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ค าน า 
  

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะรุม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามกระแส
โลกาภิวัฒน์ เพราะการวางแผนท าใหก้ารปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ มีทิศทางประหยัดทรพัยากร  
และบรรลุวัตถุประสงค์น าสู่เป้าหมายที่ต้องการได้  
 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้ถือได้ว่า เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดงมะรุม  โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 แผนยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี แผนยุทธศาสตร์โคกส าโรง  โดยได้มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ก าหนดยุทธศาสตร์  จัดล าดับความส าคัญของปัญหา เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม ขึ้น  
 

  ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
ท้องถิ่น  และเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น  ต่อไป  
 
 
 

      องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรมุ 
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บทที ่1  
บทน า  

 
1.  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ าเภอและแผนชุมชน 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางใน
อนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ และแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และ
ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกรอบในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา จึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการ 
และแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

 

2.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.1 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาระยะปานกลางให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและนโยบายของผู้บริหารที่แถลง
ต่อสภาท้องถิ่น 

2.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการจัดท าแผนพัฒนาสามป  
 

3.  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน  
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความ
ต้องการของประชาคมและชุมชน  

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจาก

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องปัญหาความต้องการของท้องถิ่น น ามาจัดท าร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  



 

 
 

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการของประชาชน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ค าแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเป็นกรอบ
ในการพิจารณาจัดท าโครงการกิจกรรมในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อไป  

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับใหม่ (เมื่อครบรอบห้าป ) ให้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา 
และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  โดย
พิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ว่าควรจะต้องปรับปรุง 
แก้ไขหรือคงไว้ในประเด็นใด เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับใหม่ต่อไป 

 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น
ต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนา เก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก เพ่ือน ามาวิเคราะห์ SWOT ได ้ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ  
1. วิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  
2. พันธกิจ  
3. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
4. ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
  

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
  หลังจากที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกโครงการจากการประชาคมท้องถิ่นมาจัดท ายุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด  
 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น มาจัดท ารายละเอียดโครงการไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือให้น าไปใช้ในแผนพัฒนาสามป ต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เค้าโครง
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 บทน า 
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ส่วนที่ 3 แผนยุทธศาสตร์  
ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

5 



 

 
 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม เพ่ือเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สมบูรณ์
ต่อไป  

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น น าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา  

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอขอความ

เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  
2. เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วสภาท้องถิ่นส่งให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและน าไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 

4.  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
4.1 ใช้เป็นกรอบแนวทางและทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตโดยการจัดสรร  ทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 4.2 เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาสามป  
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บทที ่2  
สภาพทั่วไป และข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
1. ด้านกายภาพ 

  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล   
    องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต าบลดงมะรุม อ าเภอโคกส าโรง 

จังหวัดลพบุรี ห่างจากที่ว่าการอ าเภอโคกส าโรงไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 23 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด
ลพบุรี ประมาณ 68 กิโลเมตร 
 
 

    ทิศเหนือ ติด  เขตต าบลนิยมชัย  อ าเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี 
   ทิศใต้  ติด  เขตต าบลวังเพลิง  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
   ทิศตะวันออก ติด  เขตต าบลวังเพลิง  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
   ทิศตะวันตก ติด เขตต าบลสะแกราบ อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอโคกส าโรง มีพ้ืนที่ประมาณ  
74 ตารางกิโลเมตร โดยมีพ้ืนที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1 บ้านเกาะรี 
2 บ้านดงมะรุม 
3 บ้านเนินจันทร์ 
4 บ้านย่านตาขาว 
5 บ้านตะกุดหว้า 
6 บ้านตะกุดหว้า 
7 บ้านวังไผ่ 
8 บ้านไผ่เจริญ 
9 บ้านดงหนาม 

10 บ้านดงตาด า 
11 บ้านน้อยนาโสม 
12 บ้านเนินมะกอก 
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แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม 
อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
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  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
    ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม เป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขาลาดเอียงไปทาง

ทิศตะวันตก มีล าคลอง 3 สาย ไหลผ่านพื้นที่ท้ังต าบล 
 
 

       1.3 สภาพภูมิอากาศ 
    ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม 
    ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
    ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนมกราคม 
 
 

    1.4 ลักษณะของดิน 
 
 

หมู่ที่ ลักษณะดิน 

1 ดินเหนียว 
2 ดินเหนียว 
3 ดินเหนียว 
4 ดินเหนียว 
5 ดินเหนียว,ดินร่วน,ดินทราย 
6 ดินร่วน,ดินทราย 
7 ดินดาน,ดินกรวด 
8 ดินเหนียว,ดินร่วน,ดินทราย 
9 ดินเหนียว,ดินร่วน 

10 ดินเหนียว 
11 ดินเหนียว,ดินร่วน 
12 ดินเหนียว,ดินร่วน 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 



 

 
 

 ๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

   องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม ประกอบด้วยหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน มีพ้ืนที่อยู่ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครอง ต าแหน่ง 

