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  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สด ที่มท 0810.3/ว2931  เรื่อง ซักซ้อมแนวทาการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ลงวันที่  24 พฤษภาคม 2562 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่  15  มิถุนายน 2562  นั้น 
  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - 
๒๕65) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  ผ่านการเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยม้า  เพ่ือให้ความเห็นชอบในการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕62  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕62  ได้ให้ความเห็นชอบเรียบร้อย
แล้ว  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ  วันที่  14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
    ลงชื่อ 
              (นายสิทธิชัย  ชัยสุรัตน์) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
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คำนำ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยม้า     ได้จดัทำแผนพัฒนาท้องถิน่  (พ.ศ. 2561-2565)   
ขององค์การบรหิารส่วนตำบลห้วยม้า โดยถือปฏิบัตติาข้อ 17 แห่งมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย การจดัทำแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเตมิถึง(ฉบบัที่ 3)  
พ.ศ. 2561    ประกอบกบัหนังสอืกระทรวง มหาดไทย ดว่นที่สดุ  ที่ มท 0810.3 / ว2931  ลงวันที่   
15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น      ให้ใช้ขอ้มูลจากแผนพัฒนาทอ้งถิน่ฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรบัใช้
ในการทบทวนแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวดั ยุทธศาสตร์จังหวดั ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั แผนพัฒนา
จังหวดั แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั แผนพัฒนาภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี(พ.ศ. 2561-2580) โดยในระยะเริม่แรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ให้จัดทำประชาคมระดับตำบลสำหรับองค์การบรหิารสว่นตำบลและเทศบาลตำบล 
ฯลฯ ให้แลว้เสร็จภายในวนัที่ 15 มิถนุายน 2562 นั้น 

  องคก์ารบริหารสว่นตำบลหว้ยม้า ได้จัดทำแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยม้า ผ่านความเหน็ชอบจากสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลห้วยมา้ สมัย
วิสามญั สมัยที่ 2 ประจำป ี2562 เมื่อวนัที ่ 14 มถิุนายน 2562 เรียบร้อยแลว้ นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนตำบลห้วยม้าอนมุัติ และประกาศใชแ้ผนพฒันาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ลงวันที่  14 
มิถุนายน 2562  เพื่อใชเ้ปน็คู่มือและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงนิสะสมในการพัฒนาท้องถิน่ต่อไป 
 
        องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
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ส่วนที่ 1  

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 

อำเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่ 

1. ด้านกายภาพสภาพ 

   1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชมุชนหรือตำบล 

 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดัตัง้องค์การบรหิารส่วนตำบล
ประจำป ี 2540  เมื่อวนัที ่  16  ธนัวาคม  2539  ทำให้สภาตำบล (นติิบคุคล) ได้ประกาศขึน้เปน็
องค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคก์ารบริหารสว่นตำบล พ.ศ. 2538      
ได้ยกฐานะจากสภาตำบลหว้ยม้า  เปน็องค์การบรหิารส่วนตำบลห้วยม้า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540  
จนถึงปัจจุบนัรวมเปน็ระยะเวลา 20 ปี (ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ประกาศทั่วไป  
เล่ม  113  ตอนพิเศษ  52  ลงวันที ่ 25  ธนัวาคม  2539) 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยม้า โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนกังานองคก์าร
บริหารส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (ก.อบต.จังหวดัแพร่) ตามมติที่ประชุมครั้งที ่ 12/2551 เมื่อวนัที่ 30 
กันยายน 2551 ให้องคก์ารบริหารส่วนตำบลห้วยมา้ ปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก
เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง 
        
ที่ตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยม้า อำเภอเมืองแพร่ จงัหวดัแพร ่  สำนักงานตั้งอยู ่ หมู่ท่ี 11 
ตำบลห้วยมา้ อำเภอเมืองแพร่ จังหวดัแพร่ โดยอยู่ห่างจากอำเภอเมืองแพร่ไปทางทิศเหนือประมาณ 
17 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1134 ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 590 กิโลเมตร  
หมู่บ้านทั้งหมด  จำนวน  14  หมูบ่้าน  มีอาณาเขตตดิต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี ้

ทิศเหนือ ติดต่อกบัตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองมว่งไข ่
 ทิศใต ้  ติดต่อกบัตำบลนำ้ชำ  อำเภอเมืองแพร ่
 ทิศตะวันออก ติดต่อกบัตำบลบ้านเวียง  อำเภอร้องกวาง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกบัตำบลแม่หลา่ย  อำเภอเมืองแพร ่

ลักษณะหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
 ตำบลห้วยมา้ มีลำหว้ยไหลผ่านกลางหมู่บ้าน และมแีมน่้ำลำนำ้แม่หล่าย ซึง่เปน็แหล่งน้ำขนาด
ใหญ่ระบายนำ้จากป่าไม้ตน้น้ำภูเขาและอ่างเก็บน้ำแม่ถาง ตำบลบ้านเวียง อำเภอรอ้งกวาง จงัหวัดแพร่  
มีพืน้ที่ส่วนใหญเ่ป็นที่ราบลุม่เหมาะกบัการทำการเกษตร พ้ืนทีน่าส่วนใหญ่ประชาชนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมปลกูข้าวเหนียวหรือข้าวจา้ว รองลงมาปลูกข้าวโพด ถั่วเหลือง ถัว่เขียว พ้ืนที่ดอนใช้ทำสวน 
ปลูกพืชไรแ่ละพืชสวน เชน่ ข้าวโพด ถั่วแขก ผักสวนครวัต่างๆ  และประชาชนทีไ่มม่ีพื้นที่ทำกนิในพื้นที่
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รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยม้า ส่วนหนึ่งทำไร่ขนภูเขาในเขตพ้ืนทีร่ับผิดชอบของ
เทศบาลตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง  จังหวดัแพร่ สว่นใหญ่ทำไร่ขา้วโพด รองลงมาทำไร่ถัว่เหลือง 
ถั่วเขียวผวิมัน โดยเฉพาะประชาชนบ้านปง หมู่ 4, หมู่ 8, หมู่ 10, หมู ่12 และ บา้นหว้ยหอย หมู ่7 
ตำบลห้วยมา้ ซึ่งสรา้งรายไดใ้ห้กับครอบครัวของประชาชนประมาณ 714 ครวัเรือน 

