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บทท่ี  1 
บทนํา 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * 
  ในบริบทการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จะต�องเผชิญกับความท�าทาย
จากการพัฒนาของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัฒน&  อาทิ เช'น  การรวมกลุ'มทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศต'างๆ ในโลกมีมากข้ึน  และเป.นยุทธศาสตร&การแข'งขันของประเทศต'างๆ  การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย'างก�าวกระโดด  สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงเข�าสู'สังคมผู�สูงอายุ  ป2ญหาสังคม
จากโรคระบาดใหม'ๆ และภัยก'อการร�ายเพ่ิมข้ึน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีเสื่อมโทรมมากข้ึน  
แนวโน�มพฤติกรรมผู�บริโภคท่ีให�ความสําคัญกับสุขภาพและวัฒนธรรมมากข้ึน  ดังนั้น  การพัฒนาเทศบาลใน
อนาคตจะต�องวางยุทธศาสตร&ให�สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับท่ี 11  ท่ีมุ'ง
พัฒนาสู'ความเป.น  “สังคมแห�งความสุขอย�างมีภูมิคุ�มกัน” ตามวิสัยทัศน&ท่ีว'า “ สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมี
ความสุข ด�วยความเสมอภาค เป#นธรรมและมีภูมิคุ�มกันต�อการเปล่ียนแปลง” โดยให�ความสําคัญกับการ
สร�างภูมิคุ�มกันในทุกภาคส'วนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสามารถปรับตัวได�อย'างรู�เท'าทัน ต'อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว'าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค&กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.2548  ได�กําหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค&กรปกครองส'วนท�องถ่ินไว�  3  ประเภท  คือ 

1. แผนยุทธศาสตร&การพัฒนา เป.นแผนพัฒนาระยะยาว 5 ป@ ครอบคลุมแผนพัฒนาสามป@ 
2. แผนพัฒนาสามป@  เป.นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling  Plan)  ท่ีต�องการมีการ 

ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป.นประจําทุกป@ ซ่ึงจะนําไปสู'กระบวนการจัดทํางบประมาณรายจ'ายประจําป@ขององค&กร
ปกครองส'วนท�องถ่ินด�วย 

3. แผนการดําเนินงาน  เป.นแผนท่ีแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน  โครงการพัฒนาและ 
กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององค&กรปกครองส'วนท�องถ่ินประจําป@งบประมาณนั้น 

                  “แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา”    เป.นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค&กร
ปกครองส'วนท�องถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร&และแนวทางการพัฒนาขององค&กรปกครองส'วนท�องถ่ิน ซ่ึงแสดงถึง
วิสัยทัศน&  พันธกิจ  และจุดมุ'งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห'งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ'นดิน  ยุทธศาสตร&กลุ'มภาคเหนือตอนล'าง  ยุทธศาสตร&การพัฒนา
จังหวัด  ยุทธศาสตร&การพัฒนาอําเภอ   แผนชุมชน และนโยบายในการพัฒนาของผู�บริหารเทศบาล  เพ่ือใช�
เป.นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลให�สอดคล�องกับสภาพป2ญหา  ความต�องการในการ
พัฒนาเทศบาล โดยมุ'งสู'สภาพการณ&อันพึงประสงค&ในอนาคตได�  ซ่ึงการวางแผนยุทธศาสตร&การพัฒนา   จึง
ต�องอยู'บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห&ข�อมูลอย'างรอบด�านและเป.นระบบ  กล'าวคือ การวางแผน
ยุทธศาสตร&ต�องคํานึงถึงสภาพการณ&ท่ีต�องการบรรลุ  และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล�อม ท้ังทาง
กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและองค&กร  การวางแผนยุทธศาสตร&นั้นจะต�องสอดคล�องกับศักยภาพ
ของท�องถ่ิน  ป2ญหาความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน  การดําเนินการต�องเป.นไปตามกระบวนการและ
ข้ันตอนท่ีกําหนดไว�  ดังนั้นการวางแผนยุทธศาสตร&การพัฒนาเทศบาล  จึงมีความสําคัญและเป.นประโยชน&
กับเทศบาลอย'างยิ่ง  
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1.1   ลักษณะของแผนยุทธศาสตร-การพัฒนา  
  1.1.1 เป.นการวางแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาวในเชิงรุก 
  1.1.2 มีการกําหนดวิสัยทัศน& พันธกิจ และจุดมุ'งหมายเพ่ือการพัฒนาเทศบาลอย'างชัดเจน
ในช'วงระยะเวลา 5 ป@  ระหว'างป@  (พ.ศ.2558–2562) 
  1.1.๓ มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผ'นดิน  ยุทธศาสตร&กลุ'มภาคเหนือตอนล'าง  ยุทธศาสตร&การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร&การพัฒนา
อําเภอ  แผนชุมชนและนโยบายในการพัฒนาเทศบาลของผู�บริหารเทศบาลเทศบาลตําบลลาดยาว 
  1.1.4 มีรายละเอียดเก่ียวกับยุทธศาสตร&การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาและ จุดมุ'งหมาย
เพ่ือการพัฒนา ระหว'างป@  (พ.ศ.2558–2562) 
  1.1.5 เปPดโอกาสให�ประชาชนหรือประชาคมมีส'วนร'วมในการจัดทําแผน  โดยร'วมแสดง
ความคิดเห็นและร'วมจัดทําร'างแผนยุทธศาสตร&การพัฒนา 
  1.1.6 แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว'างแผนยุทธศาสตร&การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป@ของ
เทศบาลตําบลลาดยาว 
   
1.2  วัตถปุระสงค-ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร-การพัฒนาเทศบาล 
  1.2.1 เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลท่ีต�องการให�เกิดข้ึนในอนาคต  ซ่ึง
สามารถแก�ไขป2ญหาและตอบสนองความต�องการของประชาชนในเขตเทศบาลได�อย'างแท�จริง 
  1.2.2 เพ่ือให�มีแผนยุทธศาสตร&การพัฒนาเป.นกรอบและแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา   
สามป@และแผนการดําเนินงานของเทศบาล 
  1.2.3 เพ่ือให�มีแผนยุทธศาสตร&การพัฒนาเป.นข�อมูลประสานแผนขององค&กรปกครองส'วน
ท�องถ่ินอ่ืนให�สอดคล�องกับการพัฒนาอําเภอ/จังหวัดแบบบูรณาการ 
 
1.3  ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร-การพัฒนา 
  1.3.๑ คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินจัดประชุมประชาคมท�องถ่ิน ส'วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือแจ�งแนวทางการพัฒนาท�องถ่ิน รับทราบป2ญหา ความต�องการ ประเด็นการพัฒนา 
และประเด็นท่ีเก่ียวข�องตลอดจนความช'วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  
เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร&การพัฒนา  โดยให�ข�อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน'วยงานต'างๆ และข�อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร&การพัฒนา 
  1.3.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาท�องถ่ิน  รวบรวมแนวทางการพัฒนาและ
ข�อมูล นํามาวิเคราะห&เพ่ือจัดทําร'างแผนยุทธศาสตร&การพัฒนาแล�วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
  1.3.3 คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร'างแผนยุทธศาสตร&การพัฒนา  เพ่ือเสนอ
ผู�บริหารท�องถ่ิน 
  1.3.4 ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติร'างแผนยุทธศาสตร&การพัฒนา  และประกาศใช�แผน
ยุทธศาสตร&การพัฒนาพร�อมท้ังแจ�งหน'วยงานท่ีเก่ียวข�องทราบ 
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1.4  ประโยชน-ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร-การพัฒนา  
  1.4.1 ทําให�การวางแผนพัฒนาเทศบาลเป.นไปอย'างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค&
ตามเปUาหมาย 
  1.4.2 ทําให�การบริหารจัดการในองค&กรของเทศบาลเป.นไปอย'างมีระบบโปร'งใสและ
ตรวจสอบได� 
  1.4.3 ใช�เป.นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป@  ซ่ึงแผนพัฒนาสามป@ ดังกล'าวจะใช�
เป.นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ'ายประจําป@ และงบประมาณรายจ'ายเพ่ิมเติมของเทศบาลต'อไป 
 
  

******************************- 
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บทท่ี  2 
สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลลาดยาว 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
2.1 ข�อมูลเก่ียวกับท่ีตัง้ อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา   
     สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย-สิน และทรัพยากรธรรมชาต ิ
  

(1)  ความเป#นมาของเทศบาลตําบลลาดยาว 
       ในอดีตชุมชนเมืองลาดยาว เป.นตําบลหนึ่งของอําเภอโกรกพระ ซ่ึงสภาพแวดล�อมท่ัวไปเป.น 
ปXาทึบ มีความอุดมสมบูรณ& ท้ังทางด�านกายภาพและชีวภาพ  ป@ พ.ศ.2456  ขุนลาดบริบาล (หลง  หมู'
พยัคฆ&)  กํานันตําบลลาดยาว ได�เป.นผู�บุกเบิกและพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานต'าง ๆ ของตําบลลาดยาวให�เจริญ
ยิ่ ง ข้ึน    จึ งได� เสนอยกฐานะตําบลลาดยาวเป.นอําเภอลาดยาว  ต'อพลโทพระยาเทพหัสดินทร& 
สมุหเทศาภิบาล ผู�สําเร็จราชการมณฑลนครสวรรค& และพระยาสุนทรพิพิธ  ข�าหลวงนครสวรรค&ในสมัยนั้น   
และในป@ พ.ศ.2468 พระยามหินทราเดชานุวัฒน& ได�ดํารงตําแหน'ง สมุหเทศาภิบาล ผู�สําเร็จราชการมณฑล
นครสวรรค& จึงอนุมัติให�ตําบลลาดยาว เป.นอําเภอลาดยาว  ต้ังแต'นั้นเป.นต�นมา 
  จนถึง พ.ศ. 2499  ได�มีการประกาศจัดต้ังสุขาภิบาลลาดยาวข้ึนโดยความเห็นชอบของ
ราษฎร และเป.นไปตามหลักเกณฑ&การจัดต้ังสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงในราชกิจจา
นุเบกษา เล'มท่ี 73 ตอนท่ี 60 ฉบับพิเศษ หน�า 80 ลงวันท่ี  18  กรกฎาคม  พ.ศ.2499  โดยมีนายถนอม   
กิจรุ'งเรือง นายอําเภอลาดยาว เป.นประธานกรรมการสุขาภิบาลต'อมาใน พ.ศ.2542  ซ่ึงมีนายชวน หลีกภัย  
เป.นนายกรัฐมนตรี  ได�มีการออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป.นเทศบาล  มีผลให�สุขาภิบาล
ลาดยาว  เปลี่ยนเป.นเทศบาลตําบลลาดยาว  ต้ังแต'วันท่ี  25  พฤษภาคม  2542  เป.นต�นมา 
  ท่ีมาของคําว'า  “ ลาดยาว ”  นั้นได�มีผู�สันนิษฐานไว�ต'างๆ กันไป  บางคนก็เรียกว'าตาม
ลักษณะภูมิประเทศท่ีมีลักษณะเป.นท่ีราบกว�างและลาดเอียงจากเชิงเขาด�านทิศตะวันตกลงสู'ทิศตะวันออก  
บางคนเรียกว'าตามลักษณะทางน้ําไหล  เพราะเม่ือก'อนพ้ืนท่ีบริเวณนี้ยังไม'มีลําน้ําเป.นขอบคันแน'นอน     
ครั้นพอถึงฤดูฝนน้ําจะไหลลาดเป.นทางยาว  จึงเรียกกันว'า  “ ลาดยาว ”  เป.นต�น 

(2)  ตราของเทศบาล 
  ตราสัญลักษณ&ประจําเทศบาลตําบลลาดยาว เป.นรูปประตูก้ันน้ําและรวงข�าว  โดยรวงข�าว
หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ&ของพืชพันธุ&ธัญญาหาร ซ่ึงมิได�หมายถึงเฉพาะแต'เป.นเพียงอู'ข�าวอู'น้ําเท'านั้น  
ยังรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีชื่อเสียงอ่ืนๆ อีกมากมาย  ส'วนประตูก้ันน้ํา  หมายถึง  ต�องการให�มีการ
กักเก็บน้ําไว�ใช�เพ่ือการเกษตรกรรมตลอดท้ังป@ 

(3)  ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต 
     เทศบาลตําบลลาดยาว มีพ้ืนท่ีประมาณ 2.18 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,362.5 ไร'  

โดยมีพ้ืนท่ีขององค&การบริหารส'วนตําบลลาดยาวโอบล�อมและมีหลักเขตระบุไว�ชัดเจน 

                             



 ๕ 

แผนที่เทศบาลตําบลลาดยาว                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖ 

(4)  จํานวนประชากร 
จํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลลาดยาวตามทะเบียนราษฎร ป@ พ.ศ.2554-2556 

พ.ศ. ชาย หญิง รวม จํานวนครัวเรือน ผู�มีสิทธิเลือกต้ัง 
2554 3,264 3,609 6,873 3,158 5,180 
2555 3,258 3,593 6,851 3,190 5,190 
2556 3,223 3,566 6,789 3,253 5,303 

ท่ีมา: งานทะเบียนราษฎร  เทศบาลตําบลลาดยาว  (มีนาคม 2557) 

อัตราความหนาแน'นของประชากร 

ข�อมูล 
พ.ศ.2554 

(คน /ตร.กม.) 
พ.ศ.2555 

(คน /ตร.กม.) 
พ.ศ.2556 

(คน /ตร.กม.) 
- อัตราความหนาแน'นของ
ประชากรในเขตเทศบาล 

3,152 3,142 3,114 

ท่ีมา: งานทะเบียนราษฎร  เทศบาลตําบลลาดยาว  (มีนาคม 2557) 

  จํานวนตัวเลขประชากรดังกล'าวนี้  เป.นจํานวนตัวเลขของประชากรท่ีมีหลักฐานทาง
ทะเบียนราษฎรอยู'ในเขตเทศบาลตําบลลาดยาวเท'านั้นไม'รวมประชากรแฝง ซ่ึงเป.นประชากรท่ีเข�ามา
ประกอบอาชีพหรือมาศึกษาและร'วมใช�บริการสาธารณะด�านต'าง ๆ  

 จํานวนประชาชนแยกตามชุมชน ท้ัง 15 ชุมชน ดังนี ้

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อชมุชน หมู�ท่ี 
จํานวน

ครัวเรือน 

จํานวน
ประชากร 
(หญิง) 

จํานวน
ประชากร 

(ชาย) 

จํานวน
ประชากร

ท้ังสิ้น 

หมาย
เหตุ 

1 หนองไทร 13 30 50 66 116   

2 บ�านเหนือ 3 4 27 54 54 108   

3 บ�านหัวยาง 6 30 69 64 133   

4 บ�านเหนือ 4 189 329 361 690   

5 บ�านเหนือ 5 43 104 137 241   

6 ศาลเจ�าแม'ลาดยาว 5 122 185 198 383   

7 สวนธรรมประทีป 4 80 148 167 315   

8 สวนธรรมประทีป 5 43 77 85 162   

9 วัดลาดยาว 5 159 265 266 531   

10 หนองกวาง 1 6 86 175 188 363   



 ๗ 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อชมุชน หมู�ท่ี 
จํานวน

ครัวเรือน 

จํานวน
ประชากร 
(หญิง) 

จํานวน
ประชากร 

(ชาย) 

จํานวน
ประชากร

ท้ังสิ้น 

หมาย
เหตุ 

11 หนองกวาง 2 6 112 207 200 407   

12 หนองกวาง 3 6 202 284 320 604   

13 วัดศรีสุธรรมาราม 4 80 125 140 265   
14 วัดศรีสุธรรมาราม 7 58 97 117 214   
15 บ�านเกาะอีเพลิน 6 116 209 238 447   
16 ศาลเจ�าพ'อลาดยาว 6 155 256 293 549   

17 ศาลเจ�าพ'อลาดยาว2 6 108 154 182 336   
18 ตลาดกลาง 6 164 245 300 545   
 รวมจํานวนท้ังส้ิน  1,815 3,033 3,376 6,409   

หมายเหตุ  ไม'รวมประชากรทะเบียนบ�านกลางและบ�านว'างตามฐานข�อมูลทะเบียนราษฎร   

ท่ีมา: งานพัฒนาชุมชน  เทศบาลตําบลลาดยาว  (มีนาคม 2557) 

 

(5) ข�อมูลด�านโครงสร�างพื้นฐาน 
         การคมนาคมขนส�งและการสื่อสาร 
 การคมนาคม/ขนส�ง 
  เทศบาลตําบลลาดยาวเป.นชุมชนท่ีมีเส�นทางคมนาคมเฉพาะทางรถยนต& มีทางหลวงแผ'นดิน
หมายเลข 1072 (ลาดยาว-หนองเบน,ลาดยาว-เขาชนกัน) ทางหลวงแผ'นดินหมายเลข 3013 (ลาดยาว -  
สว'างอารมณ&) และทางหลวงแผ'นดินหมายเลข 1001 (ลาดยาว-หนองสังข&) ทําให�การเดินทางในเขตเทศบาล
เป.นไปโดยสะดวก 
 การส่ือสาร 

  ก.  โทรศัพท- 

  โทรศัพท&อําเภอลาดยาว มีชุมสายโทรศัพท&ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จํานวน 1  
แห'ง ในป@ พ.ศ.2556 มีจํานวนเลขหมายโทรศัพท&ท้ังสิ้น 3,392  เลขหมาย เป.นเลขหมายท่ีมีผู�เช'า  1,702 
เลขหมาย  คิดเป.นร�อยละ 50.18  ของจํานวนเลขหมายท้ังหมด ในจํานวนนี้  ประเภทของผู�เช'าเลขหมาย
มากท่ีสุดเป.นบ�าน  รองลงมาได�แก'  ราชการ  ธุรกิจ  สาธารณะและทีโอที  ตามลําดับ 
   

 

 

   



 ๘ 

สถิติบริการโทรศัพท- ปH พ.ศ. 2554-2556 
จํานวนเลขหมายท่ีมีผู�เข�าจําแนกตามประเภทผู�เช�า ปH 

พ.ศ. 
จํานวน 
ชุมสาย 

จํานวนเลข
หมายท่ีมี ราชการ ธุรกิจ บ�าน สาธารณะ ทีโอที รวม 

2554 9 1,536 80 61 904 23 19 1,087 
2555 8 1,776 92 62 978 16 20 1,168 
2556 8 3,392 136 83 1,456 17 10 1,702 

 
ท่ีมา  :  ศูนย&บริการลูกค�า ทีโอที จํากัด (มหาชน) สาขาลาดยาว (มีนาคม 2557) 
 
  ข.  การไปรษณีย-โทรเลข 
  ท่ีทําการไปรษณีย&โทรเลขอําเภอลาดยาว  ต้ังอยู'ริมถนนสายลาดยาว-หนองเบน  ตําบล
ลาดยาว  อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค&  เป.นท่ีทําการไปรษณีย&ประเภท รับ-ส'ง  ในรอบป@ พ.ศ.2556    
มีการให�บริการไปรษณียภัณฑ&ธรรมดา จํานวน 195,000 ครั้ง และบริการไปรษณีย&ชนิดมีหลักฐาน          
(ลงทะเบียน,พัสดุไปรษณีย&,ไปรษณีย&ด'วนพิเศษและอ่ืนๆ) จํานวน 55,560 ครั้ง 
   

สถิติรับฝากไปรษณียภัณฑ-และบริการไปรษณีย-ชนิดมีหลักฐาน  ปH พ.ศ. 2554-2556 

ปH 
พ.ศ. 

จํานวนท่ีทําการ 
ไปรษณีย- 

ไปรษณีย-ภัณฑ-
ธรรมดา 

ไปรษณีย-ชนิดมีหลักฐาน 
(ลงทะเบียน,พัสดุไปรษณีย-,

ไปรษณีย-ด�วนพิเศษและอ่ืนๆ) 
2554 16 168,000 60,000 
2555 1 224,110 91,822 
2556 1 195,000 55,560 

 

ท่ีมา: ท่ีทําการไปรษณีย&อําเภอลาดยาว (มีนาคม 2557) 

                  สาธารณูปโภค 
  ก. ไฟฟNา 

  การบริการไฟฟUาอยู'ในความรับผิดชอบของการไฟฟUาส'วนภูมิภาคอําเภอลาดยาว  ในป@ พ.ศ. 
2556 มีจํานวนผู�ใช�ไฟฟUาท้ังสิ้น 23,857 ราย  ปริมาณกระแสไฟฟUาท่ีใช�ในอําเภอ รวม  4,552,753.04  
ล�านยูนิต 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

 การจําหน�ายกระแสไฟฟNาและจํานวนผู�ใช�ไฟฟNาในเขตอําเภอลาดยาว ปH พ.ศ.2554-2556 

ปริมาณการใช�
กระแสไฟฟNา 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

จํานวนผู�ใช�ไฟฟUา (ราย) 
การจําหน'ายกระแสไฟฟUา  
(ล�านยูนิต) 
- ท่ีอยู'อาศัย 
- ธุรกิจและอุตสาหกรรม 
- สถานท่ีราชการและ
สาธารณะ 
- อ่ืนๆ 

22,578.00 
4,104,382.51 

 
2,430,663.59 

944,338.05 
699771.84 

 
29,609.00 

23,247.00 
4,822,673.45 

 
2,930,634.32 
1,811,209.53 

32,292.60 
 

48,537.00 

23,857.00 
4,552,753.04 

 
2,563,477.48 
1,736,492.00 

191,789.48 
 

60,994.08 
 
ท่ีมา : การไฟฟUาส'วนภูมิภาคอําเภอลาดยาว (มีนาคม 2557) 
 
  ข. ประปา 
  ป@ พ.ศ. 2556  เทศบาลตําบลลาดยาว  มีการประปา 1 แห'ง  ได�แก'  การประปาส'วน
ภูมิภาคอําเภอลาดยาว  สามารถผลิตน้ําประปาโดยเฉลี่ย  4,248  ลบ.ม. / วัน  มีกําลังการผลิตรวม ท้ังสิ้น  
1,533,248  ลบ.ม. ซ่ึงสามารถบริการประชาชน  จํานวน  6,098  ราย 

การประปา ปH พ.ศ. 2554 – 2556 

ปริมาณ (ลบ.ม.) พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
กําลังการผลิต 120  

ลบ.ม./ชม. 
129 

ลบ.ม./ชม. 
177 

ลบ.ม./ชม. 
น้ําท่ีผลิตได� 1,044,253  

ลบ.ม. 
1,116,952 

ลบ.ม. 
1,533,248 

ลบ.ม. 
ปริมาณน้ําท่ีจําหน'าย 820,894  

ลบ.ม. 
1,013,658 

ลบ.ม. 
1,257,612 

ลบ.ม. 
ปริมาณน้ําท่ีจ'ายเพ่ือ
สาธารณประโยชน& 

- 1,094 
ลบ.ม. 

643 
ลบ.ม. 

จํานวนผู�ใช�(ราย) 4,567 ราย 5,919 ราย 6,098 ราย 
 
ท่ีมา : การประปาส'วนภูมิภาคสาขาลาดยาว (มีนาคม 2557) 
   

 
 
 
 



 ๑๐ 

ค.  ถนนและไฟฟNาสาธารณะ 
  เทศบาลตําบลลาดยาว  มีถนนท้ังหมด  141  สาย  เป.นถนน ค.ส.ล. 1๑1  สาย , ถนนผิว
จราจรหรือลงหินคลุก 10  สาย , ถนนแอสฟ2ทต&ติก 5 สาย ถนนลูกรัง 11 สาย และถนนดินเดิม ๔ สาย 
ส'วนไฟฟUาสาธารณะ  มีโคมไฟท้ังหมด 1,2๐๐ โคม   
 

ข�อมูลเก่ียวกับถนนและไฟฟNาสาธารณะ ปH พ.ศ. 2554 - 2556 

ประเภท พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

- ถนน ค.ส.ล. (สาย) 
- ถนนผิวจราจรหรือลงหินคลุก (สาย) 
- ถนนแอสฟ2ทต&ติก (สาย) 
- ถนนลูกรัง (สาย) 
- ถนนดินเดิม (สาย) 
- ถนน ค.ส.ล.และลงหินคลุก (สาย) 
- ถนน ค.ส.ล.และลูกรัง (สาย) 
- ไฟฟUาสาธารณะเป.นโคม(โคม) 
- ยังไม'มีไฟฟUาสาธารณะ (สาย) 

104 
9 
5 

11 
4 
- 
- 

1,054 
2 

109 
10 

5 
11 

4 
- 
- 

1,157 
- 

111 
10 

5 
11 

4 
- 
- 

1,200 
- 

ท่ีมา : กองช'าง  เทศบาลตําบลลาดยาว (มีนาคม 2557) 

 

(6) ข�อมูลด�านเศรษฐกิจ 
                โครงสร�างทางเศรษฐกิจ 

  ข�อมูล จปฐ. ด�านอาชีพของประชากรในเขตเทศบาล พ.ศ.2556 นั้นประชากรส'วนใหญ'
ประกอบอาชีพ (ไม'มีอาชีพ 24 %) (ค�าขาย 20 %) (รับจ�าง ๑๗ %) (กําลังศึกษา 12 %) (รับราชการ ๘ %) 
(ธุรกิจส'วนตัว ๗ %) และ(อ่ืนๆไม'ระบุ ๑๒ %) ตามลําดับ 

สถานประกอบการด�านพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลตําบลลาดยาว (ปH พ.ศ. 2556) 

  -  สถานีบริการน้ํามัน   มีจํานวน   1 แห'ง 
  -  มินิมาร&ทสะดวกซ้ือ   มีจํานวน   5 แห'ง 
  -  ตลาดสดเอกชน   มีจํานวน   1 แห'ง 

สถานประกอบการด�านบริการภายในเขตเทศบาลตําบลลาดยาว (ปH พ.ศ. 2556) 

  -  ธนาคาร    มีจํานวน   6 แห'ง 
  -  โรงแรม    มีจํานวน   1 แห'ง 
  -  แมนชั่น    มีจํานวน   2 แห'ง 
  -  ห�องพัก    มีจํานวน   2 แห'ง 
  -  รีสอร&ท    มีจํานวน            1 แห'ง 



 ๑๑ 

การอุตสาหกรรม 

  สถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล          
มีจํานวน  4 แห'ง 
  -  โรงงานสีข�าว  มีจํานวน  1 แห'ง 
  -  โรงงานทอผ�า  มีจํานวน  2 แห'ง 
  -  โรงงานผลิตยา  มีจํานวน  1 แห'ง 
   

แหล�งท�องเท่ียว 

  พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลลาดยาว  มีถนนทางหลวงท่ีผ'านไปยังท่ีมีแหล'งท'องเท่ียว เช'น จังหวัด
อุทัยธานี  กําแพงเพชร ชัยนาทและพิษณุโลก โดยแหล'งท'องเท่ียวในพ้ืนท่ีใกล�เคียง  เช'น ทุ'งหินเทิน   
แก'งเกาะใหญ'  น้ําตกคลองลาน  น้ําตกคลองน้ําไหล  เป.นต�น 

(7) ข�อมูลด�านสังคม 
การศึกษา 

  ในป@การศึกษา พ.ศ.2556  ในเขตเทศบาลตําบลลาดยาว  มีโรงเรียน  3  แห'ง และศูนย&
พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห'ง  มีจํานวนครูท้ังสิ้น  92  คน และจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น  2,215  คน 
 