1 บ้านเกาะรี นางอุไร    แสงเดือน ผู้ใหญ่บ้าน 
2 บ้านดงมะรุม นายธงชัย    วงศ์ศรีไทย (ก านัน) ก านัน 
3 บ้านเนินจันทร์ นายสันต์    เที่ยงสาย ผู้ใหญ่บ้าน 
4 บ้านย่านตาขาว นายพันธ์    พรอเนก ผู้ใหญ่บ้าน 
5 บ้านตะกุดหว้า นายบุญยัง    สิทธิโชควัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน 
6 บ้านตะกุดหว้า นายเตือน    จันทร์อับ ผู้ใหญ่บ้าน 
7 บ้านวังไผ่ นายบาง    พุทธทง ผู้ใหญ่บ้าน 
8 บ้านไผ่เจริญ นางปราณี    สุขเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน 
9 บ้านดงหนาม นายสามารถ    เรียงสันเที๊ยะ     ผู้ใหญ่บ้าน 

10 บ้านดงตาด า นายสุพจน์    แก้วสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 
11 บ้านน้อยนาโสม นางสาวเครือค า   พันธ์หว้า ผู้ใหญ่บ้าน 
12 บ้านเนินมะกอก นางสาวเอ้ืองฟ้า    เงินดี ผู้ใหญ่บ้าน 

 

  ด้านการเมือง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  มีนายก 

องค์การบริหารส่วนต าบล ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเป็นผู้บริหาร โดยแต่งตั้งผู้ช่วยผู้บริหาร 
ประกอบด้วย  รองนายกองค์การ บริหารส่วนต าบล  2  คน  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล        
1 คน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน  จ านวน  12  หมู่บ้าน  รวม 23 คน  มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม 

 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
1.  นายวิชัย วงศ์ศรีไทย ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม 

 2.  นายสนิท สุขเจริญ  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม 
3.  นายทิว สังวาลย์  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม 
4.  นายธนพัฒน์   เรียงสันเที๊ยะ ต าแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม   

   

สมาชิกสภาท้องถิ่น 

  1. นายสุวัฒน ์ เฉลิมสงฆ์ ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม 
  2. นายช านาญ วันเพ็ญ  ต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม 
  3. นางนงเยาว์ หงส์ร่อน  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม หมู่ที่ 1 
  4. นายวิเศษ ศรีเฉลียว  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม หมู่ที่ 2 
  5. นายสานิตย์ หลอดยา ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม หมู่ที่ 3 
  6. นายเสถียร น้อยตั้ง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม หมู่ที่ 4 
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  7. นายวิชัย ค ากระสินธ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม หมู่ที่ 4 
  8. นายขจร ยงยุทธ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม หมู่ที่ 5 
  9. นายสมัค บัวรินทร์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม หมู่ที่ 5 
  10. นายวิเชียร ศรีวังพล  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม หมู่ที่ 6 
  11. นายเกียรติ บุญมา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม หมู่ที่ 6
  12. นายบุญค า บุญมา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม หมู่ที่ 7 
  13. นายไล้ ป้อมรอด ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม หมู่ที่ 7 
  14. นางอุบลวรรณ  สะท้านวัตร ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม หมู่ที่ 8
  15. นายมนเทียร    ยืนทน ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม หมู่ที่ 8
  16. นางมัจรินทร์    เสือโต ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม หมู่ที่ 9
  17. นายทองแดง    เรียงสันเที๊ยะ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม หมู่ที่ 9 
  18. นายประคอง    อินทร์พล ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม หมู่ที่ 10 
   19. นายอ านวย อ่อนน้อม ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม หมู่ที่ 10 
  20. นายบรรทึก เพราะชม ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม หมู่ที่ 11 
  21. นายผง ค าดี  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม หมู่ที่ 11 
  22. นายไพรัช ศรีสว่าง  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม หมู่ที่ 12 
  23. นางสาวหทัยรัตน์  กาสี ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม หมู่ที่ 12   

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  (จ านวน  ๕  ส านัก/กอง) 
พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๑.  ส านักงานปลัด 
(1)  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(2)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
(3)  หัวหน้าส านักปลัด   
(4)  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
(5)  นักทรัพยากรบุคคล   
(6)  เจ้าพนักงานธุรการ   
(7)  เจ้าพนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    (๑)  ผู้ชว่ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    (๒)  ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ   
-  พนักงานจ้างทั่วไป  
    (๑) คนงานทั่วไป 
    (2) พนักงานขับรถยนต์   
    (3) ภารโรง 
    (4) คนงานทั่วไป (พนักงานขับรถบรรทุกน้ า) 
    (5) คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ประจ ารถบรรทุกน้ า) 

๒.  กองคลัง 
(1)  ผู้อ านวยการกองคลัง   
(2)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
(3)  เจ้าพนักงานพัสดุ   
(4)  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
-  พนักงานจ้างทั่วไป  
    (๑) คนงานทั่วไป 

๓. กองช่าง 
(1)  ผู้อ านวยการกองช่าง     
(2)  นายช่างโยธา    

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
   (2)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๔.  กองการศึกษา 
(1)  ผู้อ านวยการกองการศึกษา     
(2)  นักวิชาการศึกษา     
(๓)  ครู  จ านวน  3  ต าแหน่ง 

-  พนักงานจ้างทั่วไป   
   (๑)  คนงานทั่วไป 
   (2)  คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็ก) 
 

๕.  กองสวัสดิการสังคม 
(1) ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   
(2) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน   

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ   
   (๑) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 

 
บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการทางการเมืองและการบริหาร 
 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การ
ช่วยเหลืองานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการ
ด าเนินงานต่างๆ  เช่น  การประชุมจัดท าแผนพัฒนาต าบล , ประชุมการจัดอบรมกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ,  
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 

 
 