 
เนื้อที ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า มีพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ 45.27  ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ  28,294  ไร่  

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า เป็นที่ราบลุ่ม  สำหรับทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
มีลักษณะเป็นภูเขาสูง  พ้ืนใช้ในการเกษตรกรรม  เช่น ทำนา ปลูกพืชไร่ ประชาชนส่วนใหญ่จะตั้งหลักแหล่งที่
อยู่อาศัยในพ้ืนที่ราบลุ่ม  มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ลำน้ำห้วยม้า และลำน้ำแม่หล่าย  

1.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
   อากาศเย็น (ฤดูหนาว) ช่วงเดือน พฤศจิกายน – มกราคม 

อากาศร้อน (ฤดูร้อน) ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม   
ฝนตก (ฤดูฝน)  ช่วงเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 

 1.3 ลักษณะของดิน 
   ที่นาดินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินเหนียว เหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง 
ถั่วเขียว 

ที่ดอน ดินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินเหนียวแต่ขาดน้ำ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่และ 
พืชสวน   

1.4 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
   มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ คือ ลำน้ำแม่หล่ายไหลผ่านและเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการใช้น้ำเพ่ือ
การเกษตรในพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ระบายนำ้จากป่าไมต้้นน้ำภูเขา และอ่างเก็บน้ำแม่ถาง 
ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จงัหวัดแพร่  มีอ่างเก็บน้ำห้วยหอย ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านห้วยหอย หมู่ 7 
และอ่างเก็บน้ำห้วยหิน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านทุ่งล้อม หมู่ 9 ตำบลห้วยม้า 

1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
   ตำบลห้วยม้า มีไม้สักที่ประชาชนนิยมนำมาสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและมีป่าไม้ชุมชนแต่
ต้นไม้นานาพันธุ์ แต่ไม่มีป่าไม้ใหญ่ ประชาชนปลูกป่าไม้สักเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว 

2. การเมือง/การปกครอง 

ประชาชนยึดหลักการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย (Democracy)  หรือรูปการ
ปกครองที่ยึดถืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายหลักหรือเป็นกติกาท่ี
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กำหนดแนวทางสำหรับการที่รัฐจะใช้อำนาจปกครอง  เช่น การเลือกตั้งผู้แทนระดับประเทศ มีการเลือกตั้ง
ผู้นำท้องถิ่น และการเลือกตั้งฝ่ายปกครอง และยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลหรือ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.1 เขตการปกครอง 
ตำบลห้วยม้า มีผู้นำการปกครองท้องที่ โดยกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน   มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบลห้วยม้า  มี 14  หมู่บ้าน ดังนี้ 
         ชื่อหมู่บ้าน     หัวหน้าฝ่ายปกครองท้องที่ 
  บ้านวังเย็น หมู่ที่  1    มีนายบรรเล็ง  ม้าห้วย    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  บ้านห้วยฮุง หมู่ที่  2    มีนายไกรวิทย์  มานะเจริญจิรชนม์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  บ้านห้วยม้า หมู่ที่  3    มีนายมนัส  จันดี      เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
  บ้านปง  หมู่ที่  4    มีนายบัณฑิต  เสมานุสรณ์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

บ้านศรีสิทธิ์ หมู่ที่  5    มีนายยิ่งยงค์  กันทะหมื่น   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่  6    มีนายสาคร  โลกคำลือ    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  บ้านห้วยหอย หมู่ที่  7    มีนายนรินทร์  ปาโผ    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  บ้านปง  หมู่ที่  8     มีนายยุรนันท์  ฝายถิ่น    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่  9    มีนายมนู  มะหิงษา    เป็นกำนันตำบลห้วยม้า 
  บ้านปง  หมู่ที่  10   มีนายอัศวิน  ชนสยอง    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  บ้านห้วยม้า หมู่ที่  11   มีนางภัทราวรรณ  ชัยสุรัตน์   เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  บ้านปง  หมู่ที่  12   มีนายธนัส  สุขมี    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

บ้านห้วยม้า หมู่ที่  13   มีนายผดุง  ฤทธิบุญ  เป็นผู้ใหญ่บ้าน 
  บ้านห้วยม้าพัฒนา  หมู่ที่  14   มีนายพลากร  ทรงกูล    เป็นผู้ใหญ่บ้าน 

2. ประชากร 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

  ประชากร    ชาย  หญิง  รวม         บ้านปกต ิ
หมู่ที่  1 บ้านวังเย็น  266  286  552  168 

 หมู่ที่  2  บ้านห้วยฮุง  222  238  460  156 
 หมู่ที่  3  บ้านห้วยม้า  314  302  616  233 
 หมู่ที่  4  บ้านปง   266  269  535  177 
 หมู่ที่  5  บ้านศรีสิทธิ์  372  365  737  231 
 หมู่ที่  6  บ้านทุ่งล้อม  188  222  410  185 
 หมู่ที่  7  บ้านห้วยหอย  189  167  356  121 
 หมู่ที่  8  บ้านปง   387  372  759  235 
 หมู่ที่  9  บ้านทุ่งล้อม  163  218  381  152 
 หมู่ที่ 10  บ้านปง  146  156  302   97 
 หมู่ที่ 11  บ้านห้วยม้า       167  166  333  147 
 หมู่ที่ 12  บ้านปง  125  127  252   84 
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 หมู่ที่ 13  บ้านห้วยม้า  207  240  447  134 
 หมู่ที่ 14  บ้านห้วยม้าพัฒนา 184  205  389  133 
       รวม  3,196  3,333  6,529         2,253 
 มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  145 คน/ตารางกิโลเมตร 
หมายเหตุ :  จำนวนประชากร ที่มีอยู่จริงตามข้อมูลสถิติ  ณ  วันที่  30  กันยายน 2561 
        จากสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองแพร่ 