จํานวนโรงเรียน จํานวนห�องเรียน จํานวนครู และจํานวนนักเรียน จําแนกตามสังกัด 
ในเขตเทศบาลตําบลลาดยาว ปHการศึกษา พ.ศ.2556 

จํานวนคร ู
โรงเรียนหรือศูนย-พัฒนาเด็กเล็ก 

ในสังกัด 
จํานวน 
(แห�ง) 

จํานวน
ห�องเรียน ทําการ

สอน 
ไม�ได�ทํา
การสอน 

รวม 
จํานวน 
นักเรียน 

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1 35 49 1 50 1,160 
โรงเรียนบูรพาศึกษา 1 21 26 0 26 632 
โรงเรียนอนุบาลเสริมสวัสด์ิวิทยา 1 6 9 0 9 215 
ศูนย&พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ลาดยาว 

1 6 7 0 7 208 

 
ท่ีมา : ร.ร.อนุบาลลาดยาว,ร.ร.บูรพาศึกษา , ร.ร.อนุบาลเสริมสวัสด์ิวิทยา  
        และศูนย&พัฒนาเด็กเล็กฯ (มีนาคม 2557) 
     
 
 



 ๑๒ 

สถานท่ีออกกําลังกายและสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ 

จํานวนสถานท่ี(แห'ง) 

ของเทศบาล ของหน'วยงานอ่ืน ประเภทสถานท่ี 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.  สนามกีฬา 
2.  ลานกีฬาอเนกประสงค& 
3.  ลานกีฬา (เต�นแอโรบิค) 
4.  สนามเด็กเล'น 
5.  สวนสาธารณะ 
6.  ห�องสมุดประชาชน 

2 
4 
- 
- 
3 
- 

2 
4 
- 
- 
3 
- 

2 
4 
- 
- 
3 
- 

2 
1 
2 
2 
1 
2 

2 
1 
4 
2 
2 
2 

2 
1 
4 
2 
2 
2 

ท่ีมา : กองช'าง  เทศบาลตําบลลาดยาว (มีนาคม 2557) 
ศาสนา 

  ประชากรในเขตเทศบาลตําบลลาดยาวส'วนใหญ'นับถือศาสนาพุทธ  ข�อมูลด�านศาสนาใน
เขตเทศบาลตําบลลาดยาว ป@ พ.ศ.2556  มีดังนี้ 
  -  วัด   จํานวน  4 แห'ง 
  -  สํานักสงฆ&  จํานวน  - แห'ง 
  -  ศาลเจ�า  จํานวน  1 แห'ง 

-  โบสถ&/มัสยิส  จํานวน  3 แห'ง 

ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท�องถ่ินท่ีสําคัญ 
  -  ประเพณีวันข้ึนป@ใหม'  

-  ประเพณีวันสงกรานต&  
-  ประเพณีวันเข�าพรรษา  
-  ประเพณีวันออกพรรษา  
-  ประเพณีวันลอยกระทง  
-  ประเพณีงานประจําป@เจ�าพ'อเจ�าแม'ลาดยาว 
การสาธารณสุข 

  เทศบาลตําบลลาดยาว มีสถิติข�อมูลเก่ียวกับคลินิกสถานพยาบาลและร�านขายยา ดังนี้ 
คลินิก/สถานพยาบาล 
  ๑. คลินิกแพทย&แผนป2จจุบัน  จํานวน   ๓ แห'ง 
  ๒. คลินิกทันตแพทย&   จํานวน   ๒ แห'ง 
  ๓. สถานพยาบาล   จํานวน   ๕ แห'ง   
  ๔. ร�านสัตวแพทย&   จํานวน   ๒ แห'ง      
ร�านขายยา 
  ๑. ร�านขายยาแผนป2จจุบัน  จํานวน  10 แห'ง 
  ๒. ร�านขายยาแผนโบราณ   จํานวน   ๑  แห'ง   
 



 ๑๓ 

จํานวนการตาย จําแนกตามกลุ�มสาเหตุสําคัญ พ.ศ.2554 - 2556 

 

กลุ�มสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิต 2554 2555 2556 
-เอดส& 
-โรคหัวใจ 
-มะเร็งทุกชนิด 
-โรคระบบหายใจ 
-การฆ'าตัวตาย 
-ไตอักเสบ กลุ'มอาการของไตพิการ 
-ความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง 
-อุบัติเหตุจากการขนส'ง 
-โรคหลอดเลือดดํา น้ําเหลือง และโรคอ่ืนๆ ของ
ระบบทางเดินหายใจ 
-โลหิตเป.นพิษ 
-โรคเก่ียวกับตับและตับอ'อน 
-วัณโรคทุกชนิด 
-การถูกฆ'าตาย 
-โรคเบาหวาน 
-โรคระบบย'อยอาหาร 
-อุบัติเหตุอ่ืน ๆ ท้ังหมด 
-โรคติดเชื้อและปรสิตอ่ืน ๆ 
-อาการท�องร'วงติดเชื้อ 
-อุบัติเหตุจากการตกน้ําตายและการจมน้ํา 
-ไข�ไม'ทราบสาเหตุ 
-อัมพาตทุกชนิด 
-ไข�มาลาเรีย 
-ภาวะแทรกซ�อนการคลอดและหลังคลอด 
-อ่ืน ๆ 
 

0 
15 
24 
16 
0 
5 

14 
0 
0 
 

0 
4 
1 
0 
0 
2 
0 

12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

0 
29 
28 
24 
0 
4 

10 
0 
0 
 

0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 

24 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 

0 
29 
32 
13 
0 
7 

21 
0 
0 
 

0 
3 
0 
0 
0 
0 
2 

38 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

13 

รวม 94 129 157 
                   

ท่ีมา :  โรงพยาบาลลาดยาว (มีนาคม 2557) 

 

 

 

 



 ๑๔ 

อาชญากรรม 

จํานวนครั้งท่ีเกิด  จํานวนครั้งท่ีจับกุมได� และจํานวนผู�ต�องหา 
จําแนกตามประเภทคดี  พ.ศ. 2554 - 2556 

2554 2555 2556 

ประเภทคดี 
จํานวน 
คดีที่
เกิด 

จํานวน 
คดีที่
จับกุม

ได� 

จํานวน 
คดีที่
เกิด 

จํานวน 
คดีที่
จับกุม

ได� 

จํานวน 
คดีที่
เกิด 

จํานวน 
คดีที่
จับกุม

ได� 

จํานวน 
คดีที่
เกิด 

จํานวน 
คดีที่ 
จับกุม

ได� 

จํานวน
ผู�ต�องห

า 

-คดีอุกฉกรรจ& และ
สะเทือนขวัญ 
-คดีประทุษร�ายต'อชีวิต 
ร'างกายและเพศ 
-คดีประทุษร�ายต'อทรัพย& 
-คดีท่ีน'าสนใจ 
-คดีท่ีร�องเป.นผู�เสียหาย 
-คดีอุบัติเหตุทางจราจร 

1 
 

6 
 

9 
6 
5 

51 

1 
 

3 
 

9 
7 

39 
25 

1 
 

6 
 

9 
6 
5 

51 

1 
 

3 
 

9 
7 

39 
25 

1 
 

6 
 

9 
6 
5 

51 

1 
 

3 
 

9 
7 

39 
25 

1 
 

4 
 

5 
8 

107 
30 

1 
 

4 
 

4 
7 

107 
30 

 

3 
 

4 
 

4 
7 

126 
30 

ท่ีมา :  สถานีตํารวจภูธรลาดยาว  (มีนาคม 2557)   

 
การปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  เทศบาลตําบลลาดยาว  รับผิดชอบงานปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช'น  อัคคีภัย  
อุทกภัย  เป.นต�น  ข�อมูลเก่ียวกับความพร�อมในการปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจนสถิติการเกิด
อัคคีภัยและอุทกภัยของป@ พ.ศ.2556  มีดังนี้ 

  -  รถยนต&ดับเพลิง    จํานวน  3 คัน 
  -  รถยนต&บรรทุกน้ํา    จํานวน  2 คัน 
  -  รถยนต&ตรวจการณ&    จํานวน  1 คัน 
  -  เครื่องสูบน้ํา     จํานวน  5 เครื่อง 
  -  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม   จํานวน  3 เครื่อง 
  -  พนักงานดับเพลิง    จํานวน          14 คน 
  -  อาสาสมัครปUองกันภัยฝXายพลเรือน  จํานวน        196 คน 
  -  ชมรมกู�ภัยอําเภอลาดยาว   จํานวน          ๒๐ คน 
  -  ยามท�องถ่ินอําเภอลาดยาว   จํานวน          ๑๘ คน 
  -  มีแหล'งน้ําในเขตพ้ืนท่ีท้ังหมด   จํานวน            3 แห'ง 
  -  สถิติการเกิดอัคคีภัย    จํานวน             - ครั้ง 
  -  สถิติการเกิดอุทกภัย    จํานวน            ๔ ครั้ง 
  -  สถิติการเกิดวาตภัย    จํานวน   ๑ ครั้ง  
ท่ีมา : งานปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตําบลลาดยาว (มีนาคม 2557) 



 ๑๕ 

(8) ข�อมูลด�านสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรน้ํา 

  ในเขตเทศบาลตําบลลาดยาว มีแหล'งน้ําจืดธรรมชาติ ได�แก'  ลําเหมืองสาธารณะ เป.นแนว
ยาวเริ่มต�นต้ังแต'ทิศตะวันตก ผ'านมาทางทิศเหนือ เรื่อยไปจนสุดเขตเทศบาลทางทิศตะวันออกเฉียงใต�  มี
ความยาวประมาณ  2,400 เมตร  ซ่ึงจะมีน้ํามากในฤดูฝน สําหรับในฤดูแล�งน้ําจะแห�งไม'สามารถใช�
ประโยชน&ทางเกษตรกรรมได�   มีสระเก็บน้ําธรรมชาติ  จํานวน 1 แห'ง   
 

ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

  ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลลาดยาว มีประมาณ  6 ตัน/วัน  ซ่ึงมีอัตราการ
ผลิตขยะเท'ากับ 1.2 กิโลกรัม/คน/วัน การจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีฝ2งกลบ  ณ  บริเวณหมู'ท่ี 7  บ�านเขา
หยุมหยาม  ตําบลมาบแก  อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค&  ซ่ึงอยู'ห'างจากเขตเทศบาลประมาณ 11-12  
กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ี จํานวน  25  ไร'   

  ป2ญหาพ้ืนท่ีกําจัดขยะมูลฝอยป2จจุบันได�เต็มพ้ืนท่ี 25 ไร' และป2ญหาการจัดการขยะมูลฝอย  
เป.นป2ญหาสําคัญท่ีเทศบาลตําบลลาดยาวประสบอยู'  ซ่ึงสาเหตุของป2ญหาเกิดจาก 

1. พ้ืนท่ีในการกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝ2งกลบไม'เพียงพอสําหรับปริมาณขยะมูลฝอย 
2. ป2ญหาการขาดงบประมาณ  ขาดยานพาหนะ เครื่องจักรกล  เครื่องมือเครื่องใช�  ถัง

รองรับขยะ  เป.นต�น 
3. การใช�ประโยชน&จากขยะยังมีน�อย 
4. ขยะติดเชื้อและขยะอันตรายยังไม'ได�รับการกําจัดท่ีถูกต�อง 

ข�อมูลเก่ียวกับการสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล�อม 

จํานวนหน�วย / วัน 
ข�อมูล 

2554 2555 2556 
1. ปริมาณขยะมูลฝอย (ตัน/วัน) 
2. รถยนต&ท่ีใช�เก็บขยะมูลฝอย (คัน) 
3. ขยะท่ีเก็บได� (ตัน / วัน) 
4. วิธีกําจัดขยะ 
 
5. พ้ืนท่ีกําจัดขยะ (ไร') 
6. พ้ืนท่ีท่ีใช�แล�ว (ไร') 
 

6 ตัน 
2 คัน 
6 ตัน 
ฝ2งกลบ 

 
25 ไร' 
2๕ ไร' 

 

6 ตัน 
2 คัน 
6 ตัน 
ฝ2งกลบ 

 
25 ไร' 
25 ไร' 

 

6 ตัน 
2 คัน 
6 ตัน 

เทกองลง
พ้ืน/ฝ2งกลบ 

25 ไร' 
25 ไร' 

 
 
ท่ีมา :  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม  เทศบาลตําบลลาดยาว (มีนาคม 2557) 
 
 
 



 ๑๖ 

2.2  ข�อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท�องถ่ิน 

 
โครงสร�างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

  ฝRายนิติบัญญัติ  ได�แก'  สภาเทศบาล ประกอบไปด�วยสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 คน 
มาจากการเลือกต้ังแบบแบ'งเขต  จํานวน  2  เขต  มีกําหนดวาระคราวละ  4  ป@  นับแต'วันเลือกต้ัง 

  ฝRายบริหาร  ได�แก'  นายกเทศมนตรี  ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงเป.นผู�บริหารและมี 
คณะผู�บริหาร ซ่ึงมาจากการแต'ง ต้ังของนายกเทศมนตรี มิ ใช'มาจากการเลือกต้ัง ประกอบด�วย                
รองนายกเทศมนตรี  จํานวน  2  คน  เลขานุการนายกเทศมนตรี  จํานวน  1  คน  และท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี  จํานวน  1  คน 
  ทําหน�าท่ีเป.นฝXายบริหารในการกําหนดนโยบาย  โดยไม'ขัดกฎหมายและรับผิดชอบการ
บริหารราชการของเทศบาลให�เป.นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ และนโยบาย  มีวาระการดํารง
ตําแหน'งคราวละ 4  ป@ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝRายนิติบัญญัติ ฝRายบริหาร 

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1 

สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2 

นายกเทศมนตรี 

ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี 

เลขานุการ
นายกเทศมนตรี 

รอง
นายกเทศมนตรี 

รอง
นายกเทศมนตรี 
 



 ๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อํานาจหน�าท่ีของเทศบาลตําบลลาดยาว 

  ตามพระราชบัญญัติ  กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก'องค&กรปกครองส'วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2542  หมวด 2 มาตรา 16  ได�กําหนดอํานาจหน�าท่ีของเทศบาลไว�  ดังนี้ 

1) การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง 
2) การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
3) การจัดให�มีและควบคุมตลาด ท'าเทียบเรือ ท'าข�าม และท่ีจอดรถ 
4) การสาธารณูโภคและการก'อสร�างอ่ืน ๆ 
5) การสาธารณูปการ 
6) การส'งเสริม การฝoก และประกอบอาชีพ 
7) การพาณิชย& และการส'งเสริมการลงทุน 
8) การส'งเสริมการท'องเท่ียว 
9) การจัดการศึกษา 
10) การสงเคราะห& และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส 
11) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิป2ญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ

ท�องถ่ิน 

ส�วนการบริหารงานของเทศบาล 
(ตามผังส�วนการบริหารงานเทศบาลตําบล

ลาดยาว) 

นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 

ตรวจสอบภายใน 

สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล1อม 

กองช3าง กองวิชาการและแผนงาน 



 ๑๘ 

12) การปรับปรุงแหล'งชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู'อาศัย 
13) การจัดให�มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ'อนหย'อนใจ 
14) การส'งเสริมการกีฬา 
15) การส'งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16) ส'งเสริมการมีส'วนร'วมของราษฎรในการพัฒนาท�องถ่ิน 
17) การรักษาความสะอาดและความเป.นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง 
18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20) การจัดให�มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว& 
22) การจัดให�มีและควบคุมการฆ'าสัตว& 
23) การรักษาความปลอดภัย ความเป.นระเบียบและการอนามัยโรงมหรสพ และ

สาธารณสถานอ่ืน 
24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช�ประโยชน&จากปXาไม� ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม 
25) การผังเมือง 
26) การขนส'งและการวิศวกรรมจราจร 
27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28) การควบคุมอาคาร 
29) การปUองกันและบรรเทาสาธารภัย 
30) การรักษาความสงบ การส'งเสริมและสนับสนุนการปUองกันและรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย&สิน 
31) กิจการอ่ืนใดท่ีเป.นผลประโยชน&ของประชาชนในท�องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการกระจาย

อํานาจประกาศกําหนด 

อัตรากําลังของเทศบาลตําบลลาดยาว 

  เทศบาลตําบลลาดยาว  มีบุคลากรปฏิบัติงานท้ังสิ้น  จํานวน  ๘๖  คน  ดังนี้ 
  พนักงานเทศบาลสามัญ  จํานวน         22        คน  
  พนักงานครูเทศบาล      จํานวน  ๒        คน 
  ลูกจ�างประจํา   จํานวน         11       คน 
  พนักงานจ�างตามภารกิจ  จํานวน          11     คน 
  พนักงานจ�างท่ัวไป  จํานวน         40 คน 
     รวมท้ังส้ิน                ๘๖      คน 
ท่ีมา  :  งานการเจ�าหน�าท่ี  สํานักปลัดเทศบาล (มีนาคม 2557) 
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  อัตรากําลังภาคเอกชน 
  - คณะกรรมการชุมชน  15  ชุมชน   จํานวน   120 คน 
  - อาสาสมัครสาธารณสุข    จํานวน          78  คน 
  - อาสาสมัครปUองกันภัยฝXายพลเรือน  จํานวน             196 คน 
  - ชมรมกู�ภัยอําเภอลาดยาว   จํานวน          20  คน 

- ยามท�องถ่ินอําเภอลาดยาว   จํานวน            18  คน 
  - ชมรมเสริมสวย แต'งผม    จํานวน           42 คน 
  - ชมรมส'งเสริมสุขภาพ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว จํานวน              70   คน 
  - ชมรมแอโรบิค เทศบาลตําบลลาดยาว  จํานวน     20   คน 
  - ชมรมผู�สูงอายุ เทศบาลตําบลลาดยาว  จํานวน   224 คน 
  - กลุ'มอาชีพผลิตภัณฑ&เถาวัลย&   จํานวน           15   คน 
  - กลุ'มอาชีพพริกแกง    จํานวน            8    คน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๐ 

งบประมาณรายรับของเทศบาลตําบลลาดยาว ปH พ.ศ.2554-2556 

 

งบประมาณ หมวด/ประเภท 
 2554 2555 2556 

- ภาษีอากร (เทศบาลจัดเก็บเอง) 
- ภาษีอากร (รัฐจัดเก็บและจัดสรรให�) 
- ค'าธรรมเนียม ค'าปรับและใบอนุญาต 
- รายได�จากทรัพย&สิน 
- รายได�จากสาธารณูปโภคและเทศ
พาณิชย& 
- รายได�เบ็ดเตล็ด 
- รายได�จากทุน 
- เงินกู� 
- เงินอุดหนุนท่ัวไป 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

2,100,463.45 
20,748,195.08 

2,839,268.95 
319,246.55 
190,704.50 

 
71,681.00 

1,500.00 
- 

15,374,501.00 
6,902,828.00 

2,161,236.55 
21,551,864.24 

898,843.55 
591,234.68 
179,263.50 

 
61,487.00 
25,000.00 

- 
15,178,091.00 
11,687,138.31 

2,344,879.15 
25,288,139.09 

1,406,995.55 
686,512.06 
156,298.75 

 
58,202.00 

2,000.00 
- 

16,649,829.00 
10,568,204.96 

รวมรายรับท้ังส้ิน 48,548,388.53 52,334,158.83 57,161,010.56 
 
 

งบประมาณรายจ�ายของเทศบาลตําบลลาดยาว ปH พ.ศ.2554-2556 

 

งบประมาณ 
หมวด/ประเภท 

2554 2555 2556 

- รายจ'ายงบกลาง 
- หมวดเงินเดือนและค'าจ�างประจํา 
- หมวดค'าจ�างชั่วคราว 
- หมวดค'าตอบแทน ใช�สอยและวัสดุ 
- หมวดสาธารณูปโภค 
- หมวดเงินอุดหนุน 
- หมวดรายจ'ายอ่ืน 
- หมวดค'าครุภัณฑ& ท่ีดินและสิ่งก'อสร�าง 

8,670,959.66 
8,704,859.97 
4,612,215.00 

12,192,326.56 
791,085.03 

2,780,280.00 
- 

9,113,339.25 

13,337,817.87 
10,735,237.00 

4,929,907.00 
10,919,029.87 

919,816.35 
3,171,784.77 

- 
4,826,940.67 

13,671,717.07 
11,682,294.94 

5,781,885.00 
11,014,489.44 

947,751.37 
3,198,500.00 

- 
6,011,735.95 

รวมรายจ�ายท้ังส้ิน 46,925,065.47 48,840,533.53 52,308,373.77 
 
ท่ีมา  :  กองคลัง  เทศบาลตําบลลาดยาว (มีนาคม 2557) 
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร- (Positoning) ของเทศบาลตําบลลาดยาว 

  แผนยุทธศาสตร&การพัฒนาของเทศบาลตําบลลาดยาว ได�แบ'งออกเป.น  6  ยุทธศาสตร&    
31 แนวทางการพัฒนา  คือ 

1. ยุทธศาสตร-การสร�างมูลค�าเพ่ิมทางการเกษตร การค�าและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ี 
สมดุล 

� พัฒนาระบบคมนาคมเพ่ือทําการค�าและขนส'งสินค�าทางการเกษตร 
� พัฒนาแหล'งน้ําเพ่ือการเกษตร 
� พัฒนา ส'งเสริมการเพ่ิมมูลค'าแก'พืชผลทางการเกษตรและสินค�าเกษตรแปรรูป 
� ส'งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ'มอาชีพของชุมชนให�เข�มแข็ง

อย'างยั่งยืน 
� พัฒนาทางการตลาดอย'างเป.นระบบ 
� สนับสนุนและส'งเสริมการลดต�นทุนการผลิตทางการเกษตร 

2. ยุทธศาสตร-การพัฒนาคนให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรมนําความรู�และเกิดความ 
ผาสุก 

� ส'งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให�มีคุณภาพ 
� ส'งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท�องถ่ิน 
� สงเคราะห&เด็ก สตรี คนชรา ผู�พิการและผู�ด�อยโอกาสทางสังคมให�สามารถ

พ่ึงตนเองได� 
� ส'งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนมีการออกกําลังกายและจัดให�มีสถานท่ีสําหรับ 

ออกกําลังกายพักผ'อนหย'อนใจอย'างท่ัวถึง 
� ส'งเสริมสาธารณสุขเพ่ือการมีสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตท่ีดี 
� ส'งเสริมและสนับสนุนการปUองกันและแก�ไขป2ญหายาเสพติด 
� สร�างความสงบเรียบร�อยและการปUองกันบรรเทาความเดือดร�อนแก'ประชาชน 
� ส'งเสริมและพัฒนาความเป.นเมือง/ชุมชนน'าอยู' 
� ส'งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
� ส'งเสริมและพัฒนาองค&กร/ชุมชนเพ่ือการพัฒนา 
� ส'งเสริมและพัฒนาสาธารณูปโภค 

3. ยุทธศาสตร-การส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
� ส'งเสริมและพัฒนาแหล'งท'องเท่ียวในเขตจังหวัดนครสวรรค&ให�มีศักยภาพ 
� ส'งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการท'องเท่ียว 
� ส'งเสริมด�านการตลาดและประชาสัมพันธ&การท'องเท่ียว 

4. ยุทธศาสตร-การสร�างความเข�มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
� ส'งเสริมการเรียนรู�และเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
� พัฒนาและส'งเสริมผลิตภัณฑ&ชุมชนในท�องถ่ิน 
� ส'งเสริมและสนับสนุนการแก�ไขป2ญหาความยากจน 



 ๒๒ 

� ส'งเสริมและสนับสนุนการใช�ภูมิป2ญญาท�องถ่ินและปราชญ&ชาวบ�านในการพัฒนา 
ท�องถ่ิน 

� ส'งเสริมการปลูกพืชพลังงานทดแทนและพืชเศรษฐกิจ   
5. ยุทธศาสตร-การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล�อมให�มีประสิทธิภาพอย�าง 

ย่ังยืน 
� ส'งเสริมและสนับสนุนให�ทุกภาคส'วนมีส'วนร'วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
� ปรับปรุงสภาพแวดล�อมท่ีดีของชุมชน การวางและจัดทําผังเมืองรวม 
� การอนุรักษ&ฟrsนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

6. ยุทธศาสตร-การเสริมสร�างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
� ส'งเสริมและพัฒนาบุคลากรให�มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ 
� ส'งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร�างความเข�มแข็งของกระบวนการประชาสังคมใน

การบริหารจัดการท�องถ่ิน 
� เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมา 
     ภิบาล 
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บทท่ี  3 
แผนยุทธศาสตร- 

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

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตร-การพัฒนาท�องถิ่น 
  ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร&การพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว  นอกจากคํานึงถึงอํานาจ
หน�าท่ีในการบริหารราชการตามท่ีกฎหมายกําหนดแล�ว  ยังได�คํานึงถึงความสอดคล�องกับแนวทางการพัฒนา
ประเทศและการวิเคราะห&สภาพการณ&  รวมท้ังป2จจัยแวดล�อมอ่ืน ๆ  ท่ีมีผลต'อการพัฒนาเทศบาลลาดยาว
ด�วย  ซ่ึงสรุปได�ดังนี้ 

3.1.1 ยุทธศาสตร-การพัฒนาระดับชาติ 

       แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11  (พ.ศ.2555-2559) 
     แนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ ฉบับท่ี ๑๑  ยังคงมีความ 

ต'อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๘ – ๑๐ โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
และยึด “คนเป#นศูนย-กลางของการพัฒนา” และ“สร�างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ แต'การประยุกต&ใช�
แนวคิดดังกล'าว และสร�างความม่ันใจว'าการพัฒนาจะเป.นไปในแนวทางท่ียั่งยืนและสร�างความสุขให�กับคน
ไทย โดยได�มีการจัดทําวิสัยทัศน&ประเทศไทยป@ พ.ศ. ๒๕๗๐ ซ่ึงพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
และกําหนดวิสัยทัศน&ป@ พ.ศ. ๒๕๗๐ ไว�ดังนี้ 
       “คนไทยภาคภูมิใจในความเป#นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห�งความพอเพียง ยึดม่ันใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพสังคม
มีความปลอดภัยและม่ันคง อยู�ในสภาวะแวดล�อมท่ีดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการผลิต
เป#นมิตรกับส่ิงแวดล�อม มีความม่ันคงด�านอาหารและพลังงาน อยู�บนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและ
แข�งขันได�ในเวทีโลก สามารถอยู�ในประชาคมภูมิภาคและโลกได�อย�างมีศักดิ์ศรี” 
      กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ จึงเป.นการดําเนินการเพ่ือบรรลุถึงวิสัยทัศน&ระยะยาว 
โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป.นปรัชญานําทาง และคํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเป.นท้ังโอกาส
และข�อจํากัดของการพัฒนาในแนวทางดังกล'าว หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑  จึงมีดังนี้ 
    (๑) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให�บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
ท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกระดับ 
       (๒) ยึดคนเป.นศูนย&กลางของการพัฒนา ให�ความสําคัญกับการสร�างกระบวนการมีส'วนร'วม
ของทุกภาคส'วนในสังคม และการมีส'วนร'วมในการตัดสินใจของประชาชน 
       (๓) พัฒนาประเทศสู'ความสมดุลในทุกมิติ อย'างบูรณาการ และเป.นองค&รวม 
       (๔) ยึดวิสัยทัศน&ป@ พ.ศ. ๒๕๗๐ เป.นเปUาหมาย ซ่ึงจะส'งผลให�บรรลุการพัฒนาท่ีอยู'บน
รากฐานของสังคมไทย อยู'บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. วิสัยทัศน-และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ป@ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ได�กําหนด
วิสัยทัศน& พันธกิจ วัตถุประสงค&และเปUาหมาย ยุทธศาสตร&และแนวทางการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูง 
ดังนี้ 