  2.2 การเลือกตั้ง   
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม มีทั้งหมด  12  หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือ

ด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้าย
ออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ขอความร่วมมือ  ผู้น า  
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์  
ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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3. ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม   

จ านวน 12 หมู่บ้าน (ปี 2562) 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) 
1 บ้านเกาะรี 137 188 216 
2 บ้านดงมะรุม 212 329 340 
3 บ้านเนินจันทร์ 121 204 182 
4 บ้านย่านตาขาว 74 87 78 
5 บ้านตะกุดหว้า 244 302 322 
6 บ้านตะกุดหว้า 174 248 244 
7 บ้านวังไผ่ 239 318 323 
8 บ้านไผ่เจริญ 188 323 302 
9 บ้านดงหนาม 109 188 186 
10 บ้านดงตาด า 127 213 231 
11 บ้านน้อยนาโสม 132 186 179 
12 บ้านเนินมะกอก 151 250 131 

 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบยีนอ าเภอโคกส าโรง  ณ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
 

   หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอโคกส าโรง ณ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๒ 

 
ที ่

หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บ้านเกาะรี 190 218 188 216 188 220 
2 บ้านดงมะรุม 321 337 327 346 324 345 
3 บ้านเนินจันทร์ 211 185 203 181 203 181 
4 บ้านย่านตาขาว 83 80 87 78 87 78 
5 บ้านตะกุดหว้า 308 325 305 320 303 318 
6 บ้านตะกุดหว้า 248 248 246 244 249 243 
7 บ้านวังไผ่ 325 317 315 318 316 318 
8 บ้านไผ่เจริญ 327 305 326 302 323 302 
9 บ้านดงหนาม 189 188 188 185 189 185 

10 บ้านดงตาด า 212 234 214 228 213 228 
11 บ้านน้อยนาโสม 186 173 186 179 184 179 
12 บ้านเนินมะกอก 251 225 249 230 249 230 

รวม 
2,851 2,835 2,834 2,827 2,828 2,827 

5,686 5,661 5,655 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง จ านวน 
0 – 4 ป  143 140 283 
5 – 9 ป  177 167 344 

10  - 14 ป  171 167 338 
15 -19 ป  167 168 335 
20 – 24 ป  193 181 374 
25 – 29 ป  193 191 384 
30 – 34 ป  184 190 374 
35 – 39 ป  212 198 410 
40 – 44 ป  243 240 483 
45 – 49 ป  234 245 479 
50 – 54 ป  251 253 504 
55 – 59 ป  191 213 404 
60 – 69 ป  250 271 521 
70 – 79 ป  120 123 243 
80 – 89 ป  54 63 117 
90 ป ขึ้นไป 8 11 19 

รวม 2,791 2,821 5,612 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบยีนอ าเภอโคกส าโรง ณ เดือนธนัวาคม  พ.ศ. 25๖1 

 

 4.4. สภาพทางสังคม  
     

    4.1  การศึกษา  
    ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม มีการจัดการด้าน
การศึกษา  โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม จ านวน  1 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)จ านวน  4  แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖๒ 
จ านวนนักเรียน 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวม 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ต าบลดงมะรุม 
7 19 25 44 

รวม    
  

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลดงมะรุม  ณ วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 

ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา รวม 
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 ๑. โรงเรียนบ้านดงมะรุม 3 11 11 7 8 7 15 12 13 87 

 ๒. โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า 7 12 12 16 18 19 10 12 10 117 

 ๓. โรงเรียนบ้านเนินจันทร ์ 2 3 4 7 8 8 7 6 2 47 
 4. โรงเรียนบ้านวังไผ่  - 14 9 18 23 22 14 10 15 125 

รวมทั้งสิ้น 12 40 36 48 57 56 46 40 40 406 
 
หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ณ วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
 

4.2  สาธารณสุข     
               - โรงพยาบาลของรัฐบาล 10  เตียง  - แห่ง 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   1 แห่ง 
   - สถานพยาบาลเอกชน    2 แห่ง 
   - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    1 แห่ง 
   - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ  100   
 

๔.๓  อาชญากรรม 
   องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น จากการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานพบว่าส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือ
จากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม                  
ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
  

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมจากการที่ทางสถานีต ารวจภูธร

อ าเภอโคกส าโรงได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดง
มะรุมมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความ
ร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า 
การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น          
การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้   ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ก็เป็น
เรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  
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  ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
         องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมได้ด าเนินการด้านสังคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔)  ด าเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน  
(๕)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(๖)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(๗)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส 

ไร้ที่พ่ึง  
(๘)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆที่ให้การ 

สนับสนุน  
(๑๐) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 

             5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม ไม่มี บขส. แต่จะเป็นเส้นทางที่รถประจ าทางวิ่งผ่าน

โดยวิ่งจากขนส่งจากอ าเภอโคกส าโรง ปลายทางคืออ าเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 
 

๕.๖  เส้นทางคมนาคม 
    เส้นทางคมนาคมขนส่ง (แสดงจ านวนและสภาพทางคมนาคมทางบก) ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3326 ผ่านพื้นที่ต าบล ระยะทาง 17 กิโลเมตร 
 

ลักษณะถนน สาย หน่วยงาน ระยะทาง 
แอลฟัลต์คอนกรีต วังไผ่ – ตะกดุหว้า ทางหลวงชนบท 4 กิโลเมตร 

