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

3 โครงการส่ง
นักกีฬาเข้า
ร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬา 

เด็กเยาวชน ประชาชน
และผูสู้งอายุในเขตต าบล
หนองหงส ์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีส่วนร่วมกับองค์กรอื่น
ในกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา 

ส านักปลดั 

4 โครงการ
จัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬา 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมกีฬาใน
ชุมชน 

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่
หมู่ที ่ 1-14 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ท าให้เด็กและเยาวชน
นิยมการกีฬาเพื่อ
สุขภาพ 

ส านักปลดั 

5 โครงการ
ส่งเสริมการ
กีฬาเยาวชน
หนองหงส ์

เพื่อส่งเสริมด้าน
กีฬาให้เด็ก
เยาวชนเล่นกีฬา
ออกก าลังกาย 

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ
การกีฬาแก่เด็กเยาวชน
อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ80ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้ออกก าลัง
กายและมีทักษะการ
เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 



๖๗ 

 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา จริยธรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.1 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศาสนา จริยธรรม 
 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการ
อบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ด้านจริยธรรม 
คณุธรรมแก่
ประชาชน 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ท าให้ประชาชนได้
ศึกษาหลักธรรม
พระพุทธศาสนา 

ส านักปลดั 

2 โครงการ
ท าบุญวัน
พระและวัน
ส าคัญทาง
ศาสนา 

เพื่อให้ความรู้และ
สนับสนุน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 200 
คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม 

ส านักปลดั 

3 โครงการ
ปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรม
ให้แก่เด็กใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ด้านจริยธรรม 
คุณธรรมแก่เด็ก
เล็ก 

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเขา้ร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ50 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ท าให้ประชาชนได้
ศึกษาหลักธรรม
พระพุทธศาสนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4 โครงการ
อนุรักษ์และ
ส่งเสริมภมูิ
ปัญญา
ท้องถิ่นหนอง
หงส์ 

เพื่ออนุรักษ์และ
ส่งเสริมภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 200 
คน 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมภมูิปัญญา
ท้องถิ่นมากขึ้น 

ส านักปลดั 

 



๖๘ 

 

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจดังานพระ
ราชพิธี รัฐพิธีและ
วันส าคัญของชาต ิ

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
วันส าคัญของชาต ิ

ให้ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 60ของ
เป้าหมายโครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ท าให้ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคญัของวัน
ส าคัญของชาต ิ

ส านักปลดั 

2 โครงการงาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 

เพื่อให้ประชาชนถือ
ปฏิบัติประเพณีที่ดี
งามต่อไป 

ให้ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 50ของ
เป้าหมายโครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ท าให้ประชาชนไดส้ืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามไว้
สืบไป 

ส านักปลดั 

3 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
วันส าคัญของชาต ิ

ให้เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 60ของ
เป้าหมายโครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ท าให้ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคญัของวัน
ส าคัญของชาต ิ

ส านักปลดั 

4 โครงการงาน
ประเพณีสงกรานต ์

เพื่อให้ประชาชนถือ
ปฏิบัติประเพณีที่ดี
งามต่อไป 

ให้ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80ของ
เป้าหมายโครงการ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ท าให้ประชาชนไดส้ืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามไว้
สืบไป 

ส านักปลดั 

5 โครงการวันท้องถิ่น
ไทย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
วันส าคัญของชาต ิ

ให้เป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 50ของ
เป้าหมายโครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ท าให้ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคญัของวัน
ส าคัญของชาต ิ

ส านักปลดั 

6 โครงการวันผู้สูงอาย ุ เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
วันส าคัญของชาต ิ

ให้เป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 50ของ
เป้าหมายโครงการ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ท าให้ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคญัของวัน
ส าคัญของชาต ิ

ส านักปลดั 



๖๙ 

 

3.2 กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงการ
โครงการและ
กิจกรรมเนื่อง
ในโอกาส
ครบรอบ 
๑๐๐ ปี  ธง
ชาติไทย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ 

ให้เป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 50ของ
เป้าหมายโครงการ 

50,000 - - - - ท าให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงความส าคญั
ของวันส าคัญของชาติ 

ส านักปลดั 

 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

4.1 กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการ Big 
cleaning 
day 

เพื่อให้
บุคคลากรท า
กิจกรรม 5 ส 
และน าไปใช้ให้มี
ประโยชน ์

เดือนละ 1 ครั้ง 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ท าให้หน่วยงานมีความ
สะอาด สร้างความ
สามัคคีในหน่วยงาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2 โครงการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

เพื่อพัฒนา
บุคคลากรทาง
การศึกษา 

บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

48,000 48,000 100,000 100,000 100,000 บุคคลากรไดร้ับการ
พัฒนาคุณภาพ 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

 



๗๐ 

 