 ๒๔ 

1.1 วิสัยทัศน-  
“สังคมอยู'ร'วมกันอย'างมีความสุข ด�วยความเสมอภาค เป.นธรรม และมีภูมิคุ�มกันต'อการ

เปลี่ยนแปลง” 
1.2 พันธกิจ  
       ๑) สร�างสังคมเป.นธรรมและเป.นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได�รับการ

คุ�มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย'างท่ัวถึงและเท'าเทียม มีโอกาสเข�าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย'างเสมอภาค ทุกภาคส'วนได�รับการเสริมพลังให�สามารถมีส'วนร'วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต�ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร'งใส เป.นธรรม 

       ๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให�มีคุณธรรม เรียนรู�ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย'าง
เหมาะสมในแต'ละช'วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท�องถ่ินมีความเข�มแข็ง สามารถปรับตัวรู�เท'าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

       ๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให�เข�มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู� ความคิด
สร�างสรรค& และภูมิป2ญญา สร�างความม่ันคงด�านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร�างการผลิตและการบริโภค
ให�เป.นมิตรกับสิ่งแวดล�อม พร�อมสร�างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

       ๔) สร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สนับสนุนการมีส'วนร'วม
ของชุมชน รวมท้ังสร�างภูมิคุ�มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

2. วัตถุประสงค-และเปNาหมาย  
    2.1 วัตถุประสงค- 

๑) เพ่ือเสริมสร�างสังคมท่ีเป.นธรรมและเป.นสังคมสันติสุข 
๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ'มวัยอย'างเป.นองค&รวมท้ังทางกาย ใจ สติป2ญญา อารมณ& 

คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให�มีคุณภาพ 
๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให�เติบโตอย'างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ 

เครือข'ายการผลิตสินค�าและบริการบนฐานป2ญญา นวัตกรรม และความคิดสร�างสรรค&ในภูมิภาคอาเซียน มี
ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป.นมิตรต'อสิ่งแวดล�อม นําไปสู'การเป.นสังคม
คาร&บอนตํ่า 

๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เพียงพอต'อการรักษาสมดุลของ 
ระบบนิเวศ และเป.นฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 

    2.2 เปNาหมายหลัก 
๑) ความอยู'เย็นเป.นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคม

ลดลง สัดส'วนผู�อยู'ใต�เส�นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ&การคอร&รัปชั่นไม'ต่ํากว'า ๕.๐ คะแนน 
๒) คนไทยมีการเรียนรู�อย'างต'อเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง 

สังคมมีความเข�มแข็งมากข้ึน 
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให�ความสําคัญกับการ

เพ่ิมผลผลิตภาพรวมไม'ตํ่ากว'าร�อยละ ๓.๐ ต'อป@  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข'งขันทางเศรษฐกิจ  เพ่ิม



 ๒๕ 

มูลค'าผลิตภัณฑ&ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย'อมต'อผลิตภัณฑ&มวลรวมในประเทศ ให�มีไม'ตํ่ากว'าร�อยละ 
๔๐.๐ 

๔) คุณภาพสิ่งแวดล�อมอยู'ในเกณฑ&มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล'อยกtาซเรือน 
กระจก รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีปXาไม�เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

3. ตัวช้ีวัด 
๑) ดัชนีความอยู'เย็นเป.นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส'วนรายได�ระหว'างกลุ'มประชากรท่ีมี

รายได�สูงสุด ร�อยละ ๑๐.๐ กับกลุ'มท่ีมีรายได�น�อยร�อยละ ๑๐.๐ สัดส'วนผู�อยู'ใต�เส�นความยากจน สัดส'วน
แรงงานนอกระบบท่ีสามารถเข�าถึงการคุ�มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ&การคอร&รัปชั่น 

๒) จํานวนป@การศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู�เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม
สัดส'วนประชากรท่ีเข�าถึงโครงข'ายคมนาคมและอินเทอร&เน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรด�านการวิจัยและ
พัฒนา อัตราการปXวยด�วยโรคไม'ติดต'อ และดัชนีความอบอุ'นของครอบครัว 

๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟUอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแข'งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส'วนมูลค'าผลิตภัณฑ&ของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย'อมต'อผลิตภัณฑ&มวลรวมในประเทศ 

๔) คุณภาพน้ําและอากาศ ร�อยละของพ้ืนท่ีปXาไม�ต'อพ้ืนท่ีประเทศ และสัดส'วนการปล'อย
กtาซเรือนกระจกต'อหัวเปรียบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑ&มวลรวมในประเทศต'อหัว 

4. ยุทธศาสตร-การพัฒนา  
    การพัฒนาประเทศให�คนในสังคมอยู'ร'วมกันอย'างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย'างมีคุณภาพ

และยั่งยืน ภายใต�กระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ&ได�ยาก
และซับซ�อนมากยิ่งข้ึน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ได�กําหนดทิศทางและยุทธศาสตร&การ
พัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเร'งสร�างภูมิคุ�มกันเพ่ือปUองกันป2จจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด�านต'างๆ ให�
เข�มแข็งควบคู'ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให�มีคุณภาพ มีโอกาสเข�าถึงทรัพยากรและได�รับประโยชน&
จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย'างเป.นธรรม รวมท้ังสร�างโอกาสทางเศรษฐกิจด�วยฐานความรู� และ
ความคิดสร�างสรรค&บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป.นมิตรต'อสิ่งแวดล�อม นําไปสู'การพัฒนาประเทศท่ี
ม่ันคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร&การพัฒนาท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ มีดังนี้ 

4.1 ยุทธศาสตร-การสร�างความเป#นธรรมในสังคม ให�ความสําคัญกับ 
        4.๑.๑ การสร�างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให�ทุกคนในสังคมไทยควบคู'กับ

การเสริมสร�างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร�างโอกาสในชีวิตให�แก'ตนเอง  โดยมุ'งปรับ
โครงสร�างเศรษฐกิจให�มีฐานการพัฒนาท่ีท่ัวถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีมีความหลากหลายและ
แข็งแกร'งมากข้ึน ส'งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให�เกิดความเป.นธรรม ปรับโครงสร�างภาษีท้ังระบบให�
สนับสนุนการกระจายรายได�และเป.นเครื่องมือสร�างความเป.นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครอง
ทรัพย&สิน พัฒนาการใช�ประโยชน&เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข�าถึงข�อมูลข'าวสารในการพัฒนาอาชีพ 
ส'งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร�างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก'คนในสังคมไทย 
รวมท้ังยกระดับคุณภาพระบบการคุ�มครองทางสังคมให�ครอบคลุมทุกคนอย'างท่ัวถึง สอดคล�องกับความ
ต�องการและความจําเป.น  

        4.๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให�ทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เน�นการสร�าง
ภูมิคุ�มกันระดับป2จเจก และสร�างการมีส'วนร'วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ โดยมุ'งพัฒนา



 ๒๖ 

ระบบบริการสาธารณะให�มีคุณภาพและมีช'องทางการเข�าถึงอย'างเท'าเทียมและท่ัวถึง การจัดหาท่ีอยู'อาศัย
ของผู�มีรายได�น�อย การเข�าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให�มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมท่ีหลากหลาย เสริมสร�างเจตคติด�านความเสมอ
ภาคระหว'างหญิงและชาย และพัฒนาระบบฐานข�อมูลในการคุ�มครองทางสังคมให�ครอบคลุมประชาชนทุกคน
ตามสิทธิ และสามารถเข�าถึงบริการอย'างมีประสิทธิภาพ 

        4.๑.๓ การเสริมสร�างพลังให�ทุกภาคส'วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช�ชีวิตในสังคม
และมีส'วนร'วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได�อย'างมีคุณค'าและศักด์ิศรี ให�ทุกคนสามารถแสดงออก
ทางความคิดอย'างสร�างสรรค& เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการป2ญหาของชุมชน
ด�วยตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ'มอาชีพท่ีสอดคล�องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี ส'งเสริมให�ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมและองค&กรปกครองส'วนท�องถ่ินเป.นพลังร'วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ�มครอง
ผู�บริโภคเพ่ิมช'องทางการเข�าถึงข�อมูลและองค&ความรู�เก่ียวกับสิทธิของผู�บริโภค ส'งเสริมบทบาทสตรีในระดับ
การบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับชาติและระดับท�องถ่ินเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

        4.๑.๔ การสานสร�างความสัมพันธ&ของคนในสังคมให�มีคุณค'าร'วมและตระหนักถึง
ผลประโยชน&ของสังคม และเสริมสร�างการบริหารราชการแผ'นดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปร'งใส มีระบบตรวจสอบ
และการรับผิดชอบท่ีรัดกุม โดยสร�างค'านิยมใหม'ท่ียอมรับร'วมกันบนฐานของความไว�เนื้อเชื่อใจและเก้ือกูลกัน
ในสังคม ส'งเสริมวัฒนธรรมการเมืองท่ีมีธรรมาภิบาลนําไปสู'การเป.นประชาธิปไตยท่ีถูกต�องและเหมาะสม 
เสริมสร�างระบบบริหารราชการให�เข�มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ'วงดุลอํานาจการตรวจสอบท่ีเข�มงวดและ
รอบด�าน พัฒนาข�าราชการให�มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูป
การเมืองไทยท้ังระบบให�เป.นประชาธิปไตยของมวลชน สร�างความเท'าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพ่ิม
ช'องทางในการรับข�อร�องเรียนและให�ความช'วยเหลือเยียวยาแก'ผู�เสียหายและผู�ได�รับผลกระทบจาก
กระบวนการยุติธรรม รวมท้ังสนับสนุนการใช�สื่อเพ่ือสังคมท้ังในระดับประเทศและท�องถ่ิน และสังคม
ออนไลน&ให�เป.นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 

4.๒ ยุทธศาสตร-การพัฒนาคนสู�สังคมแห�งการเรียนรู�ตลอดชีวิตอย�างย่ังยืน  
ให�ความสําคัญกับ 

        4.๒.๑ การปรับโครงสร�างและการกระจายตัวประชากรให�เหมาะสม เป.นการ
ส'งเสริมคู'สมรสท่ีมีความพร�อมให�มีบุตรเพ่ิมข้ึนและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ&ไม'ให�ตํ่ากว'าระดับท่ีเป.นอยู'
ป2จจุบันสนับสนุนการกระจายตัวและส'งเสริมการต้ังถ่ินฐานของประชากรให�เหมาะสมสอดคล�องกับศักยภาพ 
โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนท่ี 

        4.๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให�มีภูมิคุ�มกันต'อการเปลี่ยนแปลง มุ'งพัฒนา
คุณภาพคนไทยทุกช'วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด�วยกระบวนการเรียนรู�ท่ีเสริมสร�างวัฒนธรรมการเก้ือกูล 
พัฒนาทักษะให�คนมีการเรียนรู�ต'อเนื่องตลอดชีวิต ต'อยอดสู'การสร�างนวัตกรรมท่ีเกิดจากการฝoกฝนเป.น
ความคิดสร�างสรรค&ปลูกฝ2งการพร�อมรับฟ2งความคิดเห็นจากผู�อ่ืน และจิตใจท่ีมีคุณธรรม ซ่ือสัตย& มีระเบียบ
วินัย พัฒนาคนด�วยการเรียนรู�ในศาสตร&วิทยาการให�สามารถประกอบอาชีพได�อย'างหลากหลาย สอดคล�อง
กับแนวโน�มการจ�างงานและเตรียมความพร�อมสู'ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร�างจิตสํานึกให�คนไทยมีความ
รับผิดชอบต'อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร�างค'านิยมการผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบต'อ
สิ่งแวดล�อม เรียนรู�การรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

        4.๒.๓ การส'งเสริมการลดป2จจัยเสี่ยงด�านสุขภาพอย'างเป.นองค&รวม โดยสร�างเสริม
สุขภาวะคนไทยให�มีความสมบูรณ&แข็งแรงท้ังร'างกายและจิตใจ พัฒนาความรู�และทักษะในการดูแลสุขภาพ
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ของตนเองครอบครัว ชุมชน สร�างการมีส'วนร'วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต'อสุขภาพ ควบคู'กับ
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให�มีคุณภาพ พร�อมท้ังการส'งเสริมการแพทย&ทางเลือก การพัฒนาระบบ
ฐานข�อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด�านสาธารณสุขให�เหมาะสมท้ังการผลิตและการกระจาย
บุคลากรตลอดจนการใช�มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 

        4.๒.๔ การส'งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต มุ'งสร�างกระแสสังคมให�การเรียนรู�เป.น
หน�าท่ีของคนไทยทุกคน มีนิสัยใฝXรู� รักการอ'านต้ังแต'วัยเด็ก และส'งเสริมการเรียนรู�ร'วมกันของคนต'างวัย 
ควบคู'กับการส'งเสริมให�องค&กร กลุ'มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป.นแหล'งเรียนรู�อย'าง
สร�างสรรค& สื่อสารด�วยภาษาท่ีเข�าใจง'าย รวมถึงส'งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล�องกับความต�องการของ
ผู�เรียน และสร�างสังคมแห'งการเรียนรู�ท่ีมีคุณภาพและสนับสนุนป2จจัยท่ีก'อให�เกิดการเรียนรู�ตลอดชีวิต 

        4.๒.๕ การเสริมสร�างความเข�มแข็งของสถาบันทางสังคม เป.นการเสริมสร�างความ
เข�มแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให�เอ้ือต'อการพัฒนาคน สร�างค'านิยมให�คนไทยภูมิใจใน
วัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต'างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีลดป2ญหาความขัดแย�งทาง
ความคิด และสร�างความเป.นเอกภาพในสังคม สร�างเครือข'ายความร'วมมือทางวัฒนธรรมร'วมกับประชาคม
โลก  โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให�เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
ส'งเสริมความเข�าใจระหว'างประชาชนในการเรียนรู�ประวัติศาสตร& วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ข�อมูลข'าวสาร 

4.๓ ยุทธศาสตร-ความเข�มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน   
ให�ความสําคัญกับ 

        4.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป.นฐานการผลิตภาคเกษตรให�เข�มแข็ง
และยั่งยืนมุ'งรักษา ปUองกัน และคุ�มครองพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให�เกษตรกรรายย'อยมี
ท่ีดินเป.นของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในท่ีดิน ใช�มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให�บุคคลผู�ถือครองท่ีดิน
ทําประโยชน&ในพ้ืนท่ีดังกล'าวมากข้ึน สนับสนุนการกระจายการถือครองท่ีดินอย'างเท'าเทียมและเป.นธรรม
เร'งรัดการจัดให�มีองค&กรและระบบบริหารจัดการท่ีดินให�เป.นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป.น
ฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟrsนฟูและส'งเสริมค'านิยม วัฒนธรรมท่ีดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรท่ีให�
ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

        4.๓.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให�
ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย'างต'อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการ
ผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล�องกับสภาพพ้ืนท่ี ควบคุมและกํากับดูแลให�มีการนําเข�าและใช�สารเคมีทาง
การเกษตรท่ีได�มาตรฐาน ปรับปรุงบริการข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตให�ท่ัวถึง ส'งเสริมการผลิตท่ีคงไว�ซ่ึงความ
หลากหลายของพันธุ&พืชและสัตว&ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล�อมของประเทศ พัฒนาและ
เสริมสร�างองค&ความรู�วิทยาศาสตร&และเทคโนโลยีต'างๆ ท่ีเหมาะสมทางการเกษตร รวมท้ังสนับสนุนการใช�
เทคโนโลยีการผลิตท่ีเป.นมิตรต'อสิ่งแวดล�อมให�แก'เกษตรกรอย'างต'อเนื่องและท่ัวถึง 

        4.๓.๓ การสร�างมูลค'าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห'วงโซ'การผลิต สนับสนุน
การผลิตและบริการของชุมชนในการสร�างมูลค'าเพ่ิมสินค�าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส'งเสริม
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีให�ร'วมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู�ประกอบการนํา
องค&ความรู� นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตท่ีเป.นมิตรต'อสิ่งแวดล�อมบนฐานความคิดริเริ่มสร�างสรรค&มาใช�
ในการสร�างมูลค'าเพ่ิมสินค�า ผลิตภัณฑ&เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหาร 
มาตรฐานระบบการผลิตสินค�าเกษตรให�เทียบเท'าระดับสากล ส'งเสริมระบบตลาดกลางสินค�าเกษตรและ
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ตลาดซ้ือขายสินค�าเกษตรล'วงหน�า ส'งเสริมภาคเอกชนและองค&กรชุมชนเข�ามามีส'วนร'วมในการบริหารจัดการ
ระบบสินค�าเกษตรและอาหารร'วมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส&
ของภาคเกษตร 

        4.๓.๔ การสร�างความม่ันคงในอาชีพและรายได�ให�แก'เกษตรกร มุ'งพัฒนาระบบ
การสร�างหลักประกันรายได�ของเกษตรกรให�มีความม่ันคงและครอบคลุมเกษตรกรท้ังหมด พัฒนาระบบ
ประกันภัยพืชผลการเกษตร ส'งเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาท่ีเป.นธรรมแก'ทุกฝXาย 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป.นอยู'ของเกษตรกร สร�างแรงจูงใจให�เยาวชน เกษตรกรรุ'นใหม' และแรงงาน
ท่ีมีคุณภาพเข�าสู'อาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให�เป.นกลไกสนับสนุนการ
พ่ึงพาตนเองของเกษตรกร เสริมสร�างความเข�มแข็งให�กับเกษตรกรรายย'อยท่ีได�รับผลกระทบจากการนําเข�า
สินค�าเกษตรและอาหารท่ีมีต�นทุนตํ่าท่ีเป.นผลมาจากข�อตกลงการเปPดการค�าเสรี 

        4.๓.๕ การสร�างความม่ันคงด�านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน โดยส'งเสริมให�เกษตรกรปลูกต�นไม�และปลูกปXาโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน ส'งเสริม
ให�เกษตรกรทําการเกษตรด�วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให�มีการ
จัดการและเผยแพร'องค&ความรู�และการพัฒนาด�านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย'างต'อเนื่องและท่ัวถึง รวมท้ัง
ส'งเสริมพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร�างเครือข'ายการผลิตและการ
บริโภคท่ีเก้ือกูลกันในระดับชุมชนท่ีอยู'บริเวณใกล�เคียงกัน ส'งเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีผลิตได�ใน
ชุมชนและท่ีเหลือใช�จากการเกษตรมาผลิตเป.นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมท้ังส'งเสริมและพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐานในพ้ืนท่ีให�เป.นเครื่องมือในการสร�างความเข�มแข็งด�านอาหารให�กับเกษตรกรและชุมชนอย'างเป.น
ระบบ 

        4.๓.๖ การสร�างความม่ันคงด�านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และความเข�มแข็งภาคเกษตร ด�วยการส'งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจาก
พืชพลังงาน จัดให�มีระบบการบริหารจัดการสินค�าเกษตรท่ีใช�เป.นท้ังอาหารและพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและการใช�พลังงานชีวภาพท่ีเก่ียวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให�มีกลไกกํากับดูแลโครงสร�าง
ราคาของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใช�พลังงานชีวภาพอย'างมีประสิทธิภาพและคุ�มค'า 

        4.๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร�างความม่ันคงด�านอาหาร
และพลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข'ายปราชญ&ชาวบ�าน ภาคเอกชน และชุมชนให�เข�ามา
มีส'วนร'วมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทํางานของหน'วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวข�องให�มีการร'วมมือและบูรณาการการทํางานอย'างจริงจัง ท้ังในส'วนกลางและระดับพ้ืนท่ี 
พัฒนาระบบฐานข�อมูลสารสนเทศด�านอาหารและพลังงานต้ังแต'การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค 
พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาด�านการเกษตร ส'งเสริมความร'วมมือระหว'างประเทศท้ังในระดับพหุ
ภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนท่ีก'อให�เกิดความม่ันคงด�านอาหารและพลังงาน 

4.๔ ยุทธศาสตร-การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจสู�การเติบโตอย�างมีคุณภาพและย่ังยืน   
ให�ความสําคัญ 

        4.๔.๑ การปรับโครงสร�างเศรษฐกิจสู'การพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร�าง
ความเข�มแข็งให�กับผู�ประกอบการ โดยเฉพาะผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย'อม และผลักดัน
ให�มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให�เข�มแข็งและแข'งขันได� ด�วยการปรับโครงสร�างการค�า
และการลงทุนให�สอดคล�องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ 



 ๒๙ 

ปรับโครงสร�างภาคบริการให�สามารถสร�างมูลค'าเพ่ิมกับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพและเป.นมิตรกับสิ่งแวดล�อม
บนฐานความคิดสร�างสรรค&และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร�างสรรค&ซ่ึงครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจ
สร�างสรรค&การพัฒนาเมืองสร�างสรรค& และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร�างสรรค& พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการ
เพ่ิมผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสร�างมูลค'าเพ่ิมด�วยเทคโนโลยีและกระบวนการท่ีเป.นมิตรกับ
สิ่งแวดล�อม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่ีมุ'งการปรับโครงสร�างอุตสาหกรรมให�มีคุณภาพและยั่งยืน ด�วยการ
ใช�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร& เทคโนโลยี และความคิดสร�างสรรค& สู'อุตสาหกรรมฐานความรู�เชิงสร�างสรรค&และ
เป.นมิตรต'อสิ่งแวดล�อม 

        4.๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร& เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให�เป.นพลัง
ขับเคลื่อนการปรับโครงสร�างเศรษฐกิจให�เติบโตอย'างมีคุณภาพและยั่งยืน เน�นการนําความคิดสร�างสรรค& ภูมิ
ป2ญญาท�องถ่ินทรัพย&สินทางป2ญญา วิจัยและพัฒนาไปต'อยอด ถ'ายทอด และประยุกต&ใช�ประโยชน&ท้ังเชิง
พาณิชย& สังคม และชุมชน โดยสร�างสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ืออํานวยต'อการพัฒนาและประยุกต&ใช�วิทยาศาสตร& 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมท่ีส'งเสริมการใช�ความคิดสร�างสรรค&และสร�างมูลค'าเพ่ิมให�กับภาคการผลิต 
ตลอดจนพัฒนาโครงสร�างบนฐานทางวิทยาศาสตร& เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให�ท่ัวถึงและเพียงพอท้ังใน
เชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร'วมมือระหว'างภาครัฐและเอกชน 

        4.๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข'งขันท่ีมีประสิทธิภาพ เท'าเทียม และ
เป.นธรรมมุ'งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมท้ังกําลังแรงงานให�เอ้ือต'อการปรับโครงสร�างเศรษฐกิจ 
พัฒนาระบบการจัดการทรัพย&สินทางป2ญญา พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส&ของประเทศให�
เชื่อมโยงการขนส'งท้ังภายในประเทศและระหว'างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู'สากล สร�าง
ความม่ันคงด�านพลังงานด�วยการส'งเสริมการใช�พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช�พลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต'างๆ ทางเศรษฐกิจให�เอ้ือต'อการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการแข'งขันและสอดคล�องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

4.๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส'วนรวมอย'างมีเสถียรภาพ ให�ความสําคัญกับ
การบริหารจัดการด�านการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ&แวดล�อมและทัน
ต'อเหตุการณ& เพ่ิมบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให�สอดคล�องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก 
ปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝUาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบ
เตือนภัยแบบองค&รวม เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว'างประเทศ และการบริหารจัดการ
ด�านการคลังท่ีปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได�ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหาร
งบประมาณ ปUองกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส'งเสริมให�
ภาคเอกชนเข�ามามีส'วนร'วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและการให�บริการข้ันพ้ืนฐานของภาครัฐ
เพ่ิมข้ึน และเสริมสร�างความเข�มแข็งทางการคลังขององค&กรปกครองส'วนท�องถ่ิน 

4.๕ ยุทธศาสตร-การสร�างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ให�ความสําคัญกับ 

        4.๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด�านการขนส'งและระบบโลจิสติกส&ภายใต�กรอบ
ความร'วมมือในอนุภูมิภาคต'างๆ มุ'งพัฒนาบริการขนส'งและโลจิสติกส&ท่ีมีประสิทธิภาพและได�มาตรฐานสากล
ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส'งคนและสินค�าท่ีเก่ียวข�อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส'งและโลจิสติกส&
เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนท่ีชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิต
กับพ้ืนท่ีตอนในของประเทศ 



 ๓๐ 

        4.๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข'งขันระดับอนุ
ภูมิภาค มุ'งพัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคต'างๆ ของประเทศให�เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�านและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต�ให�เป.นฐานการพัฒนาด�านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท'องเท่ียว พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนและเมืองชายแดน รวมท้ังบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�านให�บรรลุ
ประโยชน&ร'วมกันท้ังด�านความม่ันคงและเสถียรภาพของพ้ืนท่ี 

        4.5.๓ การสร�างความพร�อมในการเข�าสู'ประชาคมอาเซียน เป.นการพัฒนาความ
ร'วมมือระหว'างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส'วนเศรษฐกิจ 
เสริมสร�างความเข�มแข็งให�สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนให�มีมาตรฐาน เป.นท่ียอมรับในระดับสากล 
ยกระดับทักษะฝ@มือแรงงาน กําหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานของคุณภาพสินค�าและบริการ ท่ีเป.นการปUองกัน
สินค�าและบริการนําเข�าท่ีไม'ได�คุณภาพท้ังในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ�าน 

        4.๕.๔ การเข�าร'วมเป.นภาคีความร'วมมือระหว'างประเทศและภูมิภาคภายใต�
บทบาทท่ีสร�างสรรค& เป.นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว'างประเทศในเวทีโลก มุ'งรักษาบทบาทของไทย
ในการมีส'วนร'วมกําหนดยุทธศาสตร&ของกรอบความร'วมมือท่ีดําเนินอยู' รวมท้ังรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ&
กับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม' 

        4.๕.๕ การสร�างความเป.นหุ�นส'วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด�านการพัฒนา   
ทรัพยากรมนุษย&การเคลื่อนย�ายแรงงาน และการส'งเสริมแรงงานไทยในต'างประเทศ โดยเร'งดําเนินการด�าน
ความร'วมมือในการกําหนดมาตรฐานฝ@มือระหว'างประเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกการเคลื่อนย�ายแรงงานใน
ภูมิภาค ส'งเสริมผู�ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู'ต'างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ�าน 
คุ�มครองและส'งเสริมสิทธิและผลประโยชน&ของคนไทยและแรงงานไทยในต'างประเทศ 