 เนินจันทร์ – ดงหนาม ทางหลวงชนบท 4 กิโลเมตร 
 ดงมะรมุ – ดงหนาม ทางหลวงชนบท 3 กิโลเมตร 
 เนินจันทร์ – สะพานคง ทางหลวงชนบท 1.5 กิโลเมตร 
 ตะกุดหว้า – สะพานคง ทางหลวงชนบท 1.5 กิโลเมตร 

ถนนคอนกรีต หมู่ที่ 1 อบต.ดงมะรุม 2 กิโลเมตร 
 หมู่ที่ 2 อบต.ดงมะรุม 3 กิโลเมตร 
 หมู่ที่ 3 อบต.ดงมะรุม 2 กิโลเมตร 
 หมู่ที่ 4 อบต.ดงมะรุม 3 กิโลเมตร 
 หมู่ที่ 5 อบต.ดงมะรุม 3 กิโลเมตร 
 หมู่ที่ 6 อบต.ดงมะรุม 2 กิโลเมตร 
 หมู่ที่ 7 อบต.ดงมะรุม 3 กิโลเมตร 
 หมู่ที่ 8 อบต.ดงมะรุม 2 กิโลเมตร 
 หมู่ที่ 9 อบต.ดงมะรุม 2 กิโลเมตร 
 หมู่ที่ 10 อบต.ดงมะรุม 2.5 กิโลเมตร 
 หมู่ที่ 11 อบต.ดงมะรุม 3 กิโลเมตร 
 หมู่ที่ 12 อบต.ดงมะรุม 3 กิโลเมตร 
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5.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ 

ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชน
ในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้
แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

 

๕.๓ การประปา 
การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมไม่มีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านได้

บริหารจัดการเอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะ
มีปัญหาในป ที่ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมได้แก้ไขปัญหาโดย
ให้บริการเขียนค าร้องขอใช้น้ าที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลก็ได้น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนา เพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการใน       
ป ต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนต่อไป       
    

          5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจาก

ประชาชนได้นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ได ้เช่น  โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสารใช้อยู่ 

 

      5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์
ประจ าอ าเภอ  ซึ่งมจี านวน  1 แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ - เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)     
หยุดวันอาทิตย์   
  -  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบทั้ง 12 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม 
  -  องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมมีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่แต่ยังมีบางรายการที่
ยังคาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  แต่
หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
 

 6.  ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1  การเกษตร 
  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดย
มีกิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ท านา  รองลงมา  คือ ท าไร่  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ 
       อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

- ท าไร่ 50 %   
- ท านา 47 % 
- เลี้ยงสัตว์   3  % 
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  พ้ืนที่เพ่ือการเกษตร 
 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จ านวน/ไร ่

บ้านเกาะรี 1 1,804 
บ้านดงมะรุม 2 2,200 
บ้านเนินจันทร์ 3 2,759 
บ้านย่านตาขาว 4 2,700 
บ้านตะกุดหว้า 5 2,485 
บ้านตะกุดหว้า 6 2,010 
บ้านวังไผ่ 7 2,151 
บ้านไผ่เจริญ 8 2,900 
บ้านดงหนาม 9 2,935 
บ้านดงตาด า 10 3,175 
บ้านน้อยนาโสม 11 800 
บ้านเนินมะกอก 12 1,300 

รวม 27,219 
 
 
 กลุ่มอาชีพ (กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง) จ านวน 12 หมู่บ้าน 
 

ชุมชน กลุ่มอาชีพ 
หมู่ที่ 1 บ้านเกาะรี กลุ่มเกษตรท าไร่อ้อย 
หมู่ที่ 2 บ้านดงมะรุม กลุ่มเกษตรท าไร่อ้อย 
หมู่ที่ 3 บ้านเนินจันทร์ กลุ่มเกษตรท าไร่อ้อย 
หมู่ที่ 4 บ้านย่านตาขาว กลุ่มเกษตรเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดหว้า กลุ่มเลี้ยงหมู 
หมู่ที่ 6 บ้านตะกุดหว้า กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า 
หมู่ที่ 7 บ้านวังไผ่ กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านไผ่เจริญ กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า 
หมู่ที่ 9 บ้านดงหนาม กลุ่มเกษตรกรท าไร่อ้อย 
หมู่ที่ 10 บ้านดงตาด า กลุ่มเกษตรชาวไร่อ้อย 
หมู่ที่ 11 บ้านน้อยนาโสม กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า,กลุ่มเลี้ยงหมู 
หมู่ที่ 12 บ้านเนินมะกอก กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหมู 
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6.2  การประมง 

   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมไม่มีการประมง  ไม่มีแม่น้ าไหลผ่าน 
  6.3  การปศุสัตว์ 

การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม เป็นการประกอบการในลักษณะ
เลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจ าหน่ายและ
บริโภคเองในครัวเรือน 

 
 

  6.4  การบริการ 
ร้านอาหาร   จ านวน  11 แห่ง 

       
  6.5  การท่องเที่ยว 
   ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมมีแหล่งท่องเที่ยวคืออ่างเก็บน้ าวังหินหนีบ  
และเมืองโบราณสมัยทวาราวดี และได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ 
และส่งเสริมกิจกรรมของวัด  
   
 

6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมไม่มีอุตสาหกรรม  
 

  6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน           2 แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า   - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดสด       - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  50 แห่ง โรงฆ่าสัตว์       - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -  แห่ง อู่ซ่อมรถ       5 แห่ง 
 