3.1 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

จำนวนเยาวชน  425  362  787 อายุต่ำกว่า 18 ปี 
จำนวนประชากร 2,258 2,265 4,523 อายุ 18-60 ปี 
จำนวนผู้สูงอาย ุ  491  728 1,219 มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

รวม 3,174 3,355 6,529  
หมายเหต ุ:  ข้อมูล  ณ วันที่  9  ตุลาคม 2561 

4. สภาพทางสังคม 

 4.1 การศึกษา สาเหตุที่ทำให้เด็กในพ้ืนที่ได้รับการศึกษาไม่เท่าเทียมกันเกิดจากฐานะของครอบครัว 
ครอบครัวที่มีฐานะดีกว่าจะส่งบุตรหลานไปศึกษาในโรงเรียนที่ได้มาตรฐานในเมือง ส่วนเด็กจากครอบครัว
ยากจน ยังศึกษาในหมู่บ้านหรือชุมชน ทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน นโยบายเรียน
ฟรี 12 ปี ไม่ได้เรียนฟรีจริงและไม่ได้ช่วยคนจนได้จริง เนื่องจากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณไว้ไม่พอเพียง 
โรงเรียนขนาดใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะโรงเรียนในเมืองที่มีชื่อเสียงเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งการส่งลูกหลาน
ไปเรียนยังมีค่าใช้จ่ายอื่นนอกจากค่าเล่าเรียน ทั้งค่าเดินทาง ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ รวมทั้ง 
ค่าอาหาร ค่าที่พัก (สำหรับบางคน) ค่าเสื้อผ้า ค่าเสียโอกาสในการทำงาน ทำให้คนจนต้องรับภาระค่าใช้จ่าย
การศึกษาสูงเมื่อเทียบกับรายได้ของครอบครัว และคนจนไม่สามารถลงทุนทางการศึกษาแข่งขันกับคนชั้น
กลางและคนรวยได้อย่างเท่าเทียม ทั้งคนจนที่ต้องอพยพโยกย้ายที่ทำงานบ่อย เช่น แรงงานก่อสร้าง ก็มักจะ
ทำให้ลูกไม่ค่อยได้เรียนอย่างต่อเนื่อง  สาเหตุต่อมา คือ การจัดสรรงบประมาณและการกระจายครูอาจารย์สู่
สถานศึกษาต่างๆ ของรัฐบาลมีความไม่เป็นธรรม เอ้ือต่อโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก
ในหมู่บ้านหรือชนบท ทำให้โรงเรียนมีคุณภาพแตกต่างกัน ทั้งการจัดสรรงบประมาณก็เอ้ือต่อการศึกษา
ระดับสูง (มัธยมปลายและอุดมศึกษา) ซึ่งคนรวยและคนชั้นกลาง มีโอกาสสอบแข่งขันไปเรียนต่อระดับสูงได้
มากกว่าคนจน 

 สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า มีสถานศึกษาและโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนี้  
1. โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส)  
2. โรงเรียนบ้านบ้านปง (ป้อมประชานุกูล) 
3. โรงเรียนวัดทุ่งล้อม (ทองประชานุเคราะห์) 
4. โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์ (ใจมาอนุเคราะห์) ปัจจุบันปิดการเรียนการสอน ให้เด็กย้ายไป 

ศึกษารวมกับโรงเรียนวัดทุ่งล้อม (ทองประชานุเคราะห์) 
5. โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  
6. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบลห้วยม้า  สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
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อำเภอเมืองแพร่  
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  ที่ได้ยุบรวมมาจากศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กบ้านทุ่งล้อม, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยม้า 

 โรงเรียนระดับประถมศึกษา มี  4 แห่ง 
   1. โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านห้วยม้า  

โรงเรียนบ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส) 
จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 1 5 6 
อนุบาล 2 4 3 7 
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 6 7 
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 1 7 
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 0 7 
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 4 8 
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 4 11 
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 4 11 

รวม 53 32 85 
2. โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานุกูล)   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  บ้านปง   

โรงเรียนบ้านปง (ป้อมประชานกุูล) 
จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 9 1 9 
อนุบาล 2 5 3 8 
ประถมศึกษาปีที่ 1 3 1 4 
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 4 10 
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 9 12 
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 9 12 
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 3 11 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 3 7 

รวม 46 27 73 

   3. โรงเรียนวัดทุ่งล้อม  (ทองประชานุเคราะห์)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งล้อม  

โรงเรียนวัดทุ่งล้อม (ทองประชานุเคราะห์) 
จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 - 4 4 
อนุบาล 2 3 1 4 
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 1 3 
ประถมศึกษาปีที่ 2 4 1 5 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 6 10 
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 6 8 
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 2 6 
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ประถมศึกษาปีที่ 6 7 6 13 
รวม 26 27 53 

   4. โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์ (ใจมาอนุเคราะห์)   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านศรีสิทธิ์ 

โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์ (ใจมาอนุเคราะห์) 
จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 2 2 4 
อนุบาล 2 - 1 1 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 - 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 - 1 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 - 2 
ประถมศึกษาปีที่ 4 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 - - - 

รวม 4 3 7 

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   1 แห่ง   
    - โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11  บ้านห้วยม้า   

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา ปีที่ 1 10 19 29 
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา ปีที่ 2 17 9 26 
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา ปีที่ 3 18 19 37 
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา ปีที่ 4 9 9 18 
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา ปีที่ 5 9 14 23 
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา ปีที่ 6 9 13 22 