        4.๕.๖ การมีส'วนร'วมอย'างสําคัญในการสร�างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต 
ปUองกันภัยจากการก'อการร�ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร'ระบาดของโรคภัย มุ'งพัฒนา
ศักยภาพและความพร�อมในการปUองกันและแก�ป2ญหาข�ามชาติด�านการก'อการร�าย ยาเสพติด และการหลบ 
หนีเข�าเมืองท้ังระบบ พัฒนาศักยภาพและความร'วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร�อมรับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และร'วมมือในการปUองกันการติดเชื้อและการแพร'ระบาดของโรคอุบัติใหม'และโรค
ระบาดซํ้า 

        4.๕.๗ การเสริมสร�างความร'วมมือท่ีดีระหว'างประเทศในการสนับสนุนการเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจอย'างมีจริยธรรมและไม'ส'งผลกระทบต'อสิ่งแวดล�อม พร�อมท้ังเปPดรับความร'วมมือกับ
องค&กรระหว'างประเทศท่ีไม'แสวงหากําไร เป.นการดําเนินการภายใต�กรอบความร'วมมือด�านสิ่งแวดล�อมใน
ระดับอนุภูมิภาค เสริมสร�างการผลิตและบริโภคสินค�าและบริการท่ีนําสู'การลดการปล'อยกtาซเรือนกระจก 
ส'งเสริมและอํานวยความสะดวกองค&กรระหว'างประเทศท่ีไม'แสวงหากําไรให�มีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการให�ไทย
เป.นฐานการดําเนินความร'วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

        4.๕.๘ การเร'งรัดการใช�ประโยชน&จากข�อตกลงการค�าเสรีท่ีมีผลบังคับใช�แล�ว เป.น
การสร�างองค&ความรู�ให�กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู�ได�รับผลกระทบท้ังเชิงบวกและลบให�สามารถพัฒนา
ศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใช�ประโยชน&จากการเปPดการค�าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย'อมท่ีได�รับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีท่ีไม'สามารถปรับตัวได�ทัน 

        4.๕.๙ การส'งเสริมให�ประเทศไทยเป.นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจใน
เอเชียรวมท้ังเป.นฐานความร'วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให�มีสิทธิประโยชน&และการอํานวยความ
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สะดวกท่ีจําเป.น เพ่ือให�มีการจัดต้ังสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค&กรระหว'าง
ประเทศท่ีไม'แสวงกําไร 

        4.๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร�างความเข�มแข็งของภาคีการพัฒนาภายใน 
ประเทศต้ังแต'ระดับชุมชนท�องถ่ิน มุ'งเสริมสร�างศักยภาพชุมชนท�องถ่ินให�รับรู�และเตรียมพร�อมรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนท่ีในการกําหนดยุทธศาสตร&
การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ'มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให�สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ�าน ส'งเสริมศักยภาพด�านวิชาการและเครือข'ายของสถาบันการศึกษาของไทย และปฏิสัมพันธ&กับ
ประเทศในอนุภูมิภาค 

4.๖ ยุทธศาสตร-การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมอย�างย่ังยืน  
ให�ความสําคัญกับ 

        4.๖.๑ การอนุรักษ& ฟrsนฟู และสร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมมุ'งรักษาและฟrsนฟูพ้ืนท่ีปXาและเขตอนุรักษ& พัฒนาระบบฐานข�อมูลและการจัดการองค&ความรู�ให�
เป.นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่ีดินและการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ2vง เร'งรัดการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟrsนฟูแหล'งน้ําเพ่ือ
เพ่ิมปริมาณน้ําต�นทุนส'งเสริมให�เกิดการใช�น้ําอย'างมีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแม'บทโครงสร�างพ้ืนฐานด�าน
ทรัพยากรน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย'างเป.นระบบ รวมท้ังส'งเสริมการอนุรักษ&และใช�ประโยชน&จาก
ทรัพยากรชีวภาพ 

        4.๖.๒ การปรับกระบวนทัศน&การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร�อม
ไปสู'การเป.นเศรษฐกิจและสังคมคาร&บอนตํ่าและเป.นมิตรกับสิ่งแวดล�อม โดยปรับโครงสร�างการผลิตของ
ประเทศและพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพร�อมไปสู'เศรษฐกิจคาร&บอนตํ่าและเป.นมิตรกับสิ่งแวดล�อม เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช�พลังงานในภาคคมนาคมและขนส'ง เพ่ือลดปริมาณกtาซเรือนกระจก พัฒนาเมืองท่ีเป.น
มิตรกับสิ่งแวดล�อมเน�นการวางผังเมืองท่ีผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข�าด�วยกัน 

        4.๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต'อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ือให�สังคมมีภูมิคุ�มกัน มุ'งพัฒนาองค&ความรู�และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับ
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให�พร�อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

        4.๖.๔ การเตรียมความพร�อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด�วยการจัดทําแผน
ท่ีและจัดลําดับพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให�มี
ประสิทธิภาพพัฒนาระบบฐานข�อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส'งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร&และเทคโนโลยี
ด�านการจัดการภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย'างจริงจัง และให�มีมาตรฐานตามหลัก
สากล สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท�องถ่ินให�มีการเตรียมความพร�อม และจัดทํา
แผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 

        4.๖.๕ การสร�างภูมิคุ�มกันด�านการค�าจากเง่ือนไขด�านสิ่งแวดล�อมและวิกฤตจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ'งติดตามและเฝUาระวังมาตรการการอนุรักษ&สิ่งแวดล�อมท่ีอาจส'งผล
กระทบต'อการค�าและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากมาตรการทางการค�าและ
ข�อตกลงระหว'างประเทศเก่ียวกับสิ่งแวดล�อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและ
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กําหนดแผนกลยุทธ&รายสินค�า ส'งเสริมให�ผู�ส'งออกทําคาร&บอนฟุตพริ้นต& และสร�างแรงจูงใจให�เกิด
อุตสาหกรรมใหม'ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล�อมอย'างยั่งยืน 

        4.๖.๖ การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวข�องกับกรอบความ
ตกลงและพันธกรณีด�านสิ่งแวดล�อมระหว'างประเทศ เป.นการศึกษารายละเอียดและสร�างความเข�าใจใน
พันธกรณีติดตามสถานการณ&การเจรจาและท'าทีของประเทศต'างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร�าง
ทักษะการเจรจาพัฒนาความร'วมมือในกลุ'มอาเซียนและประเทศคู'ค�าสําคัญ สนับสนุนการดําเนินงานตาม
พันธกรณีและข�อตกลงระหว'างประเทศด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

        4 .๖ .๗ การควบคุมและลดมลพิษ มุ' งลดปริมาณมลพิษทางอากาศเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ําเสียชุมชนพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส& 
และขยะติดเชื้อลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย 
แจ�งเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเม่ือเกิดอุบัติภัยด�านมลพิษ 

        4.๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�
มีประสิทธิภาพ โปร'งใสและเป.นธรรมอย'างบูรณาการ มุ'งส'งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข�าถึง
และใช�ประโยชน&ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก�ป2ญหาความเหลื่อมล้ําในการเข�าถึงและใช�
ประโยชน&ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให�เอ้ือต'อการอนุรักษ&และฟrsนฟู 
ผลักดันให�มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล�อม รวมท้ังส'งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสร�างระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.1.2 ยุทธศาสตร-ประเทศ (Country Strategy) 
               ยุทธศาสตร&ประเทศ (Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน�าส'วน
ราชการ ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท'า วาระพิเศษ เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน 
พัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือร'วมกันวางยุทธศาสตร& วิสัยทัศน& เปUาหมายและแนวทางในการทํางานร'วมกันใน
ป@งบประมาณ 2556 และเป.นกรอบ ในการจัดทํางบประมาณป@ 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็น
เกี่ยวกับภาพรวมของการทํางานร'วมกันในรอบป@ ท่ีผ'านมา ซ่ึงเดิมประกอบด�วย 4 ยุทธศาสตร& 28 ประเด็น
หลัก 56 แนวทางการดําเนินการ รวมท้ังได�มีการบูรณาการ ร'วมกับยุทธศาสตร&การเข�าสู'ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข�าสู'ประชาคม อาเซียน ป@ 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันท่ี 
24 ตุลาคม 2555 ณ ห�องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล เพ่ือเตรียมความพร�อมของ
หน'วยงานท่ีเก่ียวข�องในการเข�าสู'ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิมประกอบด�วย 8 ยุทธศาสตร& โดยหลังจากการบูร
ณาการเป.นยุทธศาสตร&ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด�วย 4 ยุทธศาสตร& 30 ประเด็นหลัก 79 แนว
ทางการดําเนินการ เพ่ือเป.นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ'ายประจําป@งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

  วิสัยทัศน-     

 “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข'งขัน คนไทยอยู'ดีกินดี มีความเสมอภาค และเป.นธรรม” 

   
 หลักการของยุทธศาสตร-   
  “ต'อยอดรายได�จากฐานเดิม สร�างรายได�จากโอกาสใหม' เพ่ือความสมดุลและการพัฒนาอย'างยั่งยืน” 
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 วัตถุประสงค-    
  1. รักษาฐานรายได�เดิม และสร�างรายได�ใหม' 
   2. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต�องผลิตสินค�าได�เร็วกว'าป2จจุบัน) 
   3. ลดต�นทุนให�กับธุรกิจ (ด�วยการลดต�นทุนค'าขนส'งและโลจิสติกส&) 
   เปNาหมายเชิงยุทธศาสตร-   
  1. การเพ่ิมรายได�จากฐานเดิม 
  2. การสร�างรายได�จากโอกาสใหม' 
  3. การลดรายจ'าย 
  4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข'งขัน 
  ยุทธศาสตร-  : ประกอบด�วย 4 ยุทธศาสตร- 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการดําเนินการ คือ 
  ยุทธศาสตร-ท่ี 1  : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข'งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ�นจากประเทศ
รายได�ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด�วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการดําเนินการ 
 ยุทธศาสตร-ท่ี 2  : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด�วย 8 ประเด็นหลัก 20 
แนวทางการดําเนินการ 
  ยุทธศาสตร-ท่ี 3  :  การเติบโตท่ีเป.นมิตรต'อสิ่งแวดล�อม (Green Growth) ประกอบด�วย 5 ประเด็น
หลัก 11 แนวทางการดําเนินการ 
  ยุทธศาสตร-ท่ี 4  :  การสร�างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ  (Internal 
Process) ประกอบด�วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ 

           ยุทธศาสตร-ท่ี 1  : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ�นจากประเทศ
รายได�ปานกลาง(Growth & Competitiveness) ประกอบด�วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการ
ดําเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
1. ด�านเกษตร     1.1 แผนท่ีการใช�ท่ีดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินค�าเกษตร 

1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารต้ังแต'ต�นน้ําถึงปลายน้ํา 
2. ด�านอุตสาหกรรม   2.1 แผนท่ีการใช�ท่ีดิน (Zoning) เพ่ืออุตสาหกรรม 

2.2 กําหนดและส'งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.) 
2.3 การเพ่ิมขีดความสามารถให� SME และ OTOP สู'สากล 
2.4 การนําทุนทางวัฒนธรรมและภูมิป2ญญาไทยมาเพ่ิมมูลค'า 

3. การท'องเท่ียวและบริการ     3.1 แผนท่ีการจัดกลุ'มเมืองท'องเท่ียว 
3.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการท'องเท่ียวเข�าสู'รายได� 2 ล�านล�านบาท
ต'อป@ 
3.3 ไทยเป.นศูนย&กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค 

4. โครงสร�างพ้ืนฐาน   4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส&และโครงสร�างพ้ืนฐาน 
4.2 การลงทุนการให�บริการและใช�ประโยชน& ICT 
4.3 การลงทุนโครงสร�างพ้ืนฐานด�านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาค
อาเซียน 

5. พลังงาน    5.1 นโยบายการปรับโครงสร�างการใช�และราคาพลังงานท่ีเหมาะสม 



 ๓๔ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
 5.2 การลงทุนเพ่ือความม่ันคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 

5.3 การเชื่อมโยงแหล'งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 
6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค    

6.1 การเสริมสร�างความสามารถในการแข'งขันของสินค�า บริการ และการ  
      ลงทุนเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
6.2 แก�ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และEastern 
seaboard 
6.4 เสริมสร�างความสัมพันธ&และความร'วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ 
      เพ่ือนบ�าน 

7. การพัฒนาขีดความ 
สามารถในการแข'งขัน       

7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข'งขัน (100 ดัชนีชี้วัด)   
7.2 การพัฒนาการสร�าง Brand ประเทศไทย เป.น Modern Thailand 

8. การวิจัยและพัฒนา   8.1 ขับเคลื่อนค'าใช�จ'ายด�าน R & D เป.นร�อยละ 1 ของ GDP 
8.2 Talent Mobility การใช�ประโยชน&จากกําลังคนด�าน S & T 
8.3 การใช�ประโยชน& Regional Science Parks 
8.4 การขับเคลื่อนข�อริเริ่มกระบ่ีตามกรอบความร'วมมืออาเซียน 

9. การพัฒนาพ้ืนท่ีและเมือง
เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจาก
อาเซียน 

9.1 การพัฒนาเมืองหลวง 
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร 
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
9.4 การพัฒนาเมืองท'องเท่ียว 
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ 
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการค�าการลงทุน 
9.8 ป2จจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองท่ีมีศักยภาพ 

 
 ยุทธศาสตร-ท่ี 2  : การลดความเหล่ือมลํ้า (Inclusive Growth) ประกอบด�วย 8 ประเด็นหลัก  
20 แนวทางการดําเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
10. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา    

10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก'อนวัยเรียน  
และการใช�  ICT  ในระบบการศึกษา เช'น แท็บเล็ตและอินเตอร&เน็ตไร�สาย) 
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข�าสู'ประชาคมอาเซียน   

11. การยกระดับคุณภาพชีวิต
และมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข    

11.1 การจัดระบบบริการ กําลังพล และงบประมาณ 
11.2 การพัฒนาระบบคุ�มครองผู�บริโภคพร�อมเข�าสู'ประชาคมอาเซียน 
11.3 สร�างและพัฒนาความร'วมมือระหว'างไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

12. การจัดสวัสดิการสังคม 
และการดูแลผู�สูงอายุ เด็ก สตรี 

12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส  ความเท'า 
        เทียมคุณภาพชีวิต 
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ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
และผู�ด�อยโอกาส 12.2 กองทุนสตรี 
13. การสร�างโอกาสและรายได�
แก'วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย'อม (SMEs) และ
เศรษฐกิจชุมชน   

13.1 กองทุนต้ังตัวได� 
13.2 กองทุนหมู'บ�าน 
13.3 โครงการ SML 
13.4 โครงการรับจํานําสินค�าเกษตร 

14. แรงงาน 14.1 การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให�สอดคล�องกับความ 
        ต�องการ และพัฒนาทักษะผู�ประกอบการ 
14.2 การจัดการแรงงานต'างด�าว 
14.3 การพัฒนาระบบการคุ�มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม 
        กฎหมายอย'างท่ัวถึงพร�อมเข�าสู'ประชาคมอาเซียน 

15. ระบบยุติธรรม 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 

15.1 การเข�าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

16. การต'อต�านการคอร&รัปชั่น  
สร�างธรรมาภิบาลและความ
โปร'งใส 

16.1 การรณรงค&และสร�างแนวร'วมในสังคม 
16.2 การเสริมสร�างธรรมาภบิาลรองรับประชาคมอาเซียน   

17. การสร�างองค&ความรู�เรื่อง
อาเซียน 

17.1 ภาคประชาชน 
17.2 ภาคแรงงานและผู�ประกอบการ 
17.3 บุคลากรภาครัฐ 

 ยุทธศาสตร-ท่ี 3  : การเติบโตท่ีเป#นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม (Green Growth) 
 ประกอบด�วย 5 ประเด็นหลัก 11 แนวทางการดําเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
18. การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
เพ่ือความยั่งยืน    

18.1 พัฒนาตัวอย'างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห'ง เพ่ือความ
ยั่งยืน 

19. การลดการปล'อยกtาซ
เรือนกระจก (GHG)       

19.1 การประหยัดพลังงาน 
19.2 การปรับกฎระเบียบ (เช'น green building code) 
19.3 ส'งเสริมการดําเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล'อยกtาซเรือนกระจก 

20. นโยบายการคลัง 
เพ่ือสิ่งแวดล�อม    

20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล�อม 
20.2 การจัดซ้ือจัดจ�างสีเขียวในภาครัฐ 

21. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการ
บริหารจัดการน้ํา 

21.1 การปลูกปXา 
21.2 การลงทุนด�านการบริหารจัดการน้ํา 
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
        สิ่งแวดล�อมอาเซียน 

22. การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ   

22.1 การปUองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation) 
22.2 การปUองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

  



 ๓๖ 

 
ยุทธศาสตร-ท่ี 4  : การสร�างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครฐั (Internal Process)  
  ประกอบด�วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการดําเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการดําเนินการ 
23. กรอบแนวทางและการ
ปฏิรูปกฎหมาย 

23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 
23.2 เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค&กรด�านยุติธรรม 
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข�อกฎหมายท่ีเป.นข�อจํากัดต'อการพัฒนาประเทศ 

24. การปรับโครงสร�างระบบ
ราชการ   

24.1 เพ่ิมประสิทธิภาพองค&กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทํางานของ 
     ภาครัฐด�วยการสร�างความพร�อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณา
การ  
       โดยมีประชาชนเป.นศูนย&กลาง 
24.2 ปUองกันและปราบปรามทุจริตคอร&รัปชั่น 
24.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการให�บริการประชาชนด�วยระบบ E - Service 

25. การพัฒนากําลังคน
ภาครัฐ      

25.1 บริหารกําลังคนให�สอดคล�องกับบทบาทภารกิจท่ีมีในป2จจุบัน และ 
        เตรียมพร�อมสําหรับอนาคต 
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐ และเตรียมความ
พร�อม 
        บุคลากรภาครัฐสู'ประชาคมอาเซียน 

26. การปรับโครงสร�างภาษี 26.1 ปรับโครงสร�างภาษีท้ังระบบให�สนับสนุนการกระจายรายได� และ 
        เพ่ิมขีดความสามารถในการแข'งขัน 

27. การจัดสรรงบประมาณ 27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให�สามารถสนับสนุนการ 
        ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

28. การพัฒนาสินทรัพย&
ราชการท่ีไม'ได�ใช�งานให�เกิด
ประโยชน&สูงสุด    

28.1 สํารวจสินทรัพย&ราชการท่ีไม'ได�ใช�งาน 
28.2 บริหารจัดการสินทรัพย&ราชการท่ีไม'ได�ใช�งานให�เกิดประโยชน&สูงสุด 

29. การแก�ไขป2ญหาความ
ม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใต� 
และเสริมสร�างความม่ันคงใน
อาเซียน 

29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส'งเสริมการพัฒนาใน 
        พ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต�ภายใต�กรอบนโยบายความม่ันคง
แห'งชาติ 2555 - 2559 
29.2 การเสริมสร�างความม่ันคงของประชาคมอาเซียน 

30. การปฏิรูปการเมือง      30.1 กระจายอํานาจให�แก'องค&กรปกครองส'วนท�องถ่ิน (อปท.) 
 

3.๑.๓ นโยบายการบริหารของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ-  ชินวัตร 
 นโยบายของคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ& ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงต'อรัฐสภาเม่ือวันท่ี ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๕๔  มีจุดมุ'งหมาย  ๓ ประการ คือ  ประการท่ีหนึ่ง เพ่ือนําประเทศไทยไปสู'โครงสร�างเศรษฐกิจ
ท่ีสมดุลมีความเข�มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศมากข้ึน  ประการท่ีสอง เพ่ือนําประเทศไทยสู'สังคมท่ีมี
ความปรองดองสมานฉันท&และอยู'บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรมท่ีเป.นมาตรฐานสากลเดียวกัน  ประการท่ีสาม 
เพ่ือนํา ประเทศไทยไปสู'การเป.นประชาคมอาเซียนในป@ ๒๕๕๘ อย'างสมบูรณ& โดยสร�างความพร�อมและความ



 ๓๗ 

เข�มแข็งท้ังทางด�านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความม่ันคง    ซ่ึงรัฐบาลได�กําหนด
นโยบายการบริหารราชการแผ'นดินไว� โดยแบ'งการดําเนินการเป.น ๒ ระยะ คือ ระยะเร'งด'วนท่ีจะเริ่ม
ดําเนินการในป@แรก และระยะการบริหารราชการ ๔ ป@ของรัฐบาล เพ่ือให�มีการพัฒนาอย'างมีคุณภาพ สมดุล 
ยั่งยืน และมีภูมิคุ�มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังต'อไปนี้ 
 ๑. นโยบายเร�งด�วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปHแรก 
     ๑.๑ สร�างความปรองดองสมานฉันท& เยียวยาและฟrsนฟูแก'บุคคลทุกฝXาย ท่ีได�รับผลกระทบอัน
เนื่องมาจากความเห็นท่ีแตกต'าง  และสนับสนุนให�คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค�นหาความจริงเพ่ือการ
ปรองดองแห'งชาติ  
     ๑.๒ กําหนดให�การแก�ไขป2ญหายาเสพติดเป.น “วาระแห'งชาติ” ยึดหลักนิติธรรมในการปราบ 
ปรามลงโทษผู�ผลิต ผู�ค�า ผู�มีอิทธิพล และผู�ประพฤติมิชอบ ยึดหลักผู�เสพคือ ผู�ปXวยท่ีต�องได�รับการบําบัดรักษา  
     ๑.๓ ปUองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย'างจริงจัง  
     ๑.๔ ส'งเสริมให�มีการบริหารจัดการน้ําอย'างบูรณาการและเร'งรัดขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทาน  
     ๑.๕ เร'งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สินของประชาชนกลับมาสู'พ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต� โดยน�อมนํากระแสพระราชดํารัส “เข�าใจ เข�าถึง พัฒนา” เป.นหลักปฏิบัติ  
     ๑.๖ เร'งฟrsนฟูความสัมพันธ&และพัฒนาความร'วมมือกับประเทศเพ่ือนบ�านและนานาประเทศ   
     ๑.๗ แก�ไขป2ญหาความเดือดร�อนของประชาชนและผู�ประกอบการ  โดยการออกมาตรการชะลอ
การเก็บเงินเข�ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงบางประเภท จัดให�มีบัตรเครดิตพลังงานกับ
ผู�ประกอบการรถรับจ�างขนส'งผู�โดยสารสาธารณะ  ดูแลราคาสินค�าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานให�อยู'ใน
ระดับท่ีเหมาะสมเป.นธรรม  แก�ไขป2ญหาค'าครองชีพโดยการดูแลราคาสินค�าและการมีรายได�เพ่ือเพ่ิมกําลังซ้ือ 
     ๑.๘ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซ้ือภายในประเทศ พักหนี้ครัวเรือนของ
เกษตรกรรายย'อยและผู�มีรายได�น�อยท่ีมีหนี้ตํ่ากว'า ๕๐๐,๐๐๐ บาท อย'างน�อย ๓ ป@ และปรับโครงสร�างหนี้
สําหรับผู�ท่ีมีหนี้เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ดําเนินการให�แรงงานมีรายได�เป.นวันละไม'น�อยกว'า ๓๐๐ บาท และผู�ท่ี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได�เดือนละไม'น�อยกว'า ๑๕,๐๐๐ บาท  จ'ายเบ้ียผู�สูงอายุแบบข้ันบันได
อายุ ๖๐-๖๙ ป@ จะได�รับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐-๗๙ ป@ จะได�รับ ๗๐๐ บาทอายุ ๘๐-๘๙ ป@ จะได�รับ ๘๐๐ 
บาท และอายุ ๙๐ ป@ข้ึนไป จะได�รับ ๑,๐๐๐ บาท ลดภาษีบ�านหลังแรกและรถยนต&คันแรก 
     ๑.๙ ปรับลดภาษีเงินได�นิติบุคคล ให�เหลือร�อยละ ๒๓ ในป@ พ.ศ. ๒๕๕๕ และลดลงเหลือร�อยละ 
๒๐ ในป@ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือสร�างความสามารถในการแข'งขันของภาคเอกชน ขยายฐานภาษี และรองรับการ
เข�าสู'การเป.นประชาคมอาเซียนในป@ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
     ๑.๑๐ ส'งเสริมให�ประชาชนเข�าถึงแหล'งเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อรายย'อย โดยเฉพาะสินเชื่อเพ่ือ
ประกอบอาชีพให�แก'ประชาชนผู�มีรายได�น�อย รวมถึงเพ่ิมสวัสดิการของรัฐเพ่ือเป.นการดูแลสังคมในชุมชน 
จัดหาแหล'งเงินทุนให�แก'ผู�ประกอบการและประชาชน โดยเพ่ิมเงินทุนกองทุนหมู'บ�านและชุมชนเมืองอีกแห'ง
ละ๑ ล�านบาท จัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ล�านบาท  จัดต้ังกองทุนต้ัง
ตัวได�ในวงเงินประมาณ ๑,๐๐๐ ล�านบาท ต'อสถาบันอุดมศึกษาท่ีร'วมโครงการ  จัดสรรงบประมาณเข�า
กองทุน SML ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป.นจํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐  ๔๐๐,๐๐๐ และ ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท ตามลําดับ  
     ๑.๑๑ ยกระดับราคาสินค�าเกษตรและให�เกษตรกรเข�าถึงแหล'งเงินทุน นําระบบรับจํานําสินค�า
เกษตรมาใช�ในการสร�างความม่ันคงด�านรายได�ให�แก'เกษตรกร จัดให�มีการเยียวยาความเสียหายของพืชผล
จากภัยธรรมชาติ การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร และการออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร 



 ๓๘ 

     ๑.๑๒ เร'งเพ่ิมรายได�จากการท'องเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ โดยประกาศให�ป@ พ.ศ. ๒๕๕๔-
๒๕๕๕ เป.นป@ “มหัศจรรย&ไทยแลนด&” (“Miracle Thailand” Year) และประชาสัมพันธ&เชิญชวน
นักท'องเท่ียวต'างชาติเข�าร'วมเฉลิมฉลองในพระราชพิธีมหามงคลท่ีจะมีข้ึนในช'วงป@ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
     ๑.๑๓ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ&ชุมชน 
     ๑.๑๔ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ�วนหน�า ๓๐ บาทรักษาทุกโรค     
     ๑.๑๕ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร&แท็บเล็ตให�แก'โรงเรียน 
     ๑.๑๖ เร'งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีส'วนร'วมอย'างกว�างขวาง โดยมีสภาร'าง
รัฐธรรมนูญท่ีเป.นอิสระยกร'างรัฐธรรมนูญฉบับใหม'  ส'วนนโยบายท่ีจะดําเนินการภายในช'วงระยะ 4 ป@  จะ
ดําเนินนโยบายหลักจากข�อ 2-8  ดังนี้  
 ๒. นโยบายความม่ันคงแห�งรัฐ  ท่ีสําคัญคือ  เทิดทูนและพิทักษ&รักษาไว�ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย&  
พัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพของกองทัพและระบบปUองกันประเทศ  พัฒนาและเสริมสร�างความร'วมมือ
ระหว'างประเทศ  พัฒนาระบบการเตรียมพร�อมแห'งชาติเน�นการบริหารวิกฤตการณ&เพ่ือรับมือภัยคุกคามต'าง 
ๆ   เร'งดําเนินการแก�ไขป2ญหายาเสพติด องค&กรอาชญากรรมการค�ามนุษย&  