 

6.8 แรงงาน 
   จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ - ๖๐  ป  อยู่ในก าลังแรงงาน 
ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัดซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ - ๕๐ ป  บางส่วนไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  ปัญหาที่พบคือ 
ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัทห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 
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๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

๗.1  การนับถือศาสนา 
   ประชาชนในต าบลดงมะรุมจะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  9  แห่ง  ดังนี้ 

ที่ ชื่อศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง 

บ้าน หมู่ที่ 
1 วัดวังไผ ่ บ้านวังไผ ่ 7 
2 วัดตะกุดหว้า บ้านตะกุดหว้า 5 
3 วัดดงมะรุม บ้านดงมะรุม 2 
4 วัดเนินจันทร์ บ้านเนินจนัทร ์ 3 
5 วัดดงหนาม บ้านดงหนาม 9 
6 วัดเกาะรี บ้านเกาะรี 1 
7 วัดย่านตาขาว บ้านย่านตาขาว 4 
8 วัดโชคอ านวยธรรม    บ้านวังไผ ่ 7 
9 ส านักสงฆ์วัดผารวมธรรม   บ้านวังไผ ่ 7 

 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
ประเพณ ี ช่วงเวลาการจัดประเพณ ี

ประเพณีบุญกองข้าวใหญ ่ หลังฤดูเก็บเก่ียว ช่วงขึ้นป ใหม ่
ประเพณีท าบุญกลางบา้น เดือนหก ตามแบบจันทรคติ 

ประเพณีเทศมหาชาต ิ ข้างขึ้น เดือนสามตามแบบจนัทรคติ 
ประเพณีบุญข้าวหลาม ข้างขึ้น เดือนสาม ตามแบบจนัทรคติ 
ประเพณีเลี้ยงเจ้าพ่อ ข้างขึ้น เดือนหก ตามแบบจันทรคติ 

ประเพณีก่อเจดีย์ทราย หลังประเพณีสงกรานต์ (15 เม.ย.) 
ประมาณ 15 วนั 

ประเพณีท าบุญลา้งกระดูก วันที่ 15 เมษายน 
 

7.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญา ประเภท 

หมอเป่ารักษาอาการ - หมอเป่ารักษางูสวัด 
- หมอเป่ารักษาสุนัขกัด 
- หมอเป่ารักษาก้างติดคอ 
- หมอเป่าดับพิษไฟ 

ความเชื่อ กาดฟาดข้าวให้เด็ก 
ด้านการจักสาน - การสานไซ 

- การสานกระบุง 
- การสานตะกร้า 
- การสานแห 

ด้านการเกษตร - หมอดิน 
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   ภาษาถิ่น 
    ต าบลดงมะรุมมีประชากรที่อพยพมาจากหลายพ้ืนที่ท าให้มีความหลากหลายทางด้าน
ภาษา และวัฒนธรรม 

  ภาษาประจ าถิ่น ได้แก่ ภาษาไทย  ภาษาอีสาน และภาษาลาวหล่ม 
 

7.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
   ประชาชนในต าบลดงมะรุมได้มีการรวมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประจ าต าบล 1 กลุ่ม โดย
มีสมาชิกกระจายอยู่ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพ่ือร่วมกันรับความรู้ทางด้านการเกษตรและการแปรรูปถนอมอาหาร 
เพ่ือประกอบอาชีพสินค้าพ้ืนเมืองต าบลดงมะรุม 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.๑ น้ า  แหล่งน้ าตามธรรมชาติในเขตต าบลดงมะรุม 
 

ชื่อ พื้นที่/ที่ตั้ง พื้นที่แหล่งน้ า 

อ่างเก็บน้ าวังหินหนีบ หมู่ที่ 7 บ้านวังไผ่ 100 ไร่ 
ฝายเนินจันทร์ หมู่ที ่3 บ้านเนินจันทร์ 15 ไร่ 
ห้วยเคล็ด หมู่ที่ 4,3,2 3,000 เมตร 
ห้วยวังไผ่ หมู่ที่ 8 บ้านไผ่เจริญ 8 ไร่ 
คลองตะโก หมู่ที่ 9,10,3,2 1,000 เมตร 
ห้วยตะคร้อ หมู่ที่ 10,2,8,5,6 15,000 เมตร 
คลองพุคา หมู่ที่ 7,12 3,500 เมตร 
คลองโคกขามป้อม หมู่ที่ 7,12 2,500 เมตร 
คลองหัวรัง หมู่ที่ 8 บ้านไผ่เจริญ 1,500 เมตร 
คลองห้วยลิง หมู่ที่ 11 บ้านน้อยนาโสม 2,000 เมตร 
สระหลวง หมู่ที่ 8 บ้านไผ่เจริญ 2 ไร่ 
สระวัดตะกุดหว้า หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดหว้า 3 ไร่ 

   

  ลักษณะของแหล่งน้ า 
    แหล่งน้ าต าบลดงมะรุมมีลักษณะเป็นแหล่งน้ าจืด มี 2 ลักษณะ คือ 
    1) แหล่งน้ านิ่ง (Lentic / Standing water) 
    2) แหล่งน้ าไหล (Lotic / Running water) 
 

 
   8.๒ ป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม มีลักษณะเป็นทุ่งเพ่ือท าการเกษตร 

ป่าเสื่อมโทรม ไม่มีสภาพของป่าไม้และไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ในต าบลดงมะรุม 
 