4.2 กลยุทธ์การพัฒนาจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ 
 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 จัดซื้อตู้เหล็ก
สองบาน 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

ตู้เหล็กสองบาน  
ปีละ 5 ตู ้

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ส านักปลดัและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2 จัดซื้อตู้เหล็ก
บานเลื่อน
กระจก 

เพือ่ให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก
ปีละ 5 ตู ้

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ส านักปลดัและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3 จัดซื้อโตะ๊หมู่
บูชา 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่
เหมาะสม 

โต๊ะหมู่บูชา 1  ชุด 8, 500 - - - - เหมาะสมสวยงาม ส านักปลดัและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4 จัดซื้อจัดซื้อ
พัดลม
อุตสาหกรรม 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ทันสมัย
เพียงพอ 

พัดลมอุตสาหกรรม 3 
ตัว 

3,500 7,000 - - - เพื่อบริการประชาชน ส านักปลดัและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5 จัดซื้อคูเลอร์
ใส่น้ า 

เพื่อให้มีวัสด/ุ
ครุภณัฑ์ที่เพียงพอ
เหมาะสมกับการ
ใช้งาน 

คูเลอร์ใส่น้ า จ านวน 1 
ถัง 

2,000 - - - - มีวัสด/ุครภุัณฑ์ท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านนาเกิดผล 

6 จัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ทันสมัย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า  
ปี2561 จ านวน1เครื่อง 
ปี2564 จ านวน3เครื่อง 
ปี2565 จ านวน3เครื่อง 

10,000 - - 30,000 30,000 ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักปลดัและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

7 จัดซื้อเครื่อง
เล่น 
ดีวีด ี

เพื่อให้มีวัสด/ุ
ครุภณัฑ์ที่เพียงพอ
เหมาะสมกับการ
ใช้งาน 

เครื่องเล่นดีวีดี จ านวน 
3 เครื่อง 

3000 3,000 - - - มีวัสด/ุครภุัณฑ์ท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 



๗๑ 

 

4.2 กลยุทธ์การพัฒนาจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ 
 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

8 จัดซื้อตู้เย็น เพื่อให้มีวัสด/ุ
ครุภณัฑ์ที่เพียงพอ
เหมาะสมกับการ
ใช้งาน 

ตู้เย็น จ านวน 2 หลัง 18,800 - - - - มีวัสด/ุครภุัณฑ์ท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาป่าและ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง 

9 จัดซื้อเครื่อง
กรองน้ า 

เพื่อให้มีวัสด/ุ
ครุภณัฑ์ที่เพียงพอ
เหมาะสมกับการ
ใช้งาน 

เครื่องกรองน้ า 1 เครื่อง 10,000 - - - - มีวัสด/ุครภุัณฑ์ท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผลและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง 

10 จัดซื้อโตะ๊
เขียนหนังสือ
พร้อมเก้าอี ้

เพื่อให้มีวัสด/ุ
ครุภณัฑ์ที่เพียงพอ
เหมาะสมกับการ
ใช้งาน 

โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี ส าหรับ
เด็กเล็ก 

45,000 - - 45,000 45,000 มีวัสด/ุครภุัณฑ์ท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาป่าและ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง 

11 โครงการ
ติดตั้ง  กล้อง
วงจรปิด
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ทันสมัย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัด 

500,000 - - 300,000 - ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักปลดัและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

12 จัดซื้อตู้ช้ันวาง
รองเท้า 

เพื่อให้มีวัสด/ุ
ครุภณัฑ์ที่เพียงพอ 

ช้ันวางรองเท้า จ านวน 
10 ตู ้

10,000 - - - - มีวัสด/ุครภุัณฑ์ท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาป่าและ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล 

13 จัดซื้อพัดลม
แขวนผนัง 

เพือ่ให้มีวัสด/ุ
ครุภณัฑ์ที่เพียงพอ
กับการใช้งาน 

พัดลมแขวนผนัง 4 ตัว - 6,000 - - - มีวัสด/ุครภุัณฑ์ท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง 



๗๒ 

 

4.2 กลยุทธ์การพัฒนาจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ 
 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

14 จัดซื้อโทรทัศน์
ขนาด 40นิ้ว 

เพื่อให้มีวัสด/ุ
ครุภณัฑ์ที่เพียงพอ
เหมาะสมกับการใช้
งาน 

โทรทัศน์ขนาด 40นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง 

- 20,000 - - - มีวัสด/ุครภุัณฑ์ท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาป่า 

15 จัดซื้อบอร์ดปดิ
ประกาศตู้
กระจก 

เพื่อให้มีวัสด/ุ
ครุภณัฑ์ที่เพียงพอ
เหมาะสมกับการใช้
งาน 

บอร์ดปิดประกาศตู้
กระจก ปีละ 2 ชุด 

- 11,000 - - 12,000 มีวัสด/ุครภุัณฑ์ท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาป่าและ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดง 