๓. นโยบายเศรษฐกิจ 
     ๓.๑ นโยบายเศรษฐกิจมหาภาค ดําเนินการให�มีการกระจายรายได�ท่ีเป.นธรรมให�แก'คนส'วนใหญ'
ของประเทศ ส'งเสริมให�ประชาชนเข�าถึงแหล'งเงินทุนท่ีสามารถตอบสนองต'อความต�องการท่ีหลากหลาย
พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให�รับผิดชอบต'อคนส'วนใหญ'และผู�ด�อยโอกาส ปรับโครงสร�างภาษี
อากรท้ังระบบเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข'งขัน ส'งเสริมและรักษาวินัยการคลัง ปรับปรุง
โครงสร�างของรัฐวิสาหกิจ การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  บริหารสินทรัพย&ของประเทศท่ีมีอยู'ให�เกิด
ประโยชน&และความม่ันคงทางเศรษฐกิจ ท้ังสินทรัพย&ของภาครัฐ ตลอดจนทุนในท�องถ่ินท่ีรวมถึงภูมิป2ญญา
ท�องถ่ิน วิถีชีวิต วัฒนธรรม  
     ๓.๒ นโยบายสร�างรายได�  ส'งเสริมการท'องเท่ียวจากท้ังภายนอกและภายในประเทศ  ขยาย
บทบาทให�ธุรกิจการเกษตรและอาหาร  ส'งเสริมและผลักดันให�อุตสาหกรรมพลังงานปPโตรเลียมและพลังงาน
ทดแทน  ยกระดับความสามารถในการแข'งขันของธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการในประเทศ   ส'งเสริมให�
ผู�ประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพ่ือนบ�าน  ดึงดูดการลงทุนเข�าสู'ประเทศในสาขาท่ีเป.นการผลิต
สินค�าและบริการท่ีมีพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีมีมูลค'าสูง เป.นมิตรกับสิ่งแวดล�อม  เสริมสร�างกระบวนการสร�าง
อาชีพ สร�างงานท่ีมีคุณภาพและมีรายได�สูงให�แก'ประชาชน ส'งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
การค�า การลงทุน และการเงิน ภายใต�ประโยชน&ร'วมกันของกรอบความร'วมมือและข�อตกลงทางการค�าหลาย
ฝXาย  
     ๓.๓ นโยบายปรับโครงสร�างเศรษฐกิจ ส'งเสริมสนับสนุนให�สภาเกษตรกรแห'งชาติเป.นกลไกของ
เกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาลและร'วมกันพัฒนาเกษตรกรด�วยตนเองตามเจตนารมณ&ของกฎหมาย   
 ๔. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
     ๔.๑ นโยบายการศึกษา  ยกระดับองค&ความรู�ให�ได�มาตรฐานสากล  กระจายโอกาสทางการศึกษา
ให�เข�าถึงประชากรทุกกลุ'ม  
     ๔.๒ นโยบายแรงงาน ส'งเสริมให�ผู�ต�องการมีงานทําในระบบสามารถเข�าถึงข�อมูลข'าวสารตําแหน'ง
งานว'างให�การคุ�มครองแรงงานตามกฎหมาย ส'งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ&  เพ่ิมสิทธิประโยชน&ประกันสังคม 
      



 ๓๙ 

๔.๓ นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน โดยการพัฒนาคุณภาพการให�บริการสุขภาพท้ัง
ระบบ  พัฒนาคุณภาพชีวิตต้ังแต'ในช'วงต้ังครรภ& วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ&  วัยชรา และผู�พิการ  
       ๔.๔ นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
       ๔.๕ นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
 ๕. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
     ๕.๑ อนุรักษ&และฟrsนฟูทรัพยากรปXาไม�และสัตว&ปXา  
     ๕.๒ อนุรักษ&และฟrsนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ2vง  
     ๕.๓ ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล�อมและเร'งรัดการควบคุมมลพิษ 
     ๕.๔ สร�างความเป.นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช�ประโยชน&ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ  
     ๕.๕ ส'งเสริมและสร�างความตระหนักและจิตสํานึกทางด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
     ๕.๖ ส'งเสริมให�มีการบริหารจัดการน้ําอย'างบูรณาการ  
     ๕.๗ สร�างภูมิคุ�มกันในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ  
     ๕.๘ พัฒนาองค&ความรู�ในการบริหารจัดการด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
 ๖. นโยบายวิทยาศาสตร- เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
     ๖.๑ เร'งพัฒนาให�ประเทศไทยเป.นสังคมท่ีอยู'บนพ้ืนฐานขององค&ความรู�  
     ๖.๒ เร'งสร�างนักวิทยาศาสตร& นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร&ให�เพียงพอต'อความต�องการของ
ประเทศ  
     ๖.๓ สนับสนุนและส'งเสริมให�เกิดการลงทุนและความร'วมมือระหว'างภาครัฐและเอกชน  
     ๖.๔ จัดระบบบริหารงานวิจัยให�เกิดประสิทธิภาพสูง  
     ๖.๕ ส'งเสริมการใช�ข�อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
 ๗. นโยบายการต�างประเทศและเศรษฐกิจระหว�างประเทศ 
     ๗.๑ เร'งส'งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ&กับประเทศเพ่ือนบ�าน 
     ๗.๒ สร�างความสามัคคีและส'งเสริมความร'วมมือระหว'างประเทศอาเซียน  
     ๗.๓ เสริมสร�างบทบาทท่ีสร�างสรรค&และส'งเสริมผลประโยชน&ของชาติในองค&การระหว'างประเทศ  
     ๗.๔ กระชับความร'วมมือการเป.นหุ�นส'วนทางยุทธศาสตร&ระหว'างประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญของ
โลก 
     ๗.๕ สนับสนุนการเข�าถึงและส'งเสริมภาพลักษณ&ท่ีดีทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 
     ๗.๖ ส'งเสริมการรับรู�และความเข�าใจของประชาชนเก่ียวกับป2ญหาเรื่องพรมแดน 
     ๗.๗ สนับสนุนการทูตในการคุ�มครองผลประโยชน&ของคนไทย ในต'างประเทศ    
     ๗.๘ ใช�ประโยชน&จากโครงข'ายคมนาคมขนส'งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
     ๗.๙ ประสานการดําเนินงานของส'วนราชการในต'างประเทศ 
     ๗.๑๐ ส'งเสริมความร'วมมืออย'างใกล�ชิดกับประเทศมุสลิมและองค&กรอิสลามระหว'างประเทศ  
 ๘. นโยบายการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
    ๘.๑ ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ'นดิน 
     ๘.๒ กฎหมายและการยุติธรรม 
     ๘.๓ ส'งเสริมให�ประชาชนมีโอกาสได�รับรู�ข�อมูลข'าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อ
สาธารณะทุกประเภทได�อย'างกว�างขวางรวดเร็ว ถูกต�อง เป.นธรรม 



 ๔๐ 

 

3.๑.๔ ยุทธศาสตร-การพัฒนากลุ�มจังหวัด 
       กลุ'มจังหวัดภาคเหนือตอนล'าง 2 ประกอบด�วย จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค& พิจิตร และ
อุทัยธานี  

       วิสัยทัศน-กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 2  
          “ศูนย&กลางธุรกิจข�าว  สินค�าเกษตร  การท'องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ”  
      ยุทธศาสตร-การพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง 2 (พ.ศ. 255๘-256๑)           

1. ยุทธศาสตร-การพัฒนาโครงสร�างและกระบวนการผลิตข�าว อ�อย และมันสําปะหลัง 
   1.1 พัฒนาแหล'งน้ําเพ่ือการเกษตร 
   1.2 บรหิารจัดการทรัพยากรดินท่ีใช�เพ่ือการเกษตร 

1.3  พัฒนาผลิตภาพแรงงานภาคเกษตร 
1.4 ส'งเสริมองค&ความรู� / เทคโนโลยีท่ีใช�ในการเกษตร 

   ๑.๕ พัฒนาการลดต�นทุนการผลิต 
   ๑.๖ การปรับโซนนิ่งการผลติทางการเกษตร 

       2. ยุทธศาสตร- ส�งเสริมและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ-เกษตรท่ีหลากหลาย 
             เพ่ือสร�างมูลค�าเพ่ิม 

   2.1 ส'งเสริมการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ&เกษตรให�ได�มาตรฐาน 
   ๒.๒ ส'งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค�าเกษตรเป.นพลังงานทางเลือก 
   ๒.๓ พัฒนาขีดความสามารถด�านการแข'งขันและการสร�างมูลค'าเพ่ิมให�กับผู�ประกอบการ  

       3.ยุทธศาสตร-พัฒนาระบบการตลาดและกระจายผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ-เกษตรแปรรูป 
    3.1 พัฒนาเชื่อมโยงเครือข'ายผู�ผลิต ผู�ประกอบการ ผู�ส'งออกสินค�าเกษตร 

   3.2 พัฒนาตลาดสินค�าเกษตรให�มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
   ๓.๓ พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานการขนส'งและโลจิสติกส&  
   ๓.๔ นําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช�ในการรวบรวม   วิเคราะห&ข�อมูลเพ่ือการตัดสินใจ  

          4.ยุทธศาสตร-การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวและการบริหารจัดการการท�องเท่ียว 
   4.1 พัฒนาองค&ความรู�และฟrsนฟูแหล'งท'องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
   ๔.๒ พัฒนาด�านการบริการและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท'องเท่ียว 
   ๔.๓ พัฒนาสินค�าและของท่ีระลึกทางการท'องเท่ียว 
   ๔.๔ พัฒนาเชื่อมโยงแหล'งท'องเท่ียวของกลุ'มจังหวัดภาคเหนือตอนล'าง ๒ 

  ๔.๕ ส'งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ&แหล'งท'องเท่ียว 
          ๕. ยุทธศาสตร-การเตรียมความพร�อมกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนล�าง ๒ เพ่ือรองรับการเข�าสู� 
              ประชาคมอาเซียน 

   ๕.๑ พัฒนาศูนย&กลางการเรียนรู�ประชาคมอาเซียนของกลุ'มจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
   ๕.๒ เสริมสร�างความเข�มแข็งของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาคธุรกิจ การท'องเท่ียว 

และสินค�าเกษตร 
   ๕.๓ ปรับปรุงเส�นทางคมนาคมเพ่ือรองรับการคมนาคม และการขนส'ง 



 ๔๑ 

   ๕.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของกลุ'มจังหวัด 
   ๕.๕ การสร�างเครือข'ายความร'วมมือท้ังในประเทศและต'างประเทศ 

3.๑.๕ ยุทธศาสตร-พัฒนาจังหวัดนครสวรรค-  

1. วิสัยทัศน-(Vision) จังหวัดนครสวรรค- 
            “ศูนย&กลางการผลิต การค�าข�าวและสินค�าเกษตร มีแหล'งท'องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ   

           เมืองแห'งการศึกษา  สังคมมีความเข�มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
       พร�อมรองรับการเข�าสู'ประชาคมอาเซียน” 

2. พันธกิจ (Mission) 
๑. พัฒนาและส'งเสริมคุณภาพการผลิต การตลาดข�าว อ�อย มันสําปะหลัง และสินค�าเกษตร 

อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ&ชุมชน  
๒. บริหารจัดการการท'องเท่ียว  
๓. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา และการสาธารณสุข 
๔. นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป.นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค&  
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�สมดุลอย'างยั่งยืน 
๖. บําบัดทุกข& บํารุงสุขประชาชนให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเพ่ิมประสิทธิภาพการให�บริการ

ประชาชน 
3. เปNาประสงค- (Goal) 
๑. มีผลผลิตข�าวและสินค�าเกษตรอุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพได�มาตรฐาน 
๒. เป.นศูนย&กลางแหล'งท'องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติในเขตภาคเหนือตอนล'าง ๒ 
๓. ประชาชนได�รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย&สิน อยู'ร'วมกันอย'างสันติสุข  
๔. ชุมชนและประชาชนมีอาชีพและรายได�ท่ีเพียงพอกับการดํารงชีพ 
๕. มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ&และมีสภาพแวดล�อมท่ีดี 
๖. การบริหารจัดการภาครัฐเป.นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 

 ๔. ยุทธศาสตร-การพัฒนา 
     ยุทธศาสตร-ท่ี ๑  การสร�างมูลค�าเพ่ิมทางการเกษตร การค�าและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ี

สมดุล 
  กลยุทธ-หลัก 

๑. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
๒. พัฒนาการเกษตร 
๓. พัฒนาการแปรรูปสินค�าเกษตรและเครื่องจักรกล 
๔. ส'งเสริมกลุ'มและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย'อม 
๕. เพ่ิมกลไกการค�าและตลาดการค�า 
๖. จัดต้ังศูนย&กลางการคมนาคมและกระจายสินค�า 

     ยุทธศาสตร-ท่ี  ๒   การส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
      กลยุทธ-หลัก 



 ๔๒ 

  ๑. พัฒนาและยกระดับแหล'งท'องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
  ๒. ส'งเสริมกิจกรรมตามปฏิทินการท'องเท่ียวประจําป@และงานประเพณีสําคัญ 
  ๓. ส'งเสริมด�านการตลาด การประชาสัมพันธ&และการบริการการท'องเท่ียว 
     ยุทธศาสตร-ท่ี  ๓   การพัฒนาคนให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีคุณธรรม นาํความรู�และเกิดความ
ผาสุก 
 กลยุทธ-หลัก 

 ๑. พัฒนาการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
๒. จัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทํา 

 ๓. พัฒนาอาชีพและสวัสดิการสังคม 
 ๔. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 
 ๕. พัฒนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิป2ญญา ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
 ๖. สร�างความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย&สิน 

 ยุทธศาสตร-ท่ี ๔   การสร�างความเข�มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ-หลัก 

๑. สร�างครอบครัว/ชุมชน อาชีพให�เข�มแข็ง 
๒. ส'งเสริมการมีส'วนร'วมของประชาชน 
๓. ถ'ายทอดความรู�และการประกอบอาชีพตามตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      ยุทธศาสตร-ท่ี ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล�อมให�มีประสิทธิภาพอย�าง
ย่ังยืน 
 กลยุทธ-หลัก 

๑. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ 
๒. การปUองกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
๓. การควบคุมฟrsนฟูและปUองกันคุณภาพสิ่งแวดล�อม 
๔. ส'งเสริมให�ทุกภาคส'วนมีส'วนร'วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
๕. การอนุรักษ&พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 

     ยุทธศาสตร-ท่ี ๖  การเสริมสร�างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
 กลยุทธ-หลัก 

๑. พัฒนาระบบการให�บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒. พัฒนาคุณภาพบุคลากรในการให�บริการ 
๓. พัฒนาสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยีข�อมูลข'าวสาร 

 ๔. พัฒนาองค&กรและระบบบริหารจัดการท่ีดี 
 ๕. การมีส'วนร'วมและภาคีการให�บริการ 

3.๑.๖ กรอบยุทธศาสตร-การพัฒนาขององค-กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
 
วิสัยทัศน-ขององค-กรปกครองส�วนท�องถ่ินขององค-กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค- 

 



 ๔๓ 

" ท�องถ่ินน'าอยู' เชิดชูวัฒนธรรม น�อมนําเศรษฐกิจพอเพียง พร�อมเพรียงสู'ประชาคมอาเซียน” 

 

 
กรอบยุทธศาสตร-การพัฒนาขององค-กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดนครสวรรค- (พ.ศ.2558-
2560) 

 

ยุทธศาสตร-การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1.  การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน                
และสร�างมูลค'าเพ่ิมทางการเกษตร 

1. พัฒนาแหล'งน้ําเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
2. พัฒนาการคมนาคมและการขนส'งสินค�า 
3. พัฒนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

พัฒนาทรัพยากรดินท่ีใช�เพ่ือการเกษตร 

2.  การส'งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม                   
และการท'องเท่ียว 

1.  พัฒนาและส'งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม 
     อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม อย'างเป.นระบบ 
2.  พัฒนาและส'งเสริมการท'องเท่ียว 

3.  การพัฒนาและส'งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

๑.  ส'งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได�ให�แก'ประชาชน                 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. สงเคราะห&และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู�สูงอายุ
ผู�ด�อยโอกาสทางสังคมให�พ่ึงพาตนเองได� 

๓. ส'งเสริมการศึกษาให�แก'ประชาชนอย'างมีคุณภาพและ
ท่ัวถึง 

๔. ส'งเสริมการสาธารณสุขให�ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดี 
5. ส'งเสริมและสนับสนุนให�เด็ก เยาวชนและประชาชน          
    ได�ออกกําลังกาย เพ่ือสุขภาพ 
6. ส'งเสริมและสนับสนุนให�เด็ก เยาวชนและประชาชน          
    ได�เล'นกีฬาเพ่ือพัฒนาตนเองสู'ความเป.นเลิศ                  
    และกีฬาอาชีพ 

๔.  การอนุรักษ&และสืบสาน  ศาสนา   
     ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป2ญญา   
     ท�องถ่ิน 

1.  อนุรักษ& ฟrsนฟู บูรณะ และสืบสานศาสนา  
     ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิป2ญญาท�องถ่ิน 
๒.  ส'งเสริมและสนับสนุนองค&ความรู�เก่ียวกับศาสนา    
     ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป2ญญาท�องถ่ิน 



 ๔๔ 

5.  การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร�อย 

1. ส'งเสริมและสนับสนุนการจัดทําผังเมืองทุกประเภท         
    และผังชุมชนเป.นแนวทางการพัฒนาท�องถ่ิน 
2. ส'งเสริมการปUองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. ส'งเสริมการรักษาความสงบเรียบร�อยและความปลอดภัย  
    ในชีวิตและทรัพย&สิน 
 

ยุทธศาสตร-การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

6.  การปUองกันและแก�ไขป2ญหายาเสพติด 1. ส'งเสริมและสนับสนุนการเฝUาระวังการแพร'ระบาด          
    ของยาเสพติดทุกประเภทในชุมชน 
๒. ส'งเสริมและสนับสนุน รณรงค&ให�เด็ก เยาวชนและ 
    ประชาชน ละ เลิก และไม'เก่ียวข�องกับยาเสพติด 
3.. ส'งเสริมและสนับสนุนการบําบัด ฟrsนฟูสภาพร'างกาย 
    และจิตใจของผู�เสพยาเสพติดให�คืนสู'สภาพปกติ 

7.  การบริหารจัดการ และการอนุรักษ&
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม                
อย'างยั่งยืน 

1. อนุรักษ&และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ                
    อย'างยั่งยืน 
2. ควบคุมและดูแลคุณภาพสิ่งแวดล�อมให�อยู'ในสภาพท่ีดี 
3. ส'งเสริมสนับสนุนการใช�พลังงานทดแทนเพ่ือชุมชน 

8.  การสร�างธรรมาภิบาล และการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี 

๑.  ส'งเสริมและสนับสนุนให�ทุกภาคส'วนมีส'วนร'วม             
     ในการพัฒนาท�องถ่ิน 
๒.  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให�บริการ

ประชาชนแก'องค&กรปกครองส'วนท�องถ่ิน                         
และหน'วยงานอ่ืน 

3.  ส'งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการพัฒนาท�องถ่ิน        
๔.  ส'งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย&เป.นประมุข 
5.  เตรียมความพร�อมให�แก'องค&กรปกครองท�องถ่ิน             
    เพ่ือรองรับการเข�าสู'ประชาคมอาเซียน 

        3.๑.๗ วิสัยทัศน-และยุทธศาสตร-การพัฒนาอําเภอลาดยาว 
วิสัยทัศน-(vision) อําเภอลาดยาว 

“แหล'งผลิตพืชผลเกษตรอินทรีย&ชั้นนํา  มีคุณธรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม” 
พันธกิจ (Mission) 
  1. นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป.นแนวทางในการปฏิบัติ โดยส'งเสริมการสร�างรายได� 
ลดรายจ'าย ขยายโอกาส สู'ตําบล/หมู'บ�าน 
  2. ส'งเสริมเกษตรอินทรีย& และขยายผลสู'ตําบล/หมู'บ�าน 



 ๔๕ 

  3. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานในการขนส'งสินค�า และพัฒนาแหล'งน้ําเพ่ือการเกษตร 
  4. พัฒนาคุณภาพการผลิตข�าว สินค�าพืชผลทางเกษตร และผลิตภัณฑ&ชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร-การพัฒนาอําเภอลาดยาว 

  ยุทธศาสตร&ท่ี 1  การสร�างความเข�มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร&ท่ี 2  การพัฒนาคนให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรมนําความรู�และเกิดความ 

ผาสุก 
 

  ยุทธศาสตร&ท่ี 3  การสร�างมูลค'าเพ่ิมทางการเกษตร การค�าและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ี 
สมดุล 

  ยุทธศาสตร&ท่ี 4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล�อมและการท'องเท่ียว 
อย'างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร&ท่ี 5  การเสริมสร�างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 
 

 3.๑.๘  การพัฒนาตามนโยบายผู�บริหารเทศบาลตําบลลาดยาว 

  นโยบายของผู�บริหารเทศบาลตําบลลาดยาว โดยนายวิโรจน& วิบูลรัตน& นายกเทศมนตรี
ตําบลลาดยาว ได�แถลงนโยบายต'อสภาเทศบาลตําบลลาดยาว ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป@ 2556 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2556  เวลา 10.00 น. ณ ห�อง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลลาดยาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. นโยบายด�านสวัสดิการสังคม 
1.1 สนับสนุนการดูแลเด็ก สตรี ผู�สูงอายุ และผู�ด�อยโอกาส เพ่ือให�ได�รับบริการ  

สวัสดิการอย'างท่ัวถึงและเป.นธรรม 
  1.2 ส'งเสริมการพัฒนาอาชีพให�ประชาชนมีรายได�เพ่ิมข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเอง และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

2. นโยบายด�านสาธารณสุขและส่ิงแวดล�อม 
2.1 สนับสนุนการเสริมสร�างสุขภาพอนามัยของประชาชนให�มีสุขภาพสมบูรณ&แข็งแรง ด�วย

การออกกําลังกายทุกวัน โดยจัดให�มีเครื่องออกกําลังกายให�ท่ัวถึงทุกชุมชน 
  2.1 สนับสนุนให� อสม.และเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขออกให�บริการประชาชน ผู�สูงอายุ คน
พิการ อย'างสมํ่าเสมอท่ังถึงทุกชุมชน 
  2.3 ส'งเสริมการปUองกันและแก�ไขป2ญหายาเสพติด 
     2.4 สนับสนุนให�มีการล�างทําความสะอาด ถนน ทางเท�า ท'อระบายน้ํา ลําคลองสาธารณะ 
และตลาดสดอย'างสมํ่าเสมอตามหลักสุขาภิบาล 

2.5 ส'งเสริมการคัดแยกขยะนําไปรีไซเคิล เพ่ือลดจํานวนขยะท่ีนําไปกําจัดให�น�อยลง และ
สนับสนุนโครงการก'อสร�างบ'อบําบัดน้ําเสียของชุมชน เพ่ือลดมลพิษทําให�สิ่งแวดล�อมดีข้ึน 
  2.6 จัดหาพ้ืนท่ีบ'อขยะเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 

3. นโยบายด�านการศึกษา    
3.1 ส'งเสริมการดูแลเด็กก'อนวัยเรียน และสนับสนุนให�มีการสอนภาษาเสริม เช'น

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพ่ือรองรับการก�าวสู'ประชาคมอาเซียนในอนาคต 
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  3.2 ส'งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให�มีความรู� ความสามารถในการใช�
เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนอย'างมีประสิทธิภาพ 

4. นโยบายด�านการกีฬา 
  4.1 ส'งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให�ใช�เวลาว'างเล'นกีฬา และสนับสนุนการก'อสร�าง
สนามกีฬา สระว'ายน้ํา พร�อมจัดหาอุปกรณ&การเล'นกีฬาให�เพียงพอ 
  4.2 สนับสนุนให�มีการจัดการแข'งขันกีฬาระดับชุมชน ระดับท�องถ่ิน เพ่ือเป.นการเสริมสร�าง
สามัคคีท้ังในชุมชนและท�องถ่ินให�ดียิ่งข้ึน  

5. นโยบายด�านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท�องถ่ิน 
     5.1 ส'งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และงานประเพณีท�องถ่ิน เช'น งาน
ประเพณีสงกรานต& งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีแห'เจ�าพ'อเจ�าแม'ลาดยาว ฯลฯ 

5.2 สนับสนุนส'งเสริมงานรัฐพิธี งานพระราชพิธี เช'น วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 
สิงหาคม และ 5 ธันวาคม 

6. นโยบายด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
  6.1 สนับสนุนโครงการปUองกันน้ําท'วมตลาดลาดยาวอย'างยั่งยืน 
  6.2 สนับสนุนโครงการ การปรับปรุง การก'อสร�างถนน ทางเท�า ท'อระบายน้ํา ผนังกันน้ํา 
สะพาน ไฟฟUาสาธารณะ และไฟสัญญานจราจร ให�ได�มาตรฐาน ใช�งานสะดวก ปลอดภัย 
  6.3 สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน& ถนน ทางเท�า ลําคลอง และสวนสาธารณะในเขต
เทศบาล ให�สะอาด ร'มรื่น ปลอดภัย โดยให�ประชาชนมีส'วนร'วมในการรักษาสิ่งแวดล�อม ทําให�ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ'อนหย'อนใจเพ่ิมข้ึน เช'น บริเวณสวนธรรมประทีปหรือสระประปา ฯลฯ 
  6.4 สนับสนุนให�ถนนทุกสายในเขตเทศบาลเป.นถนนไร�ฝุXน และโครงการก'อสร�างถนนเลี่ยง
เมืองหรือถนนวงแหวน เพ่ือแก�ป2ญหาการจราจร ให�มีความสะดวก รวดเร็ว  

7. นโยบายด�านการปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7.1 ส'งเสริมการฝoกอบรมเจ�าหน�าท่ีและอาสาสมัครอย'างสมํ่าเสมอ และต�องตรวจสอบ 

เครื่องมือเครื่องใช�ในการดับเพลิง เช'น ถังเคมีดับเพลิง รถดับเพลิง ท'อธารประปา ท'อส'งน้ําให�พร�อมใช�งานได�
ตลอดเวลา 
  7.2 สนับสนุนการติดต้ังกล�องวงจรปPดให�ท่ัวถึง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สินของ
ประชาชน 