8.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมไม่มีภูเขา 
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8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก     

เป็นที่นา  ไร่  สวน  ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เ พียงเล็กน้อยที่เป็น
พ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ 
เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้
ดินมาใช้ในการอุปโภค - บริโภคได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอื่น  และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดู
ฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชนและภาคเอกชน  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมได้จัดท า
โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น
สวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ   
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บทที ่3  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
  ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้ างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมัน่คง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็น
ต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในป  ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อป ใน
ช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้
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อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน  ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์
ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลัก
เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความ
มั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

 
๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค
และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 
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ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากข้ึน การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป  ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึนประชากรในประเทศไทย
จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและ
การบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  
ทั้งนี ้การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทย
จะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมี
แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น 
ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี ้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหาร
และน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ ดังกล่าวที่แต่ละ
ประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและ
เข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งในส่วน
ของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
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เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
สินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของ
โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น  อาจ
น าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
รองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะ
งานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมั ยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผล
ให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่า
ทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาทักษะฝ มือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิด
การสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการ
แข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
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ระบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี  และลดความขัดแย้งภายในประเทศ 
โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 
 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้
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สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย  เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ 

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
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 (๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา 

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ 

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น 

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ 

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ 

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก 

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 

มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
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 (๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย 

เสมอภาค 
  ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทา
ขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกัน
มากขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 
   ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค 
และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน” 
   การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการ
เชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป  ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ป แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

    ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป  และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
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๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

    ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ 

ความมั่งค่ังและยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ 

มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

 
  ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  แผนพัฒนาภาค 
   แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานครในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 มียุทธศาสตร์แนวคิดแผนงาน/โครงการส าหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาในประเด็นส าคัญ 
ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

1) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
2) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้าง 

ความเชื่อมโยงเพื่อกระจายอ านาจการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
1) ยกระดับมาตรฐานบริการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ 
2) พัฒนาละเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม 

เทคโนโลยีและแนวความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
- พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้า OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/ 

Biz Club 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมภัย 

แล้งและคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
- บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขต 

เศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
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- พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย – เมียนมา - ด่านสิงขร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อ 

เสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 
- พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองอยุธยา 

 
         แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  (จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา 
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)  
    
วิสัยทัศน์ 
  “ลุ่มน้ าแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน” 
 
เป้าประสงค์รวม (Goals) 
 1. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด 
 2. สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
 3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 
 4. บริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ  
SME ทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัยตามมาตรฐานการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก เพ่ือป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่งมวลชน เพ่ือส่งเสริม 
ด้านเศรษฐกิจ 
 

  แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี  
    

วิสัยทัศน์  จังหวัดลพบุรี   
“แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สู่เมืองแห่งความสุข” 

 

ค านิยามเมืองแห่งความสุข 
 เมืองแห่งความสุข หมายถึง เมืองแห่งการเติบโตอย่างมีความสุข มีเป้าหมายมุ่งสู่การสร้างเศรษฐกิจ 
สังคมท่ีเข้มแข็ง สุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน และการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดกับหมู่ประชาชน สร้างสุขภาพ สร้าง
ความเข้มแข็งทางกายภาพและทางใจ มีความงดงามด้านอารยธรรม ทัศนียภาพและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติซึ่ง
ประชาชนทุกระดับรายได้และทุกวัยสามารถใช้ประโยชน์และสัมผัสได้ 
 องค์ประกอบของเมืองแห่งความสุข 

1) การมีสุขภาวะที่ดี 
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2) เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
3) สังคมคุณภาพ 
4) สภาพแวดล้อมที่ดี 
5) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 
1) พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
2) พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3) พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 
4) เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานทดแทนของจังหวัด 
5) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
6) เสริมสร้างความมั่นคงและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบบประชาธิปไตยตามหลัก 

ธรรมาภิบาล และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านอาหารปลอดภัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด สังคมคุณภาพ และความสงบสุขของบ้านเมือง 

  
๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และพัฒนา

คุณภาพชีวิต  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ 
๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม 

2.1 วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ใน     

อุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา ประชาเป็นสุข สาธารณสุขก้าวหน้า ปลอดยาเสพติด 
เศรษฐกิจพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจศิลปวัฒนธรรม” 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ๔  ด้าน  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่  1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่  2   การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น 

 2.3  เป้าประสงค์ 
  (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  

 (๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(5)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
(6)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
(8)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

  (9)  สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก  
(10)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  
(11)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ      

ด้อยโอกาส 
  (๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกันและให้มี
การปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ 

(13)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ    
(14)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน และชุมชนที่

มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
(16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 

  (17)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  (18)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 

(19)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช 

(20)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ         
ที่เก่ียวข้อง 

(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
(23)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(24)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
(25)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
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  (26)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์     

(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

(28)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม 

 

 2.4  ตัวช้ีวัด 
  (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในต าบลดงมะรุมมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 4 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุมได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  
อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ ระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมขึ้น 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 5% 
(11)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ 12 หมู่บ้าน 
(12)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
(13)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 12 หมู่บ้าน 
(14)  จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(15)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 12 หมู่บ้าน 
(16)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
(17)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 12  หมู่บ้าน 
(18) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆทั้ง  12 