รวม 72 83 155 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    1  แห่ง 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  ตั้งอยู่ พ้ืนที่ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จำนวนเด็กเล็ก รวมจำนวนเด็กเล็ก 
ชาย หญิง  

เด็กเล็ก อายุ 2 - 3 ขวบ 10 19 29 
เด็กเล็ก อายุ 3 - 4 ขวบ 9 10 19 
เด็กเล็ก อายุ 4 - 5 ขวบ 9 9 18 

รวม 28 38 66 

ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 2562  
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 4.2 สาธารณสุข 
• โรงพยาบาล 2   แห่ง 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยม้า (บ้านศรีสิทธิ์)   
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  บ้านศรีสิทธิ์ ตำบลห้วยม้า 

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฮุง   
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  บ้านห้วยฮุง ตำบลห้วยม้า 

• อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100 เปอร์เซ็นต์ 
• อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน   มีจำนวน  209 คน ดังนี้    

หมู่บ้าน อสม. (คน) 
หมู่ที่ 1 15 
หมู่ที่ 2 13 
หมู่ที่ 3 15 
หมู่ที่ 4 23 
หมู่ที่ 5 26 
หมู่ที่ 6 10 
หมู่ที่ 7 13 
หมู่ที่ 8 28 
หมู่ที่ 9 11 
หมู่ที่ 10 9 
หมู่ที่ 11 10 
หมู่ที่ 12 11 
หมู่ที่ 13 10 
หมู่ที่ 14 15 

  4.3 อาชญากรรม 
    อาชญากรรม คือ การกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งเปน็ปัญหาของสังคมอย่างหนึ่งที่มผีลกระทบ
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการกระทำผดิทางอาญานัน้ได้กระทำขึ้นโดย “อาชญากร” เช่น คดีฆ่า
ผู้อื่น ทำร้ายร่างกาย ข่มขืนกระทำชำเรา ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ เปน็ต้น   

การป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในหมู่บ้าน ชุมชนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหาร 

ส่วนตำบลห้วยมา้นัน้  จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่งไม่ได้  ประชาชนทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยเหลือ
พึ่งพากัน โดยแตล่ะหมู่บา้นจะตัง้กฎ ข้อบังคับของหมู่บ้านขึ้นเอง เข้ามาเป็นตัวช่วยในการขจัดปัญหาอาชญากรรม  

มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรห้วยม้า แม้จะมีเพียงน้อยนิดปฏบิัติหน้าที่ได้ครอบคลุมทั่วถึง ประกอบกับ
ประชาชนในหมู่บ้านยังมงีานและรายไดไ้ม่มีความรนุแรงที่จะก่อเหตุอาชญากรรม ส่งผลทำให้ในพื้นที่พบปัญหา
อาชญากรรมน้อยมาก 

หน่วยงานภาครัฐท่ีทำหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
• สถานีตำรวจ  1 แห่ง  

-  สถานีตำรวจภูธรหว้ยม้า ตั้งอยู่  หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  
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โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 52 นาย ผู้บังคับบัญชาสูงสุด พ.ต.อ.ทศพร  เพียรปรุ ตำแหน่ง ผู้กำกับการ
สถานีตำรวจภูธรห้วยม้า   และมีจุดให้บริการประชาชน  ดังนี้ 

จุดที 1  ที่ทำการตำรวจตำบลห้วยม้า ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10  บ้านปง  ตำบลห้วยม้า 
จุดที่ 2  ที่ทำการตำรวจตำบลน้ำชำ  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2  บ้านน้ำชำ  ตำบลน้ำชำ 
จุดที่ 3  ที่ทำการตำรวจตำบลวังเย็น  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1  บ้านวังเย็น  ตำบลห้วยม้า 
จุดที่ 4  ที่ทำการตำรวจตำบลบ้านถิ่น ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7  บ้านถิ่น  ตำบลบ้านถิ่น  

4.4 ยาเสพติด 
   ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคญัระดับประเทศ ในพื้นที่พบวา่  ยังมีประชาชนทีล่ักลอบค้า/เสพ
ยาเสพติด    ส่วนใหญ่จะเปน็เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนที่ยงัมีการลักลอบเสพยาเสพติดและประชาชนวัยแรงงาน  ทำให้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพืน้ทีไ่ม่รุนแรง และยังต้องมีการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

 
ข้อมลูผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด 

ประชาชนในพื้นที ่

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

(คน) 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 

(คน) 
1. ผู้เสพยาเสพติด 6 8 
2. ผู้สมัครใจเข้าร่วมการบำบัด/ฟื้นฟู/เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  2.1 โครงการ “ค่ายคนดีศรีเมืองแพร่ สู่สังคมและครอบครัว อ.เมืองแพร่ 
จ.แพร่ ปี 2559 จัดโดย ศป.สอ.เมืองแพร่ ณ โรงเรียนบ้านศรีสทิธิ์ฯ 
 2.2 โครงการ “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุน่ที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 
จัดโดย กองพันทหารมา้ ที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์  

 
6 
 
- 

 
- 
 

11 

 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  ผู้สูงอายุ  มีจำนวน 1,219 คน  ดังนี้ 
 

หมู่บ้าน อายุ 60-69 ปี อายุ 70-79 ปี อายุ 80-89 ปี อายุ 90 ปีขึ้นไป รวม 
หมู่ที่ 1 54 26 12 - 92 
หมู่ที่ 2 56 26 11 1 94 
หมู่ที่ 3 46 44 16 - 106 
หมู่ที่ 4 40 42 17 1 100 
หมู่ที่ 5 66 43 18 2 129 
หมู่ที่ 6 36 30 6 3 75 
หมู่ที่ 7 26 3 2 - 31 
หมู่ที่ 8 83 72 27 3 185 
หมู่ที่ 9 31 25 7 1 64 
หมู่ที่ 10 34 30 8 - 72 
หมู่ที่ 11 33 19 7 1 60 
หมู่ที่ 12 35 18 6 1 60 
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หมู่ที่ 13 56 20 10 - 87 
หมู่ที่ 14 34 26 2 2 64 