8. นโยบายด�านการบริหาร 
    8.1 ส'งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนมีส'วนร'วมในทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย&ทรงเป.นประมุข ภายใต�ขอบเขตของกฎหมาย 
  8.2 ส'งเสริมการมีส'วนร'วมของประชาชนในการพัฒนาท�องถ่ิน 
  8.3 พัฒนาระบบการให�บริการประชาชนให�ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เพ่ือสร�างความพึง
พอใจสูงสุดของผู�รับบริการ 
  8.4 พัฒนาบุคลากร สถานท่ี เครื่องมือเครื่องใช�ให�มีประสิทธิภาพ 
  8.5 ส'งเสริมการบริหารจัดการภายในเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
************************ 
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3.2  ปzจจัยและสถานการณ-การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต�อการพฒันา 
  การจัดทํายุทธศาสตร&การพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว มีจุดมุ'งหมายท่ีจะพัฒนาเทศบาล
ตําบลลาดยาวเติบโตไปอย'างมีทิศทางและม่ันคง  ดังนั้น  การวิเคราะห&สถานการณ&และป2จจัยแวดล�อมท้ัง
ภายในและภายนอก  ความเป.นโอกาส  จุดอ'อน  จุดแข็ง  และภัยคุกคาม  จะเป.นประโยชน&อย'างยิ่งต'อการ
วางแผนในการพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาวต'อไป 
  ป2จจัยและสถานการณ&การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต'อการพัฒนาแบ'งออกเป.น  2  ด�าน  คือ 
  1.  ผลการวิเคราะห&ศักยภาพของเทศบาลตําบลลาดยาว 
  2.  ผลการวิเคราะห&ป2ญหาและความต�องการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลาดยาว 

(1) ผลการวิเคราะห-ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว 
  การวิเคราะห&ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาวในป2จจุบัน  แบ'งออกเป.น  5  ด�าน 
   

ศักยภาพด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1. ศักยภาพด�านการคมนาคม มีโครงข'ายการคมนาคมค'อนข�างสมบูรณ& ถนนส'วน
ใหญ' เป.น ค.ส.ล. ทางเท�าปูด�วยบล็อกคอนกรีตค'อนข�างสวยงามถนนในเขตเทศบาลเชื่อมโยงกับถนนสายหลัก
ของจังหวัด คือ  ถนนสายลาดยาว – หนองเบน , ลาดยาว – สว'างอารมณ& ,ลาดยาว – หนองสังข&  ทําให�การ
คมนาคมเข�าสู'กรุงเทพหรือไปภาคอ่ืน ๆ ของประเทศเป.นไปด�วยความสะดวก  รวดเร็ว 
   2. ศักยภาพด�านไฟฟUาสาธารณะของเทศบาล 
    - ไฟฟUาสาธารณะภายในเขตเทศบาลส'วนใหญ'ได�มาตรฐาน  มีความสว'าง  
เพียงพอ ประชาชนได�รับความสะดวกในการสัญจรไป-มาและปUองกันเหตุมิจฉาชีพในเวลากลางคืน 
   3. ศักยภาพด�านระบบระบายน้ํา 
    - ป2จจุบันยังไม'มีระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาลท่ีจะทําให�การระบาย
น้ําจากอาคารบ�านเรือน และสถานประกอบการเป.นไปโดยสะดวกและน้ําเสียได�รับการบําบัดให�สู'เกณฑ&
มาตรฐาน 
   4. ศักยภาพด�านการจราจร 
    - ระบบการจราจรและการใช�รถใช�ถนนเป.นไปด�วยความสะดวก ไม'เกิด
ป2ญหาจราจรติดขัด 
   5. ศักยภาพด�านไฟฟUา / ประปา / โทรศัพท&  ของหน'วยดําเนินการ 
    - ไฟฟUาท่ีใช�ภายในบ�านเรือน / สถานประกอบการ  อีกท้ังระบบประปา   
 โทรศัพท&ในเขตเทศบาลมีความสมบูรณ& 
   

ศักยภาพด�านส่ิงแวดล�อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 



 ๔๘ 

   1. ในเขตเทศบาลไม'มีสภาวะท่ีเป.นมลพิษรุนแรง เพราะไม'มีโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ'ประเภทสร�างป2ญหามลพิษ  ประกอบกับเทศบาลมีสวนสาธารณะ สร�างสภาพแวดล�อมท่ีดีเป.นปอด
ของเมืองได�ระดับหนึ่ง 
   2. มีแหล'งน้ําปUองกันอัคคีภัยอย'างเพียงพอ ท่ีสวนธรรมประทีป  (สระประปา) 
   3. มีการจัดการมูลฝอยด�วยวิธีฝ2งกลบ 
   4. มีถนนและบริเวณท่ีสาธารณะท่ีสะอาดสวยงาม 

  ศักยภาพด�านสังคม 
   1. มีสถานศึกษาเพียงพอ ท้ังสถานศึกษาของรัฐและเอกชนท้ังในเขตเทศบาลและ 
เขตติดต'อ ต้ังแต'ระดับอนุบาลและวิทยาลัยหลายแห'งเพียงพอต'อความต�องการของประชาชน 
   2. มีศูนย&พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลลาดยาว ต้ังแต'ชั้นอนุบาล 1 ถึง 3 ท่ีได�
มาตรฐาน 
   3. คุณภาพการศึกษาโดยรวมอยู'ในเกณฑ&ท่ีดีมีมาตรฐาน 
            4. สุขภาพอนามัยของคนในเขตเทศบาลอยู'ในเกณฑ&ท่ีดี สถิติผู�เจ็บปXวยมีน�อยไม'มี
ป2ญหาโรคระบาด หรือโรคติดต'อร�ายแรงประชาชนเข�าถึงบริการของรัฐได�สะดวกและง'ายได�รับบริการท่ีดี 
   

ศักยภาพด�านเศรษฐกิจ 
   1. รายได�ของประชาชนในเขตเทศบาลสูงกว'าประชาชนนอกเขตเทศบาล 
   2. มีสถานท่ีท'องเท่ียวในเขตติดต'อกับเทศบาล  เช'น  แก'งเกาะใหญ'  ทุ'งหินเทิน  
น้ําตกคลองลาน  น้ําตกคลองน้ําไหล  อุทยานแห'งชาติแม'วงก&  เป.นต�น 
   

ศักยภาพด�านการเมือง  การบริหาร 
   1. การเมืองของเทศบาลเข�มแข็ง เพราะผู�บริหารเทศบาลมาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงทําให�การเมืองมีความม่ันคงและมีเสถียรสภาพ  การพัฒนาท�องถ่ินจึงมีความเจริญก�าวหน�าอย'าง
รวดเร็ว 
   2. ประชาชนมีความม่ันใจในความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน  เพราะ
เทศบาลมีเครื่องมือ เครื่องใช�  และกําลังเจ�าหน�าท่ีในงานปUองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพียงพอในระดับ
หนึ่ง  ประกอบกับเทศบาลมีการฝoกทบทวนและมีแผนปUองกันภัยฯ อย'างสมํ่าเสมอ และเทศบาลมีอาสาสมัคร
ท่ีผ'านการอบรมจํานวนเพียงพอ  สถิติอาชญากรรมค'อนข�างตํ่าในเขตเทศบาลไม'มีคดีร�ายแรง   

 

(2) ผลการวิเคราะห-ปzญหาและความต�องการของประชาชน 
  ป2ญหาของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลลาดยาวท่ีประสบอยู'สามารถจําแนกได�ดังนี้ 
  ปzญหาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1. ถนนท่ีมีอยู'ภายในเขตเทศบาลตําบลลาดยาว มีปริมาณการใช�สูงอีกท้ังยังมี
ขนาดเล็กและแคบทําให�เกิดความแออัดโดยเฉพาะในเขตธุรกิจ โรงเรียน  สถานท่ีราชการ 
   2. ถนนบางสายยังไม'เป.นมาตรฐาน  มีสภาพชํารุดทรุดโทรม  ไม'มีท'อระบายน้ํา  
ทางเท�า  



 ๔๙ 

   3. ประชาชนยังมีความต�องการไฟฟUาสาธารณะเพ่ิม และระบบน้ําประปาให�ได�
มาตรฐาน 
   4. มีความต�องการระบบระบายน้ํา ซ่ึงมีชุมชนบางแห'งเป.นท่ีลุ'มเวลาฝนตกมีน้ํา
ท'วมขังเป.นอุปสรรค&ในการอยู'อาศัยและเป.นแหล'งเพาะพันธุ&ยุง  และท'อระบายน้ําบางเส�นนั้นชํารุด หรืออุด
ตัน หรือมีขนาดเล็กระบายน้ําไม'สะดวก 
   5. มีความต�องการปUายชื่อถนนซอยแต'ละชุมชนเพ่ือสะดวกในการติดต'อและบอก
รายละเอียดได�ชัดเจนยิ่งข้ึน    

6. มีความต�องการให�ก'อสร�างผนังก้ันน้ําเพ่ือปUองกันน้ําท'วมและการกัดเซาะของน้ํา 
ทําให�ตลิ่งพังและรุกเข�าพ้ืนท่ีของประชาชน 
   7. ขาดการวางระบบผังเมืองรวม และการใช�ท่ีดินอย'างเหมาะสม 
  ปzญหาด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
    1. การจัดระบบการรวบรวมน้ําเสีย ยังไม'ได�มาตรฐานและเพียงพอท่ีรองรับการ
ขยายตัว และการเจริญเติบโตของเมือง 
   2. ป2ญหาการจัดการขยะมูลฝอยอย'างเป.นระบบครบวงจร 
   3. ป2ญหาการบุกรุกถือครองท่ีสาธารณะตลอดลําเหมืองลาดยาว เพ่ือปลูกสร�างท่ี
อยู'อาศัยอ่ืน ๆ 
   4. มีความต�องการสถานท่ีพักผ'อนและสถานท่ีออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน แต'ท่ีดินในเขต
เทศบาลหายากและราคาแพงเกินความสามารถของเทศบาลท่ีจะจัดทําได� 
  ปzญหาด�านท�องเท่ียว 
   1. ภายในเขตเทศบาลโดยศักยภาพแล�วไม'มีแหล'งท'องเท่ียวทางธรรมชาติท่ี
สามารถดึงดูดให�ประชาชนมาท'องเท่ียวได� 
   2. เทศบาลไม'มีตลาดสดของเทศบาลท่ีเป.นจุดศูนย&กลางการระบายสินค�าและ
บริการและดึงดูดนักท'องเท่ียวได� 
   3. มีความต�องการด�านสถานท่ีท'องเท่ียวท่ีเอ้ืออํานวยให�เกิดอาชีพเสริม 
  ปzญหาด�านทรัพยากรมนุษย- 
   1. ป2ญหาความยากจนและความม่ันคงในชีวิตของประชาชน 
   2. ป2ญหาการแพร'ระบาดของยาเสพติดเข�าไปสู'ชุมชน 
   3. ป2ญหาการแพร'ระบาดของโรคเอดส&จากกลุ'มเสี่ยงท่ีไม'ยอมเปPดเผยตัว 
   4. ป2ญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนยังขาดความคุ�มครองด�านการ
รักษาพยาบาลและการให�บริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานอย'างครอบคลุมและท่ัวถึง 
   5. ป2ญหาการลักขโมยในชุมชน 
  ปzญหาด�านเศรษฐกิจ 
   1. มีความต�องการเก่ียวกับการสร�างอาชีพให�กับประชาชน เพราะมีประชาชนบาง
กลุ'มไม'มีอาชีพเสริมหลังจากประกอบอาชีพหลักและไม'มีสถานท่ีจําหน'ายผลิตภัณฑ&ท่ีประชาชนผ'านการ
อบรมผลิตภัณฑ&ได� 
   2. มีความต�องการเก่ียวกับการสร�างเศรษฐกิจโดยรวมให�ดีข้ึนมีศูนย&จําหน'ายสินค�า 
OTOP และการบริการรับ-ส'งในการจําหน'ายสินค�า OTOP  
  ปzญหาด�านการเมืองการบริหาร 



 ๕๐ 

   1. มีความต�องการเก่ียวกับการปรับขนาดชุมชนให�เหมาะสม และป2จจุบันเทศบาล
มีชุมชน  15  ชุมชน  ซ่ึงบางชุมชนก็มีประชากรและครัวเรือนมากแต'บางชุมชนก็มีประชากรและครัวเรือน
น�อย 
   2. มีความต�องการกล�องวงจรปPดติดตามชุมชนทุกชุมชนหรือตามถนนท่ีมีการ
สัญจรจํานวนมากเพ่ือปUองกันป2ญหาต'างๆ เช'น ยาเสพติด , การขโมย , อุบัติเหตุ ฯลฯ  
   3. มีความต�องการโคมไฟกระพริบหรือปUายบอกทางถนนท่ีเป.นอันตรายในการ
สัญจร  
  ความต�องการในการพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว 
   ความต�องการของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาวพอสรุปได� ดังนี้ 
   1. ให�ลาดยาวเป.นเมืองน'าอยู'มีสภาพแวดล�อมท่ีดี  ประชาชนในท�องถ่ินมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
   2. ให�เทศบาลตําบลลาดยาว มีระบบโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีดีมีมาตรฐาน  สภาพ
การจราจรคล'องตัว  มีระบบขนส'งมวลชนท่ีมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีระเบียบวินัยในการใช�รถ  ใช�ถนนและ
มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย&สิน 
   3. ให�ประชาชนในท�องถ่ินมีโอกาสทางการศึกษาและการให�บริการสาธารณสุขข้ัน
พ้ืนฐานอย'างท่ัวถึงและเท'าเทียมกัน 
   4. ให�มีสถานท่ีท'องเท่ียวแหล'งใหม'ในเขตเทศบาล เพ่ือดึงดูดให�มีนักท'องเท่ียว
เพ่ิมข้ึน 
   5. ให�ประชาชนและชุมชนมีความเข�มแข็ง และเข�ามามีส'วนร'วมในการแก�ไขป2ญหา
และร'วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท�องถ่ิน 
 
  การวิเคราะห-ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ-การพัฒนา 
  จุดแข็ง (Strengths : S) 
   1. เป.นเทศบาลขนาดกลางท่ีมีความพร�อมด�านการบริการและมีขีดความสามารถ
ในการบริการสาธารณะแก'ประชาชน 
   2. ประชาชน ชุมชน องค&กรเอกชนให�การสนับสนุน ส'งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม
การดําเนินงานของเทศบาล 
   3. มีเส�นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับอําเภอและจังหวัดใกล�เคียง 
   4. ลักษณะทางกายภาพ สภาพภูมิประเทศเหมาะสมไม'มีภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
ไม'ใช'พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
  จุดอ�อน (Weaknesses : W) 
   1. เทศบาลตําบลลาดยาวขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ
ขนาดใหญ' 
   2. ขาดการจัดระเบียบของเมืองและขาดการบังคับใช�ผังเมืองอย'างเคร'งครัด 
   3. การขยายตัวของเมืองทําได�ยากเพราะติดท่ีระเบียบและข�อกฎหมาย 
   4. ป2ญหาการรุกล้ําท่ีทางสาธารณะต'างๆ 
   5. ป2ญหาการใช�ทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดล�อมในเขตเมืองท่ีเพ่ิม
มากข้ึน ส'งผลให�ปริมาณขยะ น้ําเสียและป2ญหามลพิษต'างๆ เพ่ิมมากข้ึน 



 ๕๑ 

   6. ขาดระบบบําบัดน้ําเสียรวม  และการจัดการขยะมูลฝอยอย'างเป.นระบบครบ
วงจร 
   7. ขาดการวางผังเมืองท่ีดี 
   8. ขาดตลาดสดของเทศบาล 
   9. ไม'มีสถานท่ีก'อสร�างลานกีฬา 
   10. ไม'สามารถกักเก็บน้ําในลําคลองสาธารณะได�ตลอดป@ 
   11. ตามกฎหมายเทศบาลตําบลลาดยาว  ไม'สามารถขยายพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับการ
พัฒนา และการขยายตัวของเมืองได� 
  โอกาส ( Opportunities : O) 
   1. รัฐธรรมนูญแห'งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให�การสนับสนุนการ
ดําเนินงานของท�องถ่ิน  การพัฒนาด�านเศรษฐกิจท�องถ่ินระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  เป.นต�น 
   2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก'องค&กร
ปกครองส'วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2542  กําหนดให�องค&กรปกครองส'วนท�องถ่ินมีอํานาจหน�าท่ีในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน&ของประชาชนในท�องถ่ิน โดยท่ีหน'วยงานราชการส'วนกลางและส'วนภูมิภาค  
ส'งเสริมและสนับสนุนการถ'ายโอนภารกิจให�องค&กรส'วนท�องถ่ิน 
   3. รัฐบาลมีนโยบายและให�ความสําคัญในการปUองกันและแก�ไขป2ญหาสิ่งแวดล�อม
มากข้ึน 
   4. รัฐบาลสนับสนุนให�แต'ละท�องถ่ินมีบทบาทในการอนุรักษ&ฟrsนฟู  เผยแพร'และ
ถ'ายทอดวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิป2ญญาท�องถ่ินมากข้ึน 
   5. แนวโน�มการท'องเท่ียวเชิงอนุรักษ&และเชิงสุขภาพ 
   6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติฉบับท่ี 11  มีเปUาหมายมุ'งสู'  “สังคม
แห'งความสุขอย'างมีภูมิคุ�มกัน”  โดยนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  มาเป.นแนวทางในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน กับการเข�าสู'ยุคสังคมอาเซียน หรือ AEC 

             7. วิสัยทัศน&ของจังหวัดนครสวรรค&  “ศูนย&กลางการผลิต การค�าข�าวและสินค�า 
เกษตร เพ่ือรองรับการเข�าสู'ประชาคมอาเซียน เมืองแห'งการศึกษา มีแหล'งท'องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ สังคมมีความเข�มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  

   8. วิสัยทัศน&ของอําเภอ “ แหล'งผลิตพืชผลเกษตรอินทรีย&ชั้นนํา มีคุณธรรม 
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ” 
   9. กระแสการต่ืนตัวด�านอนุรักษ&ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมสูง 
   10. มีเส�นทางการคมนาคมสายหลักท่ีสามารถเชื่อมต'อเส�นทางคมนาคมภาคเหนือ
และภาคกลาง 
  อุปสรรค (Threat :T) 
   1. กฎระเบียบไม'เอ้ืออํานวยต'อการพัฒนา 
   2. ป2ญหาน้ําท'วมขังในฤดูน้ําหลาก 
   3. ไม'มีแหล'งน้ําธรรมชาติในเขตเทศบาล 
   4. การขยายตัวของเมืองและการเจริญเติบโตทางวัตถุเกิดข้ึนภายในเขตเทศบาล  
ส'งผลให�ประชาชนมีระดับความต�องการในการบริการสาธารณะสูง ทําให�ไม'สามารถตอบสนองความต�องการ
ของประชาชนได�อย'างครอบคลุมและท่ัวถึง 



 ๕๒ 

   5. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต'างชาติทําให�ประชาชนมีวัฒนธรรมบริโภค
นิยมเพ่ิมข้ึน 
   6. ป2ญหาสุขภาพ  ป2ญหายาเสพติด  ป2ญหาอาชญากรรมยังมีอยู'แต'เบาบาง  
      

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

(3)  วิสัยทศัน-การพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว 

  วิสัยทัศน- (Vision)  หมายถึง  สถานการณ&หรือสภาพความเป.นอยู'ท่ีต�องการอยากให�
เกิดข้ึนในอนาคต  ซ่ึงในการกําหนดแนวทางการพัฒนาระยะยาวจําเป.นต�องเริ่มท่ีการกําหนดวิสัยทัศน&ก'อน  
เพราะวิสัยทัศน&เปรียบเสมือนหางเสือท่ีคอยควบคุมทิศทางของการพัฒนาให�ดําเนินไปสู'สภาพท่ีทุกคน
มองเห็นร'วมกันหรือไปสู'จุดหมายปลายทางท่ีพึงปรารถนาร'วมกัน 
  จากการประมวลและสงเคราะห&ข�อมูลเก่ียวข�องซ่ึงมีผลต'อการพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว  
รวมท้ังผลจากการระดมความคิดเห็นท้ังภาคราชการ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สามารถกําหนดเป.น
วิสัยทัศน&ของการพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว  ดังนี้ 
 
  “ เทศบาลตําบลลาดยาว  เป#นองค-กรช้ันนํา  ท่ีมีการบริหารและบริการท่ีมีคุณภาพ         
สู�ความเป#นเมืองน�าอยู�  ชุมชนเข�มแข็ง ” 

 
(4) เปNาประสงค- 
  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'ความเป.นเมืองน'าอยู' 
  2. ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะเพ่ือให�ประชาชนได�รับบริการท่ีถูกต�อง เสมอภาค  
และเป.นท่ีพึงพอใจ 

 
(5) พันธกิจ (Mission) 
  เพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน& (Vision)  การพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาว  จึงกําหนดพันธกิจ 
(Mission) หลักการพัฒนาไว�ดังนี้  
  1. พัฒนาเมืองให�สอดคล�องกับผังเมืองรวมและพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค  ตลอดถึงการคมนาคมขนส'ง  เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจการค�า  การท'องเท่ียว 
  2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย&  ท้ังทางด�านร'างกาย จิตใจ และสติป2ญญาอันเป.นการเสริมสร�าง
ความเข�มแข็งของชุมชนให�รองรับการพัฒนาในอนาคต 
  3. อนุรักษ&และฟrsนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  รวมท้ังพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย'างประหยัดและคุ�มค'า  สอดคล�องกับศักยภาพการ
พัฒนาท�องถ่ินอย'างยั่งยืน 
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานเทศบาลตําบลลาดยาวให�มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล  เน�นการมีส'วนร'วมจากทุกภาคส'วนของสังคม   
 



 ๕๓ 

 

 

 

 
(6) จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา 
  เพ่ือให�การพัฒนาเทศบาลตําบลลาดยาวเป.นไปตามวิสัยทัศน& และพันธกิจ จึงกําหนด
จุดมุ'งหมายเพ่ือการพัฒนาไว�ดังนี้ 
  1. เพ่ือการส'งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยนําภูมิป2ญญาท�องถ่ินมาพัฒนาเป.นสินค�า
ชุมชน  เพ่ือเป.นการสร�างขีดความสามารถและรายได�ให�กับประชาชนให�สามารถพ่ึงพาตนเองได� 
  2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท�องถ่ินให�ได�รับการพัฒนาตามศักยภาพอย'าง
เต็มท่ีท้ังทางด�านร'างกายจิตใจ  สติป2ญญา  โดยมุ'งหวังให�ประชาชนในท�องถ่ินเป.นคนดี มีความรู� มีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง  และมีความรู�  ความสามารถ  รวมท้ังมีความพร�อมในการร'วมกันพัฒนาท�องถ่ินอย'าง
ยั่งยืน 
  3. เพ่ือพัฒนาเมืองให�สอดคล�องกับผังเมืองรวมได�อย'างเหมาะสมกับการพัฒนาด�านการค�า
การบริการและการท'องเท่ียว  รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการจราจรการขนส'งมวลชนและการให�บริการพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการให�สามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข'งขันในเชิงเศรษฐกิจ 
  4. เพ่ืออนุรักษ&และฟrsนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย'างมีประสิทธิภาพ โดย
ส'งเสริมกระบวนการมีส'วนร'วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมภายในเขต
เทศบาลตําบลลาดยาวอย'างต'อเนื่อง 
  5. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท�องถ่ินให�ตอบสนองต'อความต�องการของ
ประชาชน 
  6. เพ่ือส'งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม สนับสนุนประชาชน ชุมชนให�
เข�มแข็งและเข�ามามีส'วนร'วมในกระบวนการพัฒนา และแก�ไขป2ญหาชุมชนของตนเองได�อย'างมีประสิทธิภาพ 
 
 

************************* 
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แผ�น 2 

ยุทธศาสตร5
จังหวัด

นครสวรรค5 

ยุทธศาสตร5ที่ 1 การ
สร1างมูลค3าเพิ่มทาง

การเกษตร การค1าและ
อุตสาหกรรมการเกษตร

ที่สมดุล 

ยุทธศาสตร5ที่ 2 
การส3งเสริมการ
ท3องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร5ที่ 5 การ
บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล1อมให1มี

ประสิทธิภาพอย3าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร5ที่ 3 การ
พัฒนาคนให1มี

คุณภาพชีวิตที่ดีมี
คุณธรรม นําความรู1
และเกิดความผาสุก 

ยุทธศาสตร5ที่ 4 การ
สร1างความเข1มแข็ง

ของชุมชนตาม
แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร5ที่ 6 การ
เสริมสร1างธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการ

บ1านเมืองที่ดี 

แนวทาง 3 

แนวทาง 1 แนวทาง 2 

แนวทาง 5 

แนวทาง 4 

แนวทาง 6 

แนวทาง 1 

แนวทาง 2 

แนวทาง 3 

แนวทาง 1 แนวทาง 2 

แนวทาง 3 แนวทาง 4 

แนวทาง 6 แนวทาง 5 

แนวทาง 1 

แนวทาง 2 

แนวทาง 3 

แนวทาง 1 แนวทาง 2 

แนวทาง 3 แนวทาง 4 

แนวทาง 5 

แนวทาง 2 แนวทาง 1 

แนวทาง 3 แนวทาง 4 

แนวทาง 5 

ยุทธศาสตร5
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด

นครสวรรค5 

ยุทธศาสตร5ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร1างพื้นฐาน
และสร1างมูลค3าเพิ่มทาง

การเกษตร 

ยุทธศาสตร5ที่ 2 การ
ส3งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และ
การท3องเที่ยว 

ยุทธศาสตร5ที่ 3 การ
พัฒนาและส3งเสริม

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร5ที่ 4 
การอนุรักษ5และ
สืบสาน ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิ
ปEญญาท1องถิ่น 

ยุทธศาสตร5ที่ 5 
การจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม และ
การรักษาความ
สงบเรียบร1อย 

ยุทธศาสตร5ที่ 6 
การปGองกัน
และแก1ไข
ปEญหา

ยาเสพติด 

ยุทธศาสตร5ที่ 7
การบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ5

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล1อม

อย3างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร5ที่ 8
การสร1างธรรมา  
ภิบาล และการ
บริหารกิจการ
บ1านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร5 1 ยุทธศาสตร5 2 ยุทธศาสตร5 3 ยุทธศาสตร5 5 ยุทธศาสตร5 6 ยุทธศาสตร5 4 
ยุทธศาสตร5 
ทต.ลาดยาว 
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ยุทธศาสตร5
การพัฒนา

ของ 
เทศบาล
ตําบล

ลาดยาว 

ยุทธศาสตร5ที่ 1 การ
สร1างมูลค3าเพิ่มทาง

การเกษตร การค1าและ
อุตสาหกรรมการเกษตร

ที่สมดุล 

ยุทธศาสตร5ที่ 3 
การส3งเสริมการ
ท3องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร5ที่ 5 การ
บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล1อมให1มี

ประสิทธิภาพอย3าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร5ที่ 2 การ
พัฒนาคนให1มี

คุณภาพชีวิตที่ดีมี
คุณธรรม นําความรู1
และเกิดความผาสุก 

ยุทธศาสตร5ที่ 4 การ
สร1างความเข1มแข็ง

ของชุมชนตาม
แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร5ที่ 6 การ
เสริมสร1างธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการ

บ1านเมืองที่ดี 

แนวทาง 3 

แนวทาง 1 แนวทาง 2 

แนวทาง 5 
 

แนวทาง 4 
 

แนวทาง 6 
 

แนวทาง 1 

แนวทาง 3 

แนวทาง 5 
 

แนวทาง 2 

แนวทาง 7 

แนวทาง 4 
 

แนวทาง 8 

แนวทาง 9 
 

แนวทาง 6 
 

แนวทาง 1 

แนวทาง 11 

แนวทาง 10 
 

แนวทาง 1 
แนวทาง 1 

แนวทาง 4 

แนวทาง 2 

แนวทาง 5 
 

แนวทาง 1 

แนวทาง 2 

แนวทาง 3 แนวทาง 3 
 

แนวทาง 2 

แนวทาง 3 

แนวทาง 2 

แนวทาง 3 

แนวทางการ
พัฒนา 

ผลผลิต/
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
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3.4  แผนที่ยุทธศาสตร- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลลาดยาว 
Strategy Map 

วิสัยทัศน5 “ เทศบาลตําบลลาดยาว  เป.นองค&กรชั้นนํา  ที่มีการบริหารและบริการที่มีคุณภาพ  สู'ความเป.นเมืองน'าอยู'  ชุมชนเข�มแข็ง ” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาเมืองให�สอดคล�องกับผังเมืองรวมและ
พัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  
ตลอดถึงการคมนาคมขนส'ง เพื่ อรองรับเขต
เศรษฐกิจการค�า  การท'องเที่ยว 

2. พัฒนาทรัพยากรมนุษย& ทั้งทางด�านร'างกาย 
จิตใจ และสติป2ญญาอันเป.นการเสริมสร�างความ
เข�มแข็งของชุมชนให�รองรับการพัฒนาในอนาคต 

3. อนุรักษ&และฟrsนฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม รวมทั้ง พัฒนาประสิทธิภาพในการ
บ ริห า ร จั ด ก า รท รัพ ย า ก ร  ธ ร ร มช า ติ แล ะ
สิ่งแวดล�อมอย'างประหยัดและคุ�มค'า  สอดคล�อง
กับศักยภาพการพัฒนาท�องถิ่นอย'างยั่งยืน 
 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการงาน
เ ท ศ บ า ล ตํ า บ ล ล า ด ย า ว ใ ห� มี
ประสิทธิภาพ  โดยยึดหลัก ธรรมาภิ
บาล  เน�นการมีส'วนร'วมจากทุกภาค
ส'วนของสังคม 

เปGาประสงค5 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'ความเป.นเมืองน'าอยู' 2. ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะเพื่อให�ประชาชนได�รับบริการที่ถูกต�องเสมอภาค และเป.นที่พึงพอใจ 

ยุทธศาสตร5ที่ 1 การ
สร1างมูลค3าเพิ่มทาง

การเกษตร การค1าและ
อุตสาหกรรมการเกษตร

ที่สมดุล 

ยุทธศาสตร5
พัฒนา 

ยุทธศาสตร5ที่ 2 การ
พัฒนาคนให1มี

คุณภาพชีวิตที่ดีมี
คุณธรรม นําความรู1
และเกิดความผาสุก 

ยุทธศาสตร5ที่ 3 
การส3งเสริมการ
ท3องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร5ที่ 4 การ
สร1างความเข1มแข็ง

ของชุมชนตาม
แนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร5ที่ 5 การ
บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล1อมให1มี

ประสิทธิภาพอย3าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร5ที่ 6 การ
เสริมสร1างธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการ

บ1านเมืองที่ดี 

แนวทางการ 
พัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
ที่ 1 - 6 

แนวทางการพัฒนา 
ที่ 1 - 11 

แนวทางการพัฒนา 
ที่ 1 - 3 

แนวทางการพัฒนา 
ที่ 1 - 5 

แนวทางการพัฒนา 
ที่ 1 - 3 

แนวทางการพัฒนา 
ที่ 1 - 3 



 ๕๗ 
 

บทท่ี  4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร-การพัฒนา 

* * * * * * * * 
- ประเด็นยุทธศาสตร- 

1) ยุทธศาสตร-การสร�างมูลค�าเพ่ิมทางการเกษตร การค�าและอุตสาหกรรมการเกษตรท่ีสมดุล 
 

- พันธกิจ  พัฒนาเมืองให�สอดคล�องกับผังเมืองรวมและพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค ตลอดถึง  
การคมนาคมขนส'ง เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจการค�า การท'องเท่ียว 
- เปNาประสงค-   ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารณะเพ่ือให�ประชาชนได�รับบริการท่ีถูกต�อง เสมอภาค  และ
เป.นท่ีพึงพอใจ 

          ตัวช้ีวัดระดับเปNาประสงค- 
                  - ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ 
 
- กลยุทธ-/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ- 
 

กลยุทธ-/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ- 
1.1 พัฒนาระบบคมนาคมเพ่ือทําการค�าและขนส'งสินค�า
ทางการเกษตร 

ระบบคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

1.2 พัฒนาแหล'งน้ําเพ่ือการเกษตร ระบบปUองกันน้ําท'วมและการระบายน้ําท่ีดี 
1.3 พัฒนา ส'งเสริมการเพ่ิมมูลค'าแก'พืชผลทางการเกษตร
และสินค�าเกษตรแปรรูป 

ประชาชนมีอาชีพเสริม 

1.4 ส'งเสริมและสนับสนุนกองทุนทางเศรษฐกิจและกลุ'ม
อาชีพของชุมชนให�เข�มแข็งอย'างยั่งยืน 

ประชาชนมีแนวทางการประกอบอาชีพเสริม 

1.5 พัฒนาทางการตลาดอย'างเป.นระบบ มีตลาดรองรับสินค�าของกลุ'ม 
1.6 สนับสนุนและส'งเสริมการลดต�นทุนการผลิตทาง
การเกษตร 

ลดต�นทุนการประกอบอาชีพการเกษตร 

 
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช'าง , กองการศึกษา 

 
ความเช่ือมโยง 
๑. ยุทธศาสตร-จังหวัด : ยุทธศาสตร&ท่ี ๑  การสร�างมูลค'าเพ่ิมทางการเกษตร การค�าและอุตสาหกรรม
การเกษตรท่ีสมดุล 
๒. ยุทธศาสตร-การพัฒนาองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน : ยุทธศาสตร&ท่ี ๑ การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน และ
สร�างมูลค'าเพ่ิมทางการเกษตร 

 
 



 ๕๘ 

 
- ประเด็นยุทธศาสตร- 

2) ยุทธศาสตร-การพัฒนาคนให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีคุณธรรมนําความรู�และเกิดความผาสุก 
 

- พันธกิจ  พัฒนาทรัพยากรมนุษย&  ท้ังทางด�านร'างกาย จิตใจ และสติป2ญญาอันเป.นการเสริมสร�างความเข�มแข็ง
ของชุมชนให�รองรับการพัฒนาในอนาคต 
- เปNาประสงค-  พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'ความเป.นเมืองน'าอยู' 
          ตัวช้ีวัดระดับเปNาประสงค- 
                    - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
- กลยุทธ-/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ- 

กลยุทธ-/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ- 
2.1 ส'งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให�มีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2.2 ส'งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของท�องถ่ิน 

ประชาชนเห็นความสําคัญทางศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท�องถ่ิน 

2.3 สงเคราะห&เด็ก สตรี คนชรา ผู�พิการและผู�ด�อยโอกาส
ทางสังคมให�สามารถพ่ึงตนเองได� 

เด็ก สตรี คนชรา ผู�พิการและผู�ด�อยโอกาสทาง
สังคม ได�รับความช'วยเหลือ 

2.4 ส'งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนมีการออกกําลังกาย
และจัดให�มีสถานท่ีออกกําลังกายพักผ'อนหย'อนใจอย'าง
ท่ัวถึง 

ประชาชนมีสุขภาพร'างกายแข็งแรง 

2.5 ส'งเสริมสาธารณสุขเพ่ือการอนามัยคุณภาพชีวิตท่ีดี ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยท่ีดี 

2.6 ส'งเสริมและสนับสนุนการปUองกันและแก�ไขป2ญหา
ยาเสพติด 

ประชาชนห'างไกลยาเสพติด 

2.7 สร�างความสงบเรียบร�อยและการปUองกันบรรเทาความ
เดือดร�อนแก'ประชาชน 

ประชาชนได�รับการดูแล ปUองกันบรรเทาสา
ธารณภัยต'างๆ 

2.8 ส'งเสริมและพัฒนาความเป.นเมือง/ชุมชนน'าอยู' เทศบาลตําบลลาดยาวเป.นชุมชนน'าอยู' 

2.9 ส'งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม มีการส'งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

2.10 ส'งเสริมและพัฒนาองค&กร/ชุมชนเพ่ือการพัฒนา องค&กร และชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.11 ส'งเสริมและพัฒนาด�านสาธารณูปโภค การดูแลบํารุงรักษา ด�านบริการสาธารณะ 

หน�วยงานรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัดเทศบาล , กองช'าง , กองการศึกษา , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

 
ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตร-จังหวัด : ยุทธศาสตร&ท่ี  ๓  การพัฒนาคนให�มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีคุณธรรม นําความรู�และเกิด
ความผาสุก 
2. ยุทธศาสตร-การพัฒนาองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน : ยุทธศาสตร&ท่ี 3  การพัฒนาและส'งเสริมคุณภาพชีวิต , 
ยุทธศาสตร&ท่ี 4  การอนุรักษ&และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป2ญญาท�องถ่ิน, ยุทธศาสตร&ท่ี 
5 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร�อย, และ ยุทธศาสตร&ท่ี 6 การปUองกันและแก�ไข

ป2ญหายาเสพติด 



 ๕๙ 

 
- ประเด็นยุทธศาสตร- 

3) ยุทธศาสตร-การส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
 

- พันธกิจ  พัฒนาเมืองให�สอดคล�องกับผังเมืองรวมและพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  ตลอดถึง
การคมนาคมขนส'ง  เพ่ือรองรับเขตเศรษฐกิจการค�า การท'องเท่ียว 
- เปNาประสงค-   พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'ความเป.นเมืองน'าอยู' 
          ตัวช้ีวัดระดับเปNาประสงค- 
                   - มีแหล'งท'องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ 
- กลยุทธ-/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ- 
 

กลยุทธ-/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ- 
3.1 ส'งเสริมและพัฒนาแหล'งท'องเท่ียวในเขตจังหวัด     
นครสวรรค&ให�มีศักยภาพ 

เทศบาลตําบลลาดยาวมีแหล'งท'องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

3.2 ส'งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการท'องเท่ียว บุคลากรสามารถแนะนําแหล'งท'องเท่ียวได� 
3.3 ส'งเสริมด�านการตลาดและประชาสัมพันธ&การท'องเท่ียว มีการประชาสัมพันธ&แหล'งท'องเท่ียวหลากหลาย 

 
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช'าง , กองการศึกษา , กองวิชาการและแผนงาน 

 
ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตร-จังหวัด : ยุทธศาสตร&ท่ี  ๒   การส'งเสริมการท'องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
2. ยุทธศาสตร-การพัฒนาองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน : ยุทธศาสตร&ท่ี 2 การส'งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท'องเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๐ 

 
- ประเด็นยุทธศาสตร- 

4) ยุทธศาสตร-การสร�างความเข�มแข็งของชุมชนตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
- พันธกิจ  พัฒนาทรัพยากรมนุษย&  ท้ังทางด�านร'างกาย จิตใจ และสติป2ญญาอันเป.นการเสริมสร�างความเข�มแข็ง
ของชุมชนให�รองรับการพัฒนาในอนาคต 
- เปNาประสงค-   พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'ความเป.นเมืองน'าอยู' 
 
          ตัวช้ีวัดระดับเปNาประสงค- 
                    - ชุมชนเข�มแข็ง ตามแนวทางพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
- กลยุทธ-/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ- 
 

กลยุทธ-/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ- 
4.1 ส'งเสริมการเรียนรู�และเสริมสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนมีความรู�ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.2 พัฒนาและส'งเสริมผลิตภัณฑ&ชุมชนในท�องถ่ิน มีการรวมกลุ'มประกอบอาชีพ 
4.3 ส'งเสริมและสนับสนุนการแก�ไขป2ญหาความยากจน มีการรวมกลุ'มประกอบอาชีพ 
4.4 ส'งเสริมและสนับสนุนการใช�ภูมิป2ญญาท�องถ่ินและ         
ปราชญ&ชาวบ�านในการพัฒนาท�องถ่ิน 

มีการรวมกลุ'มของชุมชนเพ่ือทํากิจกรรม 

 
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองการศึกษา 

 
ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตร-จังหวัด : ยุทธศาสตร&ท่ี ๔   การสร�างความเข�มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร-การพัฒนาองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน : ยุทธศาสตร&ท่ี 7  การบริหารจัดการ และการอนุรักษ&
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย'างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๑ 

 
- ประเด็นยุทธศาสตร- 

5) ยุทธศาสตร-การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล�อมให�มีประสิทธิภาพอย�างย่ังยืน 
 

- พันธกิจ อนุรักษ&และฟrsนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  รวมท้ังพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย'างประหยัดและคุ�มค'า  สอดคล�องกับศักยภาพการพัฒนาท�องถ่ินอย'าง
ยั่งยืน 
- เปNาประสงค-   พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'ความเป.นเมืองน'าอยู' 
          ตัวช้ีวัดระดับเปNาประสงค- 
                  - ทุกภาคส'วนมีส'วนร'วมในการปรับปรุงสภาพแวดล�อม 
 
- กลยุทธ-/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ- 
 

กลยุทธ-/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ- 
5.1 ส'งเสริมและสนับสนุนให�ทุกภาคส'วนมีส'วนร'วมใน        
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ประชาชนมีจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากร
ธรรมขาติและสิ่งแวดล�อม 

5.2 ปรับปรุงสภาพแวดล�อมท่ีดีของชุมชน การวาง และ
จัดทําผังเมืองรวม 

ชุมชนมีสภาพแวดล�อมท่ีดี 

5.3 การอนุรักษ&ฟrsนฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลาก 
หลายทางชีวภาพ 

ชุมชนมีส'วนร'วมในการอนุรักษ&ฟrsนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

 
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก 
กองช'าง , กองการศึกษา , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 

 
ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตร-จังหวัด : ยุทธศาสตร&ท่ี ๕ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อมให�มีประสิทธิภาพอย'าง
ยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร-การพัฒนาองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน : ยุทธศาสตร&ท่ี 7 การบริหารจัดการ และการอนุรักษ&
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม อย'างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 



 ๖๒ 

 
- ประเด็นยุทธศาสตร- 

6) ยุทธศาสตร-การเสริมสร�างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
 

- พันธกิจ  พัฒนาระบบบริหารจัดการงานเทศบาลตําบลลาดยาวให�มีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล  เน�นการมีส'วนร'วมจากทุกภาคส'วนของสังคม 
- เปNาประสงค-   พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'ความเป.นเมืองน'าอยู'           
             ตัวช้ีวัดระดับเปNาประสงค- 
                   - การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
- กลยุทธ-/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ- 
 

กลยุทธ-/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ- 
6.1 ส'งเสริมและพัฒนาบุคลากรให�มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีประสิทธิภาพ 

บุคลากรปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

6.2 ส'งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร�างความ เข�มแข็งของ
กระบวนการประชาสังคมในการ บริหารจัดการท�องถ่ิน 

ชุมชนมีส'วนร'วมในประชาธิปไตย สร�างความ
เข�มแข็งในชุมชน 

6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 

เทศบาลตําบลลาดยาวปฏิบัติงานด�วยหลัก  
ธรรมาภิบาล 

 
หน�วยงานรับผิดชอบหลัก 
สํานักปลัดเทศบาล , กองคลัง , กองวิชาการและแผนลาน , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม , กองการศึกษา และ
กองช'าง 

 
ความเช่ือมโยง 
1. ยุทธศาสตร-จังหวัด : ยุทธศาสตร&ท่ี ๖  การเสริมสร�างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
2. ยุทธศาสตร-การพัฒนาองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน : ยุทธศาสตร&ท่ี 8 การสร�างธรรมาภิบาล และการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๓ 
๖๓ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร- เทศบาลตําบลลาดยาว 
ยุทธศาสตร-ที่ ๑  

ค'าเปUาหมาย ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร&

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท. 

เปUาประสงค&ตามพันธกจิ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปUาประสงค&
(ตัวชี้วัดรวม) 58 59 60 61 62 

กลยุทธ&/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ& 

ความก�าว 
หน�าของ
เปUาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน'วย

รับผิดชอบ 
หน'วย

สนับสนุน 

การสร�าง
มูลค'าเพิ่ม

ทาง
การเกษตร 
การค�าและ

อุตสาห 
กรรมการ
เกษตรที่
สมดุล 

 

การพัฒนา
โครงสร�าง
พื้นฐาน 

และสร�าง
มูลค'าเพิ่ม

ทาง
การเกษตร 

 

การสร�าง
มูลค'าเพิ่ม

ทาง
การเกษตร 

การค�า
และ

อุตสาหกร
รม

การเกษตร
ที่สมดลุ 

ยกระดับคุณภาพการ
บริการสาธารณะ
เพื่อให�ประชาชน

ได�รับบริการที่ถูกต�อง 
เสมอภาค  และเป.น

ที่พึงพอใจ 

 

ประชาชนมี
ความพึง

พอใจในการ
บริการ

สาธารณะ 

4 8 12 16 20 1.1 พัฒนาระบบ
คมนาคมเพื่อทํา
การค�าและขนส'ง
สินค�าทางการ

เกษตร 

ระบบ
คมนา 
คม

สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอด 
ภัย 

มีถนนได�
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น   
ป@ละ  

4 สาย 

- ก'อสร�างนน คสล. 
และถนนแอสฟ2ลท&

ติกภายในเขต
เทศบาล  

รวม 20 สาย 

กองช'าง สํานักปลดั 
เทศบาล 

   ยกระดับคุณภาพการ
บริการสาธารณะ
เพื่อให�ประชาชน

ได�รับบริการที่ถูกต�อง 
เสมอภาค  และเป.น

ที่พึงพอใจ 

 

 

 

ประชาชนมี
ความพึง

พอใจในการ
บริการ

สาธารณะ 

1 2 2 4 5 1.2 พัฒนาแหล'ง
น้ําเพื่อการเกษตร 

ระบบ
ปUองกัน
น้ําท'วม
และ
การ

ระบาย
น้ําที่ดี 

ก'อสร�าง
พนังกั้นน้ํา
เพิ่มขึ้นป@
ละช'วง 

- ก'อสร�างพนังกั้นน้ํา 
ช'วงที่ 1 ถึงช'วงที่ 5 

กองช'าง สํานักปลดั 
เทศบาล 

 



 ๖๔ 
๖๔ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร- เทศบาลตําบลลาดยาว 
ยุทธศาสตร-ที่ ๑ 

ค'าเปUาหมาย ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร&

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท. 

เปUาประสงค&ตามพันธกจิ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปUาประสงค&
(ตัวชี้วัดรวม) 58 59 60 61 62 

กลยุทธ&/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ& 

ความก�าว 
หน�าของ
เปUาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน'วย

รับผิดชอบ 
หน'วย

สนับสนุน 

การสร�าง
มูลค'าเพิ่ม

ทาง
การเกษตร 
การค�าและ

อุตสาห 
กรรมการ
เกษตรที่
สมดุล 

 

การพัฒนา
โครงสร�าง
พื้นฐาน 

และสร�าง
มูลค'าเพิ่ม

ทาง
การเกษตร 

 

การสร�าง
มูลค'าเพิ่ม

ทาง
การเกษตร 

การค�า
และ

อุตสาหกร
รม

การเกษตร
ที่สมดลุ 

ยกระดับคุณภาพการ
บริการสาธารณะ
เพื่อให�ประชาชน

ได�รับบริการที่ถูกต�อง 
เสมอภาค  และเป.น

ที่พึงพอใจ 

 

ประชาชนมี
ความพึง

พอใจในการ
บริการ

สาธารณะ 

1 1 1 1 1 1.3 พัฒนา 
ส'งเสริมการเพิ่ม
มูลค'าแก'พืชผล
ทางการเกษตร

และสินค�าเกษตร
แปรรูป 

ประชา
ชนมี
อาชีพ
เสรมิ 

ฝoกอบรม
ส'งเสริม
อาชีพ ป@

ละ 1 ครั้ง 

โครงการฝoกอบรม
ส'งเสริมอาชีพ 

กอง
การศึกษา 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

   ยกระดับคุณภาพการ
บริการสาธารณะ
เพื่อให�ประชาชน

ได�รับบริการที่ถูกต�อง 
เสมอภาค  และเป.น

ที่พึงพอใจ 

 

 

 

ประชาชนมี
ความพึง

พอใจในการ
บริการ

สาธารณะ 

1 1 1 1 1 1.4 ส'งเสริมและ
สนับสนุนกองทุน
ทางเศรษฐกิจและ
กลุ'มอาชีพของ

ชุมชนให�เข�มแข็ง
อย'างยั่งยืน 

ประชา
ชนมี
แนว

ทางการ
ประ 
กอบ
อาชีพ
เสรมิ 

ฝoกอบรม
ส'งเสริม
อาชีพ ป@

ละ 1 ครั้ง 

โครงการฝoกอบรม
ส'งเสริมอาชีพ 

กอง
การศึกษา 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

 



 ๖๕ 
๖๕ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร- เทศบาลตําบลลาดยาว 
ยุทธศาสตร-ที่ ๑ 

ค'าเปUาหมาย ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร&

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท. 

เปUาประสงค&ตามพันธกจิ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปUาประสงค&
(ตัวชี้วัดรวม) 58 59 60 61 62 

กลยุทธ&/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ& 

ความก�าว 
หน�าของ
เปUาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน'วย

รับผิดชอบ 
หน'วย

สนับสนุน 

การสร�าง
มูลค'าเพิ่ม

ทาง
การเกษตร 
การค�าและ

อุตสาห 
กรรมการ
เกษตรที่
สมดุล 

 

การพัฒนา
โครงสร�าง
พื้นฐาน 

และสร�าง
มูลค'าเพิ่ม

ทาง
การเกษตร 

 

การสร�าง
มูลค'าเพิ่ม

ทาง
การเกษตร 

การค�า
และ

อุตสาหกร
รม

การเกษตร
ที่สมดลุ 

ยกระดับคุณภาพการ
บริการสาธารณะ
เพื่อให�ประชาชน

ได�รับบริการที่ถูกต�อง 
เสมอภาค  และเป.น

ที่พึงพอใจ 

 

ประชาชนมี
ความพึง

พอใจในการ
บริการ

สาธารณะ 

1 1 1 1 1 1.5 พัฒนา
ทางการตลาด
อย'างเป.นระบบ 

มีตลาด
รองรับ
สินค�า
ของ
กลุ'ม 

จัดหา
ตลาด

สินค�าของ
กลุ'ม 

ป@ละ 1 
ครั้ง 

จัดหาตลาดจําหน'าย
สินค�ากลุ'ม OTOP 

กอง
การศึกษา 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

   ยกระดับคุณภาพการ
บริการสาธารณะ
เพื่อให�ประชาชน

ได�รับบริการที่ถูกต�อง 
เสมอภาค  และเป.น

ที่พึงพอใจ 

 

 

 

ประชาชนมี
ความพึง

พอใจในการ
บริการ

สาธารณะ 

1 1 1 1 1 1.6 สนับสนุน
และส'งเสรมิการ

ลดต�นทุนการผลิต
ทางการเกษตร 

ลด
ต�นทุน
การ
ประ 
กอบ
อาชีพ
การ 

เกษตร 

จัด
ฝoกอบรม
ให�ความรู�
การลด

ต�นทุน ป@
ละ 1 ครั้ง 

โครงการเกี่ยวกับ
ฝoกอบรมให�ความรู�
การลดต�นทุนการ

ผลิต 

กอง
การศึกษา 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

 



 ๖๖ 
๖๖ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร- เทศบาลตําบลลาดยาว 
ยุทธศาสตร-ที่ ๒ 

ค'าเปUาหมาย ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร&

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท. 

เปUาประสงค&ตามพันธกจิ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปUาประสงค&
(ตัวชี้วัดรวม) 58 59 60 61 62 

กลยุทธ&/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ& 

ความก�าว 
หน�าของ
เปUาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน'วย

รับผิดชอบ 
หน'วย

สนับสนุน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู' 

 
 
 
 
 
 
 

 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต

ที่ดี 

1 1 1 1 1 2.1 ส'งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาให�มี

คุณภาพ 

เด็กและ
เยาวชน
มีการ 

ศึกษาที่
มีคุณ 
ภาพ 

ส'งเสริม
และ

พัฒนา
การศึกษา

ให�เด็ก 
เยาวชนมี
คุณภาพป@
ละ ๑ ครั้ง 

โครงการเกี่ยวกับ
การส'งเสริม และ

พัฒนาด�าน
การศึกษาต'างๆ 

กอง
การศึกษา 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

การพัฒนา
คนให�มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีมี
คุณธรรม 
นําความรู�
และเกิด
ความ
ผาสุก 

 
 
 
 
 

การพัฒนา
และส'งเสริม
คุณภาพชีวิต 

, การ
อนุรักษ&และ

สืบสาน 
ศาสนา 

ศิลปวัฒนธร
รม ประเพณี 

และภูมิ
ป2ญญา
ท�องถิ่น, 
การจัด
ระเบียบ

ชุมชน สังคม 
และการ

รักษาความ
สงบ

เรียบร�อย,  
การปUองกัน
และแก�ไข
ป2ญหา

ยาเสพติด 

การพัฒนา
คนให�มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีมี
คุณธรรม
นําความรู�
และเกิด
ความ
ผาสุก 

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู' 

 
 
 
 
 
 
 

 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต

ที่ดี 

1 1 1 1 1 2.2 ส'งเสริมและ
สนับสนุนศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม

และประเพณีอันดี
งามของท�องถิ่น 

ประชา 
ชนเห็น
ความ 
สําคัญ
ทาง

ศาสนา 
ศิลปวัฒ
นธรรม
และ

ประเพ
ณี

ท�องถิ่น 

ส'งเสริม 
สนับสนุน
ศาสนา 

วัฒนธรรม 
และ

ประเพณี
ท�องถิ่น ป@
ละ 1 ครั้ง 

โครงการเกี่ยวกับ
การส'งเสริม 

สนับสนุน ศาสนา
วัฒนธรรม และ
ประเพณีท�องถิ่น 

ต'างๆ 

กอง
การศึกษา 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

 



 ๖๗ 
๖๗ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร- เทศบาลตําบลลาดยาว 
ยุทธศาสตร-ที่ ๒ 

ค'าเปUาหมาย ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร&

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท. 