16 จัดซื้อโตะ๊
ท างาน 3-6 
พร้อมเก้าอี ้

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ทันสมัย
เพียงพอต่อการใช้
งาน 

โต๊ะท างาน 3-6 พร้อม
เก้าอี ้ 2  ชุด 

- 10,000 - 10,000 - เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ส านักปลดัและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

17 จัดซื้อโตะ๊
ท างาน 1-2 
พร้อมเก้าอี ้

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ทันสมัย
เพียงพอต่อการใช้
งาน 

โต๊ะท างาน 1-2 พร้อม
เก้าอี ้ ปีละ 1  ชุด 

- 10,000 - 10,000 - เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ส านักปลดัและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

18 จัดซื้อเก้าอ้ี
ท างาน 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน 

เก้าอี้ท างาน ปีละ 6  ตัว - 6,000 6,000 6,000 - เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการใช้งาน 

ส านักปลดัและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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4.2 กลยุทธ์การพัฒนาจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ 
 

ที ่
โครงการ / 
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

19 โครงการ
ปรับปรุง
อาคารสถานท่ี 
และจัดภูมิ
ทัศน์
สภาพแวดล้อม 

เพื่อความ
เหมาะสม
สวยงาม 
ปลอดภัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เหมาะสมสวยงาม
ปลอดภัย 

ส านักปลดัและ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

20 โครงการ
ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนมีสถานท่ี
ในการสร้าง
พัฒนาการให้
สมวัย 

สนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 1 แห่ง 

- 100,000 100,000 - - เด็กและเยาวชนมี
พัฒนาการที่ดีและ
สุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลดั 

21 โครงการ
ปรับปรุง
ห้องน้ า 

เพื่อให้มีห้องน้ า
เพียงพอต่อการ
ใช้งานและถูก
สุขลักษณะ 

ปรับปรุงห้องน้ าในอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาเกิดผล 

- - 100,000 100,000 100,000 นักเรียนและครรู้อยละ 
80 ได้ใช้ห้องน้ าท่ี
เพียงพอและถูก
สุขลักษณะ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล 

22 โครงการ
ก่อสร้าง
ห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควน
ไม้แดง 

เพื่อพัฒนา
อาคารสถานท่ี
และ
สภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสม 

ก่อสร้างห้องน้ า - 260,000 260,000 260,000 260,000 อาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมมีความ
เหมาะสม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 
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4.2 กลยุทธ์การพัฒนาจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอ 
 

ที ่ โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและแหล่งท่ีมา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

23 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมและซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาป่า 

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมท่ี
มีความเหมาะสม
ในการพัฒนา
และส่งเสรมิ
ทักษะการเรยีนรู้
ของเด็ก 

มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีมสีภาพมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัยต่อ
เด็กปฐมวัย 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 แล้วเสร็จและตรงตาม
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาป่า 

24 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นนา
เกิดผล 

เพื่อให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
สภาพแวดล้อมที่
มีความเหมาะสม
ในการพัฒนา
และส่งเสรมิ
ทักษะการเรยีนรู้
ของเด็ก 

มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีมสีภาพมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัยต่อ
เด็กปฐมวัย 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 แล้วเสร็จและตรงตาม
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาเกิดผล 

25 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมและซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านควน
ไม้แดง 

เพื่อให้
สภาพแวดล้อม
ของศูนย์
ปลอดภัย 
สวยงาม 
แข็งแรง 

มีอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีมสีภาพมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัยต่อ
เด็กปฐมวัย 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านควนไม้แดงมีความ
ปลอดภัย สวยงาม 
แข็งแรง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านควนไม้แดง 
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บทที่บทที่  ๕๕  
การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

 
๕.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  

คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 

 

๑. นายนฤนาท รักษารักษ์ ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ 
๒. นายเกียรติศักดิ์ ปินะถา ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ 
๓. นายเชี่ยว ค าแหง ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ 
๔. นายไพโรจน์   เหมมาลา ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
๕. นายสมหมาย  ปานอ่อน ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
๖. นายพร้อม   ชัยคชบาล ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
๗. นายสุทธิ   สุทธิพูน ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด กรรมการและเลขานุการ 

 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ  
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ  
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ 
๑ ครั้ง ทั้งนี ้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

๕.๒ วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  

เริ่มต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะท าการ
ประเมินผลส าเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่  ทั้งนี้  
ควรประเมินผลทั้งระบบ กล่าวคือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ กระบวนการที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ และผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน 
เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบ การก าหนดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป 

๕.๓ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ ก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่การติดตามและประเมินผลฯ ในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันต่อการรายงานผลและ
ข้อเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
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