 
 
  ผู้พิการ  มีจำนวน 246 คน  ดังนี้ 
 

หมู่บ้าน จำนวน (คน) 
หมู่ที่ 1 11 
หมู่ที่ 2 22 
หมู่ที่ 3 23 
หมู่ที่ 4 28 
หมู่ที่ 5 19 
หมู่ที่ 6 14 
หมู่ที่ 7 12 
หมู่ที่ 8 47 
หมู่ที่ 9 7 
หมู่ที่ 10 9 
หมู่ที่ 11 14 
หมู่ที่ 12 9 
หมู่ที่ 13 20 
หมู่ที่ 14 11 

ผู้ป่วยเอดส์ มีจำนวน  9  คน ดังนี้ 
 

หมู่บ้าน จำนวน (คน) 
หมู่ที่ 1 1 
หมู่ที่ 2 1 
หมู่ที่ 3 - 
หมู่ที่ 4 1 
หมู่ที่ 5 1 
หมู่ที่ 6 - 
หมู่ที่ 7 - 
หมู่ที่ 8 1 
หมู่ที่ 9 - 

หมู่ที่ 10 1 
หมู่ที่ 11 1 
หมู่ที่ 12 1 
หมู่ที่ 13 1 
หมู่ที่ 14 - 

    หมายเหต ุ:  ข้อมูลผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อเอดส์  ณ วันที่  30 เมษายน 2562   
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  5.1.1 ถนนสายหลักเป็นถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกทางหลวงหมายเลข 1134 (แม่หล่าย- 
ร้องเข็ม) เชื่อมต่อเขตจากตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  ผ่านตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
สิ้นสุดเขตเชื่อมต่อตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
  5.1.2 ถนนคอนกรีต  จำนวน  94    เส้น 
  5.1.3 ถนนลูกรัง   จำนวน  40    เส้น 
  5.1.4 ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก จำนวน   13    เส้น 
   5.1.5 สะพานคอนกรีต   จำนวน   28    แห่ง 
   5.1.6 สะพานสลิง   จำนวน     1    แห่ง 
 5.2 ไฟฟ้า 
   5.2.1 ไฟฟ้าภายในครัวเรือน  -  หน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า  สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอร้องกวาง   ยกเว้นบางครัวเรือนที่ปลูกสร้างที่พักอาศัยใหม่ครัวเรือนตั้งห่างไกลจากชุมชนยังไม่มีไฟฟ้า
ใช้ในครัวเรือน   ปัจจุบันใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 
   5.2.2 ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) การติดตั้งดำเนินการไปแล้ว ยังไม่ทั่งถึง ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่  เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูง 
 

5.3 การประปา 
   5.3.1 ประปาหมู่บ้าน     จำนวน 12 แห่ง 

5.3.2 ประปาผิวดินขนาดใหญ่   จำนวน  2  แห่ง 
5.3.2.1 ประปาผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ 11 (สูบน้ำจากบ่อบาดาล) 
5.3.2.2 ประปาผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ 1  (สูบน้ำจากลำน้ำแม่หล่าย) 

 5.4 โทรศัพท์ 
  5.4.1 โทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท จำนวน    -     แห่ง 
   5.4.2 เสาส่งสัญญานโทรศัพท์   จำนวน   2     แห่ง 

5.4.3 การใช้โทรศัพท์ระบบไร้สาย/มือถือกันอย่างแพร่หลาย  
   5.5.3 มีการใช้ศัพท์ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต 
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    5.5.1 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน  1 แห่ง 
  5.5.2 เสาส่งสัญญานโทรศัพท์  จำนวน  3   แห่ง 
      5.5.3 มีรถบรรทุกขยะ    จำนวน   1       คัน 
  5.5.4 มีรถบรรทุกน้ำ  จำนวน   1       คัน 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร  
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      พ้ืนที่ทำการเกษตรกรรม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 12,423  ไร่  ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญและมีชื่อเสียง
ของตำบลห้วยม้า เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง เป็นพืชเศรษฐกิจหลักท่ีสร้างรายได้ให้กับประชาชนมากที่สุด 

6.3 การบริการ 

การปรับปรุงการบริการในการลดขั้นตอนลดรอบระยะเวลาในการให้บริการ 
     องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ไดป้ระกาศกำหนดระยะเวลางานบริการของหน่วยงาน ประกาศ  
ณ  วันที่  10  เดือน ตุลาคม    พ.ศ. 2559  ดังนี้ 

งานบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

(เดิม) 
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

(ใหม่) 
ระยะเวลาท่ี 
ให้บริการเดิม 

ระยะเวลาท่ี 
ให้บริการใหม่ 

กองคลัง 
1. การจัดเก็บภาษี 
บำรุงท้องท่ี 

1. เจ้าของท่ีดินแบบแสดงรายการ
ท่ีดินเป็นรายแปลง  
ตามแบบ ภ.บ.ท.5 ต่อ 
เจ้าพนักงานประเมิน 
ณ  อบต.ห้วยม้า 
2. เจ้าพนักงานตรวจสอบความ
ถูกต้อง แนบพิมพ์ ภ.บ.ท.5 
3. เจ้าพนักงานประเมินภาษีบำรุง
ท้องท่ี ชำระภาษีบำรุงท้องท่ีรอรับ
ใบเสร็จ 

1. เจ้าของท่ีดินแบบแสดงรายการ
ท่ีดินเป็นรายแปลง  
ตามแบบ ภ.บ.ท.5 ต่อ 
เจ้าพนักงานประเมิน 
ณ  อบต.ห้วยม้า 
2. เจ้าพนักงานตรวจสอบความ
ถูกต้อง แนบพิมพ์ ภ.บ.ท.5 
3. เจ้าพนักงานประเมินภาษีบำรุง
ท้องท่ี ชำระภาษีบำรุงท้องท่ีรอรับ
ใบเสร็จ 

5 นาที/ราย 3 นาที/ราย 

งานบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

(เดิม) 
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

(ใหม่) 
ระยะเวลาท่ี 
ให้บริการเดิม 

ระยะเวลาท่ี 
ให้บริการใหม่ 

2. การจัดเก็บภาษี 
โรงเรือนและท่ีดิน 

1. เจ้าของทรัพย์สิน/โรงเรือน ยื่น
แบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สิน 
(แบบ ภ.ร.ด.2) ต่อเจ้าหน้าท่ี 
(ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี) 
2. เจ้าหน้าท่ีพิจารณาตรวจ
แบบภ.ร.ด.2 
3. เจ้าหน้าท่ีกำหนดประเภทของ
ทรัพย์สิน/ค่ารายปี/ค่าภาษีท่ีต้อง
ชำระ 
4. เมื่อได้รับประเมินแล้วจะชำระ
ภาษีโดยรอรับใบเสร็จรับเงิน 
 

1. เจ้าของทรัพย์สิน/โรงเรือน ยื่น
แบบพิมพ์แจ้งรายการทรัพย์สิน
(แบบ ภ.ร.ด.2) ต่อเจ้าหน้าท่ี
(ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี) 
2. เจ้าหน้าท่ีพิจารณาตรวจ
แบบภ.ร.ด.2 และกำหนดประเภท
ของทรัพย์สิน/ค่า 
รายปี/ค่าภาษีท่ีต้องชำระ 
3. เมื่อได้รับประเมินแล้วจะชำระ
ภาษีโดยรอรับใบเสร็จรับเงิน 

5 นาที/ราย 3 นาที/ราย 

3. การจัดเก็บภาษีป้าย 1. รับแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
(แบบ ภ.ป.1) โดยผู้เป็นเจ้าขอป้าย
ยื่นแสดงรายการต่อเจ้าหน้าท่ี  
ณ อบต.ห้วยม้า 
2. เจ้าของป้ายกรอกแบบพิมพ์ 
(ภ.ป.1)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบพิมพ์ 
3. เจ้าหน้าท่ีประเมินภาษีป้าย 
4. การชำระภาษีป้าย ผู้ชำระภาษี
ป้าย รอรับใบเสร็จ 
 

1. รับแบบแสดงรายการภาษีป้าย 
(แบบ ภ.ป.1) โดยผู้เป็นเจ้าขอป้าย
ยื่นแสดงรายการต่อเจ้าหน้าท่ี ณ 
อบต.ห้วยม้า 
2. เจ้าของป้ายกรอกแบบพิมพ์ 
(ภ.ป.1)  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบพิมพ์ 
3. เจ้าหน้าท่ีประเมินภาษีป้าย 
4. การชำระภาษีป้าย ผู้ชำระภาษี
ป้าย รอรับใบเสร็จ 

5 นาที/ราย 5 นาที/ราย 

กองช่าง 1. รับยื่นแบบคำขอตามแบบ 1. รับยื่นแบบคำขอตามแบบ 1 วัน 10  นาที/ราย 
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4. ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 
 - การออกหนังสือรับรอง  
(พื้นท่ีไม่อยู่เขตควบคุม
อาคาร) 

พร้อมเอกสารแนบแปลน, สำเนา
บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียน
บ้าน, สำเนาเอกสารสิทธิ์ 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสารแนบ
แปลนท่ียื่นตามกำหนดว่าครบถ้วน
หรือไม่ 
3. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการ
ออกแบบด้านวิศวกรรมความ
แข็งแรง 
4. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
ออกหนังสือรับรอง ให้ 
ผู้ขอรับการอนุญาต ภายใน 1 วัน 
นับแต่วันท่ีได้รับคำขอ 
 
 
 
 

พร้อมเอกสารแนบแปลน, สำเนา
บัตรประชาชน, สำเนาทะเบียน
บ้าน, สำเนาเอกสารสิทธิ์ 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสารแนบ
แปลนท่ียื่นตามกำหนดว่าครบถ้วน
หรือไม่ 
3. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการ
ออกแบบด้านวิศวกรรมความ
แข็งแรง 
4. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
ออกหนังสือรับรอง ให้ 
ผู้ขอรับการอนุญาต ภายใน 1 วัน  
นับแต่วันท่ีได้รับคำขอ 
 
 

งานบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

(เดิม) 
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

(ใหม่) 
ระยะเวลาท่ี 
ให้บริการเดิม 

ระยะเวลาท่ี 
ให้บริการใหม่ 

5. การขออนุญาตรื้อถอน
อาคาร 
- การออกหนังสือรับรอง  
(พื้นท่ีไม่อยู่เขตควบคุม
อาคาร) 

1. รับยื่นแบบคำขอตามแบบ 
พร้อมเอกสารแบบแปลน, สำเนา
บัตรประชาชน,สำเนาทะเบียน
บ้าน, สำเนาเอกสารสิทธิ์  
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสารแบบ 
แปลนท่ียื่นตามกำหนดว่าครบถ้วน
หรือไม่ 
3. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบอนุญาตเดิม
และตรวจสอบสถานท่ีรื้อถอนตาม
วันเวลานัดโดยทำบันทึกรายงาน
และรวมเรื่องส่งให้ผู้พิจารณาแบบ 
และออกหนังสือรับรองการรื้อถอน  
ให้ผู้ขอรับการอนุญาต  ภายใน 
1 วัน นับแต่วันท่ีได้รับคำขอ 

1. รับยื่นแบบคำขอตามแบบ 
พร้อมเอกสารแบบแปลน, สำเนา
บัตรประชาชน,สำเนาทะเบียน
บ้าน, สำเนาเอกสารสิทธิ์  
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจเอกสารแบบ 
แปลนท่ียื่นตามกำหนดว่าครบถ้วน
หรือไม ่และตรวจสอบใบอนุญาต
เดิมและตรวจสอบสถานท่ีรื้อถอน
ตามวันเวลานัดโดยทำบันทึก
รายงานและรวมเรื่องส่งให้ผู้
พิจารณาแบบ และ   
ออกหนังสือรับรองการรื้อถอน  ใ 
ห้ผู้ขอรับการอนุญาต ภายใน  
1 วัน นับแต่วันท่ีได้รับคำขอ 

1 วัน 10  นาที/ราย 

6. สนับสนุนน้ำเพื่อการ
อุปโภคบริโภค 

1. รับเรื่องขอรับบริการฯ จาก
ประชาชน 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ/สอบถาม
ความต้องการ แจ้ง นายก อบต.
ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการ 
3. ออกให้ความช่วยเหลือน้ำ
อุปโภค-บริโภค  

1. รับเรื่องขอรับบริการฯ จาก
ประชาชน 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ/สอบถาม
ความต้องการ แจ้ง นายก อบต.
ทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการ 
3. ออกให้ความช่วยเหลือน้ำ
อุปโภค-บริโภค 

1 วัน ในทันที 

สำนักงานปลัด 
7. ขอรับช่วยเหลือ 
สาธารณภัย 

 
1. รับเรื่องแจ้งเหตุจากประชาชน 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ/สอบถาม
ให้เจ้าหน้าท่ีออกให้ความช่วย 
เหลือทันทีท่ีเกิดเหตุหรือ 
สาธารณภัย      

 
1. รับเรื่องแจ้งเหตุจากประชาชน 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ/สอบถาม 
ให้เจ้าหน้าท่ีออกให้ความช่วย 
เหลือทันทีท่ีเกิดเหตุหรือ 
สาธารณภัย      

 
ในทันที 

 
ในทันที 
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3. แจ้ง นายก อบต.ทราบทันที  3. แจ้ง นายก อบต.ทราบทันที 
8. รับแจ้งเรื่องราวร้อง
ทุกข์ 

1.  ผู้แจ้งเรื่องยื่นเรื่องให้เจ้าหน้าท่ี
ท่ีรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
2. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอ 
ต่อผู้บังคับบัญชา  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
4. แจ้งเรื่องให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
พร้อมท้ังเหตุผลและสรุปเรื่อง 
ร้องทุกข์ 

1.  ผู้แจ้งเรื่องยื่นเรื่องให้เจ้าหน้าท่ี
ท่ีรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
2. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอ 
ต่อผู้บังคับบัญชา  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
4. แจ้งเรื่องให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
พร้อมท้ังเหตุผลและสรุปเรื่องร้อง
ทุกข์ 

 ภายใน 7 วัน 

9. การขอใช้สถานท่ี 
 

1. ผู้แจ้งเรื่องยื่นเรื่องให้เจ้าหน้าท่ี 
2. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
3. เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอบรับผู้มาขอ 
ใช้บริการ 

1. ผู้แจ้งเรื่องยื่นเรื่องให้เจ้าหน้าท่ี 
2. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
3. เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอบรับผู้มาขอ 
ใช้บริการ 

 ภายใน 3 วัน 

งานบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

(เดิม) 
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

(ใหม่) 
ระยะเวลาท่ี 
ให้บริการเดิม 

ระยะเวลาท่ี 
ให้บริการใหม่ 

10. การขออนุญาต
ประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  
 

1. ยื่นคำขอพร้อมเอกสาร 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
3. นัดตรวจสถานท่ี 
   - การควบคุมป้องกันมลพิษ 
จากขบวนการผลิตกิจการน้ัน 
   - ความปลอดภัยในการทำงาน 
4. เจ้าหน้าท่ีนัดวันมารับ
ใบอนุญาต 
5. เมื่อมารับใบอนุญาตจะต้อง
ชำระค่าธรรมเนียมพร้อมรับ
ใบอนุญาต 
3. เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอบรับผู้มาขอ 
ใช้บริการ 
 

1. ยื่นคำขอพร้อมเอกสาร 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
3. นัดตรวจสถานท่ี 
    - การควบคุมป้องกันมลพิษ
จากขบวนการผลิตกิจการน้ัน 
   - ความปลอดภัยในการทำงาน 
4. เจ้าหน้าท่ีนัดวันมารับ
ใบอนุญาต 
5. เมื่อมารับใบอนุญาตจะต้อง
ชำระค่าธรรมเนียมพร้อมรับ
ใบอนุญาต 
3. เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอบรับผู้มาขอ 
ใช้บริการ 

 ภายใน 3 วัน 

11. การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  

1. เจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียน  
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  
2. เจ้าหน้าท่ีรวบรวมรายชื่อฯ 
รายงานอำเภอ จังหวัด ตาม
ระเบียบฯ ขั้นตอน 
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้เป็นไป 
ตามระเบียบฯ ก่อนวันท่ี 10  
ของทุกเดือน 

1. เจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียน  
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
2. เจ้าหน้าท่ีรวบรวมรายชื่อฯ 
รายงานอำเภอ จังหวัด ตาม
ระเบียบฯ ขั้นตอน 
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้เป็นไป 
ตามระเบียบฯ ก่อนวันท่ี 10  
ของทุกเดือน 

ภายในวันท่ี 
10 ของเดือน   
 

ภายในวันท่ี 10 
ของเดือน   
 

12. ขออนญุาตจัดตั้ง
ตลาด 

1. ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน 
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. นัดตรวจสถานท่ี 
4. ออกใบอนุญาต พร้อมชำระ
ค่าธรรมเนียม 

1. ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน 
2. ตรวจสอบเอกสาร 
3. นัดตรวจสถานท่ี 
4. ออกใบอนุญาต พร้อมชำระ
ค่าธรรมเนียม 

 ภายใน 5 วัน   
 

13. การจดทะเบียน
พาณิชย์ 

- ไม่มี 1. ผู้ประกอบการยื่นขอจด
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 
มาตรา 11 พร้อมเอการหลักฐาน 

- ภายใน 30 
นาที 
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(ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีเริ่ม
กิจการ 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร
และซักถามข้อมูลท่ีจำเป็น 
(ระยะเวลา 10 นาที) 
3. จัดพิมพ์ใบทะเบียนพาณิชย์และ
เสนอนายทะเบียนพิจารณาลงนาม 
(ระยะเวลา 10 นาที) 
4. ออกใบเสร็จรับเงินค่า 
ธรรมเนียม (ระยะเวลา 10 นาที) 
 
 

งานบริการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

(เดิม) 
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

(ใหม่) 
ระยะเวลาท่ี 
ให้บริการเดิม 

ระยะเวลาท่ี 
ให้บริการใหม่ 

14. การออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทำ
การเก็บ ขน หรือกำจัด
สิ่งปฏิกูล 

- ไม่มี 1. ยื่นคำขอพร้อมเอกสาร 
หลักฐานใบรับอนุญาต 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
3. นัดตรวจสถานท่ี 
4. ออกใบอนุญาต พร้อมชำระ 
ค่าธรรมเนียม 
 

- ไม่เกิน 7 วัน  

15. การจ่ายเบี้ยยังชีพ 
คนพิการ  

1. เจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียนภายใน
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี  
2. เจ้าหน้าท่ีรวบรวมรายชื่อฯ 
รายงานอำเภอ จังหวัด ตาม
ระเบียบฯ ขั้นตอน 
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้เป็นไป 
ตามระเบียบฯ ก่อนวันท่ี 10  
ของทุกเดือน 
 

1. เจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียน  
ทุกวันในเวลาราชการ  
2. เจ้าหน้าท่ีรวบรวมรายชื่อฯ 
รายงานอำเภอ จังหวัด ตาม
ระเบียบฯ ขั้นตอน 
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้ใน 
เดือนถัดไป ก่อนวันท่ี 10  
ของทุกเดือน 

ภายในวันท่ี 
10 ของเดือน   

ภายในวันท่ี 10 
ของเดือน   
 

16. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้
ติดเชื้อเอดส์  

1. เจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียน ภายใน
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี  
2. เจ้าหน้าท่ีรวบรวมรายชื่อฯ 
รายงานอำเภอ จังหวัด ตาม
ระเบียบฯ ขั้นตอน 
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพให้เป็นไป 
ตามระเบียบฯ ก่อนวันท่ี 10 
 ของทุกเดือน 

1. เจ้าหน้าท่ีรับลงทะเบียน 
ทุกวันในเวลาราชการ  
2. เจ้าหน้าท่ีรวบรวมรายชื่อฯ 
รายงานผู้บริหาร และอำเภอ 
จังหวัด ตามระเบียบฯ ขั้นตอน 
3. การจ่ายเบี้ยยังชีพในปีถัดไป   
ก่อนวันท่ี 10 ของทุกเดือน 

ภายในวันท่ี 
10 ของเดือน   

ภายในวันท่ี 10 
ของเดือน   
 

 

  
งบรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 
หมวดรายรับ ประมาณการ รับจริง 

หมวดภาษีอากร 154,700.00 160,340.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 359,500.00 361,504.90 
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หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 394,000.00 321,126.46 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 38,000.00 55,375.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 40,500.00 3,887.00 
หมวดรายได้จากทุน 0.00 3,070.00 
หมวดภาษีจัดสรร 15,994,300.00 18,563,152.73 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ 

22,954,000.00 20,574,586.00 

รวมเงินตามประมาณการรายรับท้ังสิ้น 39,935,000.00 40,043,042.09 
 

รายการรายจ่าย ประมาณการ จ่ายจริง 
งบกลาง 14,245,120.00 14,152,932.00 
งบบุคลากร 13,220,920.00 12,805,724.00 
งบดำเนินงาน 6,810,960.00 6,339,258.58 
งบลงทุน 4,194,000.00 4,188,800.00 
งบรายจ่ายอื่น 46,000.00 43,880.00 
งบเงินอุดหนุน 1,418,000.00 1,631,720.00 

รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 39,935,000.00 39,162,314.58 

 

6.4 การท่องเที่ยว 
  - มีวนอุทยานม่อนแก้วม่อนเด็ง ตั้งอยู่หมู่ที ่7 บ้านห้วยหอย ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  จำนวน  1  แห่ง อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานป่าไม้พ้ืนที่ 39 
จังหวัดแพร่  

6.5 อุตสาหกรรม 
 - ไม่มี  

6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   1. กลุ่มเกษตรกรพืชไร่และทำนา    หมู่ 1  2. กลุ่มพืชไร่   หมู่ 2    
 3. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าหม้อห้อม     หมู่ 2  4. กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของชำร่วย    หมู่ 2  

5. กลุ่มธนาคารข้าว    หมู่ 3   6. กลุ่มเย็บผ้า   หมู่ 3  
7. กลุ่มเลี้ยงสุกร    หมู่ 3    8. กลุ่มข้าวโพดเลี้ยงสัตว์    หมู่ 3  

 9. กลุ่มเลี้ยงสุกร    หมู่ 4    10. กลุ่มทำนาข้าว    หมู่ 5 
11. กลุ่มเกษตรทำนาข้าว-ถั่วเหลือง    หมู่ 6 12. กลุ่มเลี้ยงสุกร    หมู่ 6 
13. กลุ่มปลูกถ่ัวเหลือง   หมู่ 7    14. กลุ่มส่งเสริมการปลูกข้าว    หมู่ 8 

 15. กลุ่มปลูกถ่ัวเหลือง หมู่ 8   16. กลุ่มเลี้ยงสุกร    หมู่ 9 
17. กลุ่มปุ๋ยเพ่ือการเกษตร    หมู