เปUาประสงค&ตามพันธกจิ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปUาประสงค&
(ตัวชี้วัดรวม) 58 59 60 61 62 

กลยุทธ&/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ& 

ความก�าว 
หน�าของ
เปUาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน'วย

รับผิดชอบ 
หน'วย

สนับสนุน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู' 

 
 
 
 
 
 
 

 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต

ที่ดี 

1 1 1 1 1 2.3 สงเคราะห&
เด็ก สตรี คนชรา      

ผู�พิการและ
ผู�ด�อยโอกาสทาง
สังคมให�สามารถ

พึ่งตนเองได� 

เด็ก สตรี 
คนชรา  
ผู�พิการ
และผู�
ด�อย 

โอกาส
ทาง
สังคม 
ได�รับ
ความ
ช'วย 
เหลือ 

สงเคราะห&
เด็ก สตรี 
คนชราผู�
พิการและ

ผู�ด�อย   
โอกาสทาง
สังคม ป@

ละ ๑ ครั้ง 

โครงการเกี่ยวกับ
การสงเคราะห&เด็ก 
สตรี คนชราผู�พิการ
และผู�ด�อย   โอกาส

ทางสังคม ต'างๆ 

กอง
การศึกษา 

กอง     
สาธารณ   

สุขฯ 

การพัฒนา
คนให�มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีมี
คุณธรรม 
นําความรู�
และเกิด
ความ
ผาสุก 

 
 
 
 
 

การพัฒนา
และส'งเสริม
คุณภาพชีวิต 

, การ
อนุรักษ&และ

สืบสาน 
ศาสนา 

ศิลปวัฒนธร
รม ประเพณี 

และภูมิ
ป2ญญา
ท�องถิ่น, 
การจัด
ระเบียบ

ชุมชน สังคม 
และการ

รักษาความ
สงบ

เรียบร�อย,  
การปUองกัน
และแก�ไข
ป2ญหา

ยาเสพติด 

การพัฒนา
คนให�มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีมี
คุณธรรม
นําความรู�
และเกิด
ความ
ผาสุก 

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู' 

 
 
 
 
 
 
 

 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต

ที่ดี 

1 1 1 1 1 2.4 ส'งเสริมและ
สนับสนุนให�

ประชาชนมีการ
ออกกําลังกายและ

จัดให�มีสถานที่
ออกกําลังกาย

พักผ'อนหย'อนใจ
อย'างทั่วถึง 

ประชา
ชนมี

สุขภาพ
ร'างกาย
แข็งแรง 

ส'งเสริม
สนับสนุน

ให�
ประชาชน
มีการออก
กําลังกาย
ป@ละ ๑ 
ครั้ง 

 

โครงการเกี่ยวกับ
การส'งเสริม 

สนับสนุนการออ
กําลังกายด�านต'างๆ 

กอง     
สาธารณ 

สุขฯ 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

 



 ๖๘ 
๖๘ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร- เทศบาลตําบลลาดยาว 
ยุทธศาสตร-ที่ ๒ 

ค'าเปUาหมาย ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร&

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท. 

เปUาประสงค&ตามพันธกจิ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปUาประสงค&
(ตัวชี้วัดรวม) 58 59 60 61 62 

กลยุทธ&/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ& 

ความก�าว 
หน�าของ
เปUาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน'วย

รับผิดชอบ 
หน'วย

สนับสนุน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู' 

 
 
 
 
 
 
 

 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต

ที่ดี 

1 1 1 1 1 2.5 ส'งเสริม
สาธารณสุขเพื่อ

การอนามัย
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชา
ชนมี

สุขภาพ 
อนามัย

ที่ดี 

ส'งเสริม
ด�าน     

สาธารณ   
สุขการ

อนามัย ป@
ละ ๑ ครั้ง 

โครงการเกี่ยวกับ
การส'งเสริมด�าน

สาธารณสุข อนามยั
สุขภาพต'างๆ 

กอง     
สาธารณ 

สุขฯ 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

การพัฒนา
คนให�มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีมี
คุณธรรม 
นําความรู�
และเกิด
ความ
ผาสุก 

 
 
 
 
 

การพัฒนา
และส'งเสริม
คุณภาพชีวิต 

, การ
อนุรักษ&และ

สืบสาน 
ศาสนา 

ศิลปวัฒนธร
รม ประเพณี 

และภูมิ
ป2ญญา
ท�องถิ่น, 
การจัด
ระเบียบ

ชุมชน สังคม 
และการ

รักษาความ
สงบ

เรียบร�อย,  
การปUองกัน
และแก�ไข
ป2ญหา

ยาเสพติด 
 

การพัฒนา
คนให�มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีมี
คุณธรรม
นําความรู�
และเกิด
ความ
ผาสุก 

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู' 

 
 
 
 
 
 
 

 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต

ที่ดี 

1 1 1 1 1 2.6 ส'งเสริมและ
สนับสนุนการ

ปUองกันและแก�ไข
ป2ญหายาเสพตดิ 

ประชา
ชน

ห'างไกล
ยาเสพ 

ติด 

ส'งเสริม 
อบรมให�
ความรู� 
การ

ปUองกัน
และแก�ไข
ป2ญหา

ยาเสพตดิ
ป@ละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการเกี่ยวกับ
การอบรมให�ความรู�
เกี่ยวกับยาเสพติด

ต'างๆ 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

 



 ๖๙ 
๖๙ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร- เทศบาลตําบลลาดยาว 
ยุทธศาสตร-ที่ ๒ 

ค'าเปUาหมาย ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร&

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท. 

เปUาประสงค&ตามพันธกจิ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปUาประสงค&
(ตัวชี้วัดรวม) 58 59 60 61 62 

กลยุทธ&/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ& 

ความก�าว 
หน�าของ
เปUาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน'วย

รับผิดชอบ 
หน'วย

สนับสนุน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู' 

 
 
 
 
 
 
 

 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต

ที่ดี 

1 1 1 1 1 2.7 สร�างความ
สงบเรียบร�อยและ

การปUองกัน
บรรเทาความ
เดือดร�อนแก'
ประชาชน 

ประชา
ชน

ได�รับ
การ
ดูแล 

ปUองกัน
บรรเทา

สา
ธารณ
ภัย

ต'างๆ 

การ
ปUองกัน
และ

บรรเทาสา
ธารณภัย
ประจําป@ 
ป@ละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการเกี่ยวกับ
การฝoกอบรม การ

ปUองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

การพัฒนา
คนให�มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีมี
คุณธรรม 
นําความรู�
และเกิด
ความ
ผาสุก 

 
 
 
 
 

การพัฒนา
และส'งเสริม
คุณภาพชีวิต 

, การ
อนุรักษ&และ

สืบสาน 
ศาสนา 

ศิลปวัฒนธร
รม ประเพณี 

และภูมิ
ป2ญญา
ท�องถิ่น, 
การจัด
ระเบียบ

ชุมชน สังคม 
และการ

รักษาความ
สงบ

เรียบร�อย,  
การปUองกัน
และแก�ไข
ป2ญหา

ยาเสพติด 
 

การพัฒนา
คนให�มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีมี
คุณธรรม
นําความรู�
และเกิด
ความ
ผาสุก 

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู' 

 
 
 
 
 
 
 

 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต

ที่ดี 

1 1 1 1 1 2.8 ส'งเสริมและ
พัฒนาความเป.น
เมือง/ชุมชนน'าอยู' 

เทศ 
บาล
ตําบล

ลาดยาว
เป.น

ชุมชน
น'าอยู' 

การ
ส'งเสริม
พัฒนา

ความเป.น
เมือง

ชุมชนน'า
อยู' ป@ละ 
๑ ครั้ง 

โครงการเกี่ยวกับ
การส'งเสริมและ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชนให�น'าอยู' 

กองช'าง  กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

 



 ๗๐ 
๗๐ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร- เทศบาลตําบลลาดยาว 
ยุทธศาสตร-ที่ ๒ 

ค'าเปUาหมาย ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร&

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท. 

เปUาประสงค&ตามพันธกจิ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปUาประสงค&
(ตัวชี้วัดรวม) 58 59 60 61 62 

กลยุทธ&/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ& 

ความก�าว 
หน�าของ
เปUาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน'วย

รับผิดชอบ 
หน'วย

สนับสนุน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู' 

 
 
 
 
 
 
 

 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต

ที่ดี 

1 1 1 1 1 2.9 ส'งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม 

มีการ
ส'งเสริม
พัฒนา
คุณ 
ธรรม
และ 
จริย  
ธรรม 

ฝoกอบรม
พัฒนา

บุคลากร
ด�าน

คุณธรรม
จริยธรรม
ป@ละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการส'งเสริม
พัฒนาบุคลากรด�าน

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

กอง
วิชาการฯ 

การพัฒนา
คนให�มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีมี
คุณธรรม 
นําความรู�
และเกิด
ความ
ผาสุก 

 
 
 
 
 

การพัฒนา
และส'งเสริม
คุณภาพชีวิต 

, การ
อนุรักษ&และ

สืบสาน 
ศาสนา 

ศิลปวัฒนธร
รม ประเพณี 

และภูมิ
ป2ญญา
ท�องถิ่น, 
การจัด
ระเบียบ

ชุมชน สังคม 
และการ

รักษาความ
สงบ

เรียบร�อย,  
การปUองกัน
และแก�ไข
ป2ญหา

ยาเสพติด 
 

การพัฒนา
คนให�มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีมี
คุณธรรม
นําความรู�
และเกิด
ความ
ผาสุก 

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู' 

 
 
 
 
 
 
 

 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต

ที่ดี 

1 1 1 1 1 2.10 ส'งเสรมิ
และพัฒนา

องค&กร/ชุมชนเพื่อ
การพัฒนา 

องค&กร 
และ

ชุมชนมี
การ

พัฒนา
คุณ 
ภาพ
ชีวิต 

ส'งเสริม
พัฒนา
องค&กร

และชุมชน
ต'างๆ ป@

ละ 1 ครั้ง 

โครงการส'งเสริม
พัฒนาองค&กรและ

ชุมชนต'างๆ 

กอง
การศึกษา 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

 



 ๗๑ 
๗๑ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร- เทศบาลตําบลลาดยาว 
ยุทธศาสตร-ที่ ๒ 

ค'าเปUาหมาย ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร&

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท. 

เปUาประสงค&ตามพันธกจิ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปUาประสงค&
(ตัวชี้วัดรวม) 58 59 60 61 62 

กลยุทธ&/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ& 

ความก�าว 
หน�าของ
เปUาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน'วย

รับผิดชอบ 
หน'วย

สนับสนุน 

การพัฒนา
คนให�มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีมี
คุณธรรม 
นําความรู�
และเกิด
ความ
ผาสุก 

 
 
 
 
 

การพัฒนา
และส'งเสริม
คุณภาพชีวิต 

, การ
อนุรักษ&และ

สืบสาน 
ศาสนา 

ศิลปวัฒนธร
รม ประเพณี 

และภูมิ
ป2ญญา
ท�องถิ่น, 
การจัด
ระเบียบ

ชุมชน สังคม 
และการ

รักษาความ
สงบ

เรียบร�อย,  
การปUองกัน
และแก�ไข
ป2ญหา

ยาเสพติด 

การพัฒนา
คนให�มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีมี
คุณธรรม
นําความรู�
และเกิด
ความ
ผาสุก 

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต

ที่ดี 

1 1 1 1 1 2.11 ส'งเสรมิ
และพัฒนาด�าน
สาธารณูปโภค 

การ
ดูแล
บํารุง 
รักษา 
ด�าน

บริการ
สาธาร
ณะ 

ดูแลรักษา
ซ'อมแซม
บริการ

สาธารณะ
ในเขต

เทศบาล 
ป@ละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการดูแลรักษา
ซ'อมแซมด�านบริการ

สาธารณะต'างๆ 

กองช'าง สํานักปลดั 
เทศบาล 

 



 ๗๒ 
๗๒ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร- เทศบาลตําบลลาดยาว 
ยุทธศาสตร-ที่ 3 

ค'าเปUาหมาย ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร&

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท. 

เปUาประสงค&ตามพันธกจิ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปUาประสงค&
(ตัวชี้วัดรวม) 58 59 60 61 62 

กลยุทธ&/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ& 

ความก�าว 
หน�าของ
เปUาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน'วย

รับผิดชอบ 
หน'วย

สนับสนุน 

การ
ส'งเสริม

การ
ท'องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม

และ
ธรรมชาต ิ

การส'งเสริม
การลงทุน 
พาณิชย 
กรรม    

อุตสาห  
กรรม 
เกษตร 

กรรมและ
การ

ท'องเที่ยว 

 

การ
ส'งเสริม

การ
ท'องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม

และ
ธรรมชาต ิ

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู' 

มีแหล'ง
ท'องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
และทาง
ธรรมชาต ิ

1 1 1 1 1 3.1 ส'งเสริมและ
พัฒนาแหล'ง

ท'องเที่ยวในเขต
จังหวัด     

นครสวรรค&ให�มี
ศักยภาพ 

เทศ  
บาล
ตําบล

ลาดยาว
มีแหล'ง
ท'อง 
เที่ยว
เชิง
วัฒน 
ธรรม 

จัด
โครงการ
ส'งเสริม
พัฒนา
แหล'ง

ท'องเที่ยว
ต'างๆ ป@

ละ ๑ ครั้ง 

โครงการพัฒนา
ส'งเสริมแหล'ง

ท'องเที่ยวในเขต
อําเภอลาดยาว 

กอง
วิชาการฯ 

กองช'าง 

   พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู' 

มีแหล'ง
ท'องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
และทาง
ธรรมชาต ิ

 
 

1 1 1 1 1 3.2 ส'งเสริม
พัฒนาบุคลากร

ทางการท'องเที่ยว 

บุคลา 
กร

สามารถ
แนะนํา
แหล'ง
ท'อง 

เที่ยวได� 
 
 

อบรมให�
ความรู�แก'
บุคลากร
ด�านการ
ประชาสมั
พันธ& ป@ละ 

๑ ครั้ง 

โครงการพัฒนา
บุคลากรให�มีความรู�

แนะนําแหล'ง
ท'องเที่ยว 

กอง
วิชาการฯ 

กองช'าง 

 



 ๗๓ 
๗๓ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร- เทศบาลตําบลลาดยาว 
ยุทธศาสตร-ที่ 3 

ค'าเปUาหมาย ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร&

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท. 

เปUาประสงค&ตามพันธกจิ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปUาประสงค&
(ตัวชี้วัดรวม) 58 59 60 61 62 

กลยุทธ&/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ& 

ความก�าว 
หน�าของ
เปUาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน'วย

รับผิดชอบ 
หน'วย

สนับสนุน 

การ
ส'งเสริม

การ
ท'องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม

และ
ธรรมชาต ิ

การส'งเสริม
การลงทุน 
พาณิชย 
กรรม    

อุตสาห  
กรรม 
เกษตร 

กรรมและ
การ

ท'องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 

 

การ
ส'งเสริม

การ
ท'องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม

และ
ธรรมชาต ิ

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู' 

มีแหล'ง
ท'องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
และทาง
ธรรมชาต ิ

1 1 1 1 1 3.3 ส'งเสริมด�าน
การตลาดและ
ประชาสมัพันธ&
การท'องเที่ยว 

มีการ
ประชา
สัมพันธ&
แหล'ง
ท'อง 
เที่ยว
หลาก 
หลาย 

จัดทํา
โครงการ
ประชาสมั
พันธ&แหล'ง
ท'องเที่ยว 
ป@ละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการ
ประชาสมัพันธ&แหล'ง
ท'องเที่ยวต'างๆ ใน
เขตอําเภอลาดยาว 

กอง
วิชาการฯ 

กองช'าง 

 
 



 ๗๔ 
๗๔ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร- เทศบาลตําบลลาดยาว 
ยุทธศาสตร-ที่ 4 

ค'าเปUาหมาย ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร&

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท. 

เปUาประสงค&ตามพันธกจิ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปUาประสงค&
(ตัวชี้วัดรวม) 58 59 60 61 62 

กลยุทธ&/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ& 

ความก�าว 
หน�าของ
เปUาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน'วย

รับผิดชอบ 
หน'วย

สนับสนุน 

การสร�าง
ความ

เข�มแข็ง
ของชุมชน

ตาม
แนวทาง
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

การ
บริหาร
จัดการ 
และการ
อนุรักษ&

ทรัพยากร
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล�อ
มอย'าง
ยั่งยืน 

การสร�าง
ความ

เข�มแข็ง
ของชุมชน

ตาม 
แนวทาง
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู' 

ชุมชน
เข�มแข็ง ตาม

แนวทาง
พระราชดําริ 

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 1 1 1 1 4.1 ส'งเสริมการ
เรียนรู�และ

เสรมิสร�างความ
เข�มแข็งของชุมชน

ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ประชา
ชนมี

ความรู�
ตาม
แนว 
ทาง

ปรัชญา
เศรษฐ 
กิจพอ 
เพียง 

ฝoกอบรม
ให�ความรู�

ตาม
แนวทาง
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 
ป@ละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการเกี่ยวกับ
การฝoกอบรมให�

ความรู�ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงต'างๆ 

กอง
การศึกษา 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

   พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู' 

ชุมชน
เข�มแข็ง ตาม

แนวทาง
พระราชดําริ 

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

1 1 1 1 1 4.2 พัฒนาและ
ส'งเสริมผลิตภัณฑ&
ชุมชนในท�องถิ่น 

มีการ
รวม 
กลุ'ม
ประ 
กอบ
อาชีพ 

ฝoกอบรม
เพื่อ

ยกระดับ
ต'อยอก

กลุ'มอาชีพ 
ป@ละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการฝoกอบรม
เพื่อยกระดับกลุ'ม

อาชีพ 

กอง
การศึกษา 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

 



 ๗๕ 
๗๕ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร- เทศบาลตําบลลาดยาว 
ยุทธศาสตร-ที่ 4 

ค'าเปUาหมาย ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร&

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท. 

เปUาประสงค&ตามพันธกจิ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปUาประสงค&
(ตัวชี้วัดรวม) 58 59 60 61 62 

กลยุทธ&/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ& 

ความก�าว 
หน�าของ
เปUาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน'วย

รับผิดชอบ 
หน'วย

สนับสนุน 

การสร�าง
ความ

เข�มแข็ง
ของชุมชน

ตาม
แนวทาง
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

การ
บริหาร
จัดการ 
และการ
อนุรักษ&

ทรัพยากร
ธรรมชาติ

และ
สิ่งแวดล�อ
มอย'าง
ยั่งยืน 

การสร�าง
ความ

เข�มแข็ง
ของชุมชน

ตาม 
แนวทาง
ปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู' 

ชุมชน
เข�มแข็ง ตาม

แนวทาง
พระราชดําริ 

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1 1 1 1 1 4.3 ส'งเสริมและ
สนับสนุนการ

แก�ไขป2ญหาความ
ยากจน 

มีการ
รวม 
กลุ'ม
ประ 
กอบ
อาชีพ 

ฝoกอบรม
ให�กลุ'ม
อาชีพ 

OTOP ป@
ละ ๑ ครั้ง 

โครงการฝoกอบรม
กลุ'มอาชีพ OTOP 

กอง
การศึกษา 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

   พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู' 

ชุมชน
เข�มแข็ง ตาม

แนวทาง
พระราชดําริ 

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 

1 1 1 1 1 4.4 ส'งเสริมและ
สนับสนุนการใช�
ภูมิป2ญญาท�องถิ่น

และ         
ปราชญ&ชาวบ�าน
ในการพัฒนา

ท�องถิ่น 

มีการ
รวม 
กลุ'ม
ของ

ชุมชน
เพื่อทํา

กิจ 
กรรม 

มีกิจกรรม
การ

รวมกลุ'ม
ทําบุญ

กลางบ�าน 
ป@ละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการทําบุญ
กลางบ�านประจําป@ 

กอง
การศึกษา 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

 



 ๗๖ 
๗๖ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร- เทศบาลตําบลลาดยาว 
ยุทธศาสตร-ที่ 5 

ค'าเปUาหมาย ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร&

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท. 

เปUาประสงค&ตามพันธกจิ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปUาประสงค&
(ตัวชี้วัดรวม) 58 59 60 61 62 

กลยุทธ&/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ& 

ความก�าว 
หน�าของ
เปUาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน'วย

รับผิดชอบ 
หน'วย

สนับสนุน 

การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
สิ่งแวด 

ล�อมให�มี
ประสิทธิ 
ภาพอย'าง

ยั่งยืน 
 

การ
บริหาร
จัดการ 
และการ
อนุรักษ&

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่ง

แวด ล�อม 
อย'าง
ยั่งยืน 

การ
บริหาร
จัดการ

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
สิ่งแวด 

ล�อมให�มี
ประสิทธิ 
ภาพอย'าง

ยั่งยืน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู' 

ทุกภาคส'วน
มีส'วนร'วมใน
การปรับปรุง
สภาพแวด 

ล�อม 

1 1 1 1 1 5.1 ส'งเสริมและ
สนับสนุนให�ทุก
ภาคส'วนมสี'วน
ร'วมใน การ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ
สิ่งแวดล�อม 

ประชา
ชนมีจิต 
สํานึก  
ในการ
จัดการ
ทรัพยา
กรธรรม

ขาติ
และ

สิ่งแวด
ล�อม 

ส'งเสริม
สนับสนุน
การมีส'วน
ร'วมในการ

จัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ 
ป@ละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการเกี่ยวกับ
การพัฒนาการมสี'วน
ร'วมในการบรหิาร

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ต'างๆ 

กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

   พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู' 

ทุกภาคส'วน
มีส'วนร'วมใน
การปรับปรุง
สภาพแวด 

ล�อม 
 
 
 

1 1 1 1 1 5.2 ปรับปรุง
สภาพแวดล�อมที่ดี
ของชุมชน การ

วาง และจัดทําผัง
เมืองรวม 

ชุมชนมี
สภาพ 
แวด 

ล�อมที่ด ี

ปรับปรุง
สภาพแวด
ล�อมของ
ชุมชน ป@
ละ ๑ ครั้ง 

โครงการเกี่ยวกับ
การปรับปรุง

สภาพแวดล�อมของ
ชุมชนต'างๆ 

กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

กองช'าง 

 
 



 ๗๗ 
๗๗ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร- เทศบาลตําบลลาดยาว 
ยุทธศาสตร-ที่ 5 

ค'าเปUาหมาย ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร&

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท. 

เปUาประสงค&ตามพันธกจิ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปUาประสงค&
(ตัวชี้วัดรวม) 58 59 60 61 62 

กลยุทธ&/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ& 

ความก�าว 
หน�าของ
เปUาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน'วย

รับผิดชอบ 
หน'วย

สนับสนุน 

การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
สิ่งแวด 

ล�อมให�มี
ประสิทธิ 
ภาพอย'าง

ยั่งยืน 
 

การ
บริหาร
จัดการ 
และการ
อนุรักษ&

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่ง

แวด ล�อม 
อย'าง
ยั่งยืน 

การ
บริหาร
จัดการ

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
สิ่งแวด 

ล�อมให�มี
ประสิทธิ 
ภาพอย'าง

ยั่งยืน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู' 

ทุกภาคส'วน
มีส'วนร'วมใน
การปรับปรุง
สภาพแวด 

ล�อม 

1 1 1 1 1 5.3 การอนุรักษ&
ฟrsนฟูทรัพยากร
ธรรม ชาติและ

ความหลาก หลาย
ทางชีวภาพ 

ชุมชนมี
ส'วน

ร'วมใน
การ

อนุรักษ&
ฟrsนฟู

ทรัพยา
กรธรรม

ชาติ
และ

สิ่งแวด
ล�อม 

 
 
 
 
 
 
 

อนุรักษ& 
ฟrsนฟู

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิ่ง

แวด ล�อม 
ป@ละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ&ฟrsนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 

กอง 
สาธารณ 

สุขฯ 

กองช'าง 

 
 



 ๗๘ 
๗๘ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร- เทศบาลตําบลลาดยาว 
ยุทธศาสตร-ที่ 6 

ค'าเปUาหมาย ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร&

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท. 

เปUาประสงค&ตามพันธกจิ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปUาประสงค&
(ตัวชี้วัดรวม) 58 59 60 61 62 

กลยุทธ&/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ& 

ความก�าว 
หน�าของ
เปUาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน'วย

รับผิดชอบ 
หน'วย

สนับสนุน 

การ
เสรมิสร�าง
ธรรมาภิ
บาลและ

การ
บริหาร
กิจการ

บ�านเมือง
ที่ดี 

การสร�าง
ธรรมาภิ
บาล และ

การ
บริหาร
กิจการ

บ�านเมือง
ที่ดี 

การ
เสรมิสร�าง
ธรรมาภิ
บาลและ

การ
บริหาร
กิจการ

บ�านเมือง
ที่ดี 

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู'          

การ
ปฏิบัติงาน
โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

1 1 1 1 1 6.1 ส'งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให�

มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลา 
กร

ปฏิบัติ 
งานที่มี
ประ 
สิทธิ
ภาพมี
คุณ 

ธรรม 
จริย 
ธรรม 

อบรม
พัฒนา

บุคลากร 
ป@ละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

สํานักปลดั 
เทศบาล 

กอง
วิชาการฯ 

   พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู'          

การ
ปฏิบัติงาน
โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

1 1 1 1 1 6.2 ส'งเสริม
ประชาธิปไตยและ
เสรมิสร�างความ 

เข�มแข็งของ
กระบวนการ

ประชาสังคมใน
การ บริหาร

จัดการท�องถิ่น 

ชุมชน 
มีส'วน
ร'วมใน
ประชา
ธิปไตย 
สร�าง
ความ

เข�มแข็ง
ใน

ชุมชน 

จัด
โครงการ
ให�ชุมชนมี
ส'วนร'วม
การแสดง

ความ
คิดเห็น ป@
ละ ๑ ครั้ง 

โครงการเกี่ยวกับ
การมีส'วนร'วมชอง
ชุมชนในการพัฒนา

เทศบาล 

กอง
วิชาการฯ 

กอง
การศึกษา 

 



 ๗๙ 
๗๙ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร- เทศบาลตําบลลาดยาว 
ยุทธศาสตร-ที่ 6 

ค'าเปUาหมาย ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร&

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร& 
อปท. 

เปUาประสงค&ตามพันธกจิ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปUาประสงค&
(ตัวชี้วัดรวม) 58 59 60 61 62 

กลยุทธ&/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ& 

ความก�าว 
หน�าของ
เปUาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน'วย

รับผิดชอบ 
หน'วย

สนับสนุน 

การ
เสรมิสร�าง

ธรรมา    
ภิบาลและ

การ
บริหาร
กิจการ

บ�านเมือง
ที่ดี 

การสร�าง
ธรรมา    
ภิบาล 

และการ
บริหาร
กิจการ

บ�านเมือง
ที่ดี 

การ
เสรมิสร�าง

ธรรมา    
ภิบาลและ

การ
บริหาร
กิจการ

บ�านเมือง
ที่ดี 

พัฒนาคุณภาพชีวิตสู'
ความเป.นเมืองน'าอยู'          

การ
ปฏิบัติงาน
โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

1 1 1 1 1 6.3 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ
และการบริการ

โดยยึดหลัก    
ธรรมาภิบาล 

เทศ 
บาล
ตําบล

ลาดยาว
ปฏิบัติ 
งาน
ด�วย
หลัก  

ธรรมา 
ภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การ
ดําเนิน 

การจัดซื้อ
ครุภณัฑ&
ต'างๆ 

ประจําป@ 
ป@ละ ๑ 
ครั้ง 

โครงการเกี่ยวกับ
การบริหารกิจการ
บ�านเมืองที่ดีของ
กอง/ฝXายต'างๆ 

-สํานัก
ปลัด 

เทศบาล , 
-กอง

วิชาการฯ 
-กองคลัง 

-กอง
การศึกษา 
-กองสา
ธารณ 
 สุขฯ 

-กองช'าง 

-สํานัก
ปลัด 

เทศบาล , 
-กอง

วิชาการฯ 
-กองคลัง 

-กอง
การศึกษา 
-กองสา
ธารณ 
 สุขฯ 

-กองช'าง 

 