หมู่บ้าน 
(19)  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง ทั้ง  12 หมู่บ้าน 
(20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 12 หมู่บ้าน 
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 12 หมู่บ้าน 
(23)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 12 หมู่บ้าน 
(24)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/ต าบล

และทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบล 12 หมู่บ้าน 
(25)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(26)  เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
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 (27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 12 หมู่บ้าน 

(28)  การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 12 หมู่บ้าน 
2.5  ค่าเป้าหมาย 

(1)  มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการ

ของท้องถิ่น  
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

2.6  กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

แนวทางท่ี ๑ การพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

แนวทางท่ี ๒ การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และเพ่ือการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

แนวทางท่ี ๑ การพัฒนาสาธารณสุข 
แนวทางท่ี ๒ การพัฒนาสวัสดิการสังคม 
แนวทางท่ี ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
แนวทางท่ี ๔ การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและ

ชุมชน 
แนวทางท่ี ๕ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 
แนวทางท่ี ๖ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร และการพัฒนาตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 

แนวทางท่ี ๑ การพัฒนาด้านการกีฬา และนันทนาการ 
แนวทางท่ี ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษา และพัฒนา

แหล่งการเรียนรู้ชุมชน 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านการส่งเสริม บ ารุงรักษาศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

และจารีตประเพณี 
แนวทางท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน 

ยุทธศาสตร์ที่  4   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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แนวทางท่ี ๒ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชาสัมพันธ์องค์กร 
แนวทางท่ี 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่

จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

แผนงาน 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป    6. แผนงานเคหะและชุมชน 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3. แผนงานการศึกษา   8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
4. แผนงานสาธารณสุข   9. แผนงานการเกษตร 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์   10. แผนงานงบกลาง 

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
1. พัฒนาคุณภาพการใช้บริการ 
2. ก าหนดภารกิจร่วมกับหน่วยงานอื่น 
3. ปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานตาม กรมฯ 
5. ขยายระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชน 
6. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
7. ขยายโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ 
8. ส่งเสริม บ ารุงรักษาแหล่งการเรียนรู้ชุมชน ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี 
9. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนก่อนเด็กวัยเรียน 
10. ส่งเสริม สนับสนุนภารกิจด้านป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
12. จัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
13. ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีในชุมชน 
14. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
จุดมุ่งหมายที่ 1 การคมนาคม น้ าเพื่อการบริโภค ไฟฟ้าแสงสว่างมีความสะดวกอย่างเพียงพอและทั่วถึง 
จุดมุ่งหมายที่ 2 เด็กสตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ได้รับการสงเคราะห์รวมทั้งปราศจากโรคติดต่อต่างๆ 
จุดมุ่งหมายที่ 3 มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง 
จุดมุ่งหมายที่ 4 ประชาชนมีอาชีพเสริม และมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
จุดมุ่งหมายที่ 5 ประชาชนมรการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
จุดมุ่งหมายที่ 6 มีการบริหารงานและการจัดการบ้านเมืองที่ดี  
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสรา้ง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสรา้งศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสรา้งโอกาส 
ความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทางสงัคม 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การสร้างการเตบิโตบน
คณุภาพชวีิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตรท์ี่ 6 การปรบัสมดลุและ
พัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสรา้ง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสรา้งความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคงและยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเลื่อมล้ าใน
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค 
เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

3. ยุทธศาสตร์
ภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานคร
ทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตเกษตรและ
อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิด
สร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดับนานาชาติและสรา้งความเชื่อมโยง
เพื่อกระจายการท่องเทีย่วทั่วทั้งภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทวาย – ภาค
กลาง – ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและ
สังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลด
ความเลื่อมล้ าภายในประเทศ 
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3. ยุทธศาสตร์
ภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัย
ระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงระดับนานาชาติและสรา้งความเชื่อมโยงเพื่อ
กระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและความคิด
สร้างสรรค์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทวาย – ภาค
กลาง – ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและ
สังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความ
เลื่อมล้ าภายในประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้งและ
คงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์ภาคกลุ่มจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพิ่มความสามารถในการผลิต
อาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME ทั้งภาค
เกษตร อุตสาหกรรม เพื่อรองรับเศรษฐกิจ 4.0 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ฟื้นฟูและยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยว กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจงัหวัดภาคกลางตอนบน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบ
โครงข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ ขนส่ง
มวลชน เพื่อส่งเสรมิด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรลุม่
น้ าเจ้าพระยา/ป่าสัก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและภัยแล้ง อยา่งเป็นระบบเพื่อสร้างความสมดุล
และยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สรา้งมูลค่าเพิม่
ด้านอาหารปลอดภัย 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด
สังคมคุณภาพและความสงบสุขของบ้านเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้าน
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีย่ั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

7. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานสาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม กฬีาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการท้องถิ่น 



 

 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength)   
- ประชาชนมีความพร้อม  จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
- มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 

ประชาชน 
 - มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการต่าง ๆ  
 - ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
 - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้ 
             เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
 - องค์การบริหารส่วนต าบล  มีงบประมาณจ ากัด  ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ 
 - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 
 

โอกาส  (O : Opportunity)   
 - จังหวัดลพบุรี  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการ
ตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 - มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ   

- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดยการสร้างดุลยภาพ
ระหว่างการก ากับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น 
 

อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
 - นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ท าให้การพัฒนาท้องถิ่น
บางเรื่องต้องชะงัก 

- กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น  หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน
การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
 - การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น 
ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจ ากัดด้วย
อ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณท่ีมีจ ากัด 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรุม  
นั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมออนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและ
น้ าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่ง
น้ าและมีน้ าประปา
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากข้ึน 

๒) ไฟฟ้าส่องสวา่งทางและ
ที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพืน้ที่
ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- ทางและที่
สาธารณะมีแสงสว่าง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

๓) หมู่บ้ายขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายงัไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ใน อบต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตนั ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

๔)  ถนนในต าบล ยังคง
เป็นถนนดนิ ถนนลูกรัง 
และเป็นหลุมเปน็บ่อ 

- ถนน - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- มีถนนให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมา
สะดวก  

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและ อบต.ไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมไีม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นทีไ่ม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพืน้ที่ป่วย
เป็นโรคเร้ือรังแนวโน้มที่
เพิ่มข้ึน เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผูป้่วย 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากขึ้น 

 - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพืน้ที่บาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเร่ืองที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าทีไ่ม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รบัการศึกษา
ต่อในระดับที่สงูกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผู้สูงอายบุาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลทีด่ ี
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวติ 

 - ผู้พิการในเขต 
อบต. 

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุน่ติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๓. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริม 
การลงทุน  
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินคา้ 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินคา้ 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพื้นที่ - ผลผลติมีราคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจา้งงาน 

- ผู้ประกอบอาชพี
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย
ต่อป  ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท   

- ประชาชนที่มี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

๗) ในเขต อบต. ไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมออนาคต 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น 
ติดตั้งสัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ
ของประชาชนละ
ส่วนราชการ เช่น 
การติดตั้งกล้องวงจร
ปิด  การให้ผู้น า อป
พร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๓) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและ
น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือมี
รสกร่อย ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได ้

- ดินและน้ าใต้ดนิ - พื้นที่ในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหลง่
น้ าจากแหล่งอื่นเพิ่ม
มากข้ึน   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและ
สัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่ง
กลิ่นเหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที่ 
อบต. 

- ปัญหาขยะและ
สัตว์เลี้ยงลดลง 
ประชาชนสามารถ
ก าจัดขยะและมลู
สัตว์ไดโ้ดยไมส่่งผล
กระทบต่อชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วฒันธรรม  
จารีต ประเพณแีละภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วฒันธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ไม่  
ถูกลืมและคงอยู่
สืบไป 
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บทที ่4  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  

 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 

ด้านบริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานเคหะ 
และชุมชน 

กองช่าง อบต. 
ดงมะรมุ 

๒ การพัฒนาสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต    ของ
ประชาชน 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม 
แผนงานเกษตร ส านักงานปลัด 

ด้านการด าเนินงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด 
และ 

กองสวัสดิการสังคม 
๓ การพัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการ 
 

ด้านบริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
 แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรม  
และนันทนาการ 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป 

ส านักงานปลัด 
 

ด้านบริการชุมชน 
และสังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการสังคม 

๔ การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการท้องถิ่น 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป 

 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

ด้านบริการชุมชน 
และสังคม 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

  ด้านการด าเนินงานอ่ืนๆ ส านักงานปลัด 
 

รวม ๔ ยุทธศาสตร ์ ๔ ด้าน ๑0 แผนงาน ๕ ส านัก/กอง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรมุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลดงมะรุม ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 23 3,079,000 54 20,180,050 57 16,835,000 133 54,922,000 35 7,800,000 302 102,816,350 

1.2 แผนงานการศึกษา - - - - 1 100,000 - - - - 1 100,000 

1.3 แผนงานสาธารณสุข - - - - 1 100,000 1 100,000 - - 2 200,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลดงมะรุม ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติของประชาชน 

2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  1 4,970 2 15,000 3 25,000 3 25,000 3 25,000 12 94,970 

2.2 แผนงานการักษาความสงบภายใน 6 308,540 9 407,042 13 605,500 13 605,500 13 605,500 54 2,532,082 

2.3 แผนงานสาธารณสุข 4 682,300 5 680,000 10 962,000 10 962,000 10 962,000 39 4,248,300 

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - 6 69,000 10 134,000 10 134,000 10 134,000 36 471,000 

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - 1 167,450 6 240,000 7 540,000 6 240,000 20 1,187,450 

2.5 แผนงานการเกษตร 2 2,000 8 67,000 10 117,000 10 117,000 10 117,000 40 420,000 

2.6 แผนงานงบกลาง 5 8,421,400 5 10,236,000 5 11,136,000 5 11,136,000 5 11,136,000 25  52,065,400 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะรมุ อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุ

 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลดงมะรุม ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม กฬีาและนนัทนาการ 

3.1 แผนงานการศึกษา 20 3,124,887 26 3,685,890 28 3,991,900 26 3,341,900 26 3,341,900 126 17,486,477 

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 116,400 1 150,000 1 120,000 1 120,000 1 120,000 5 626,400 

3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ 

7 307,625 12 284,000 20 532,000 20 532,000 20 532,000 79 2,187,650 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลดงมะรุม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพฒันาด้านการบริหารจัดการท้องถิน่ 

4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  7 365,384 7 275,090 31 971,000 31 971,000 31 827,000 107 3,301,474 

รวมทั้งสิ้น 76 16,412,806 136 36,216,522 196 35,815,400 270 73,452,400 170 25,840,400 848 187,737,528 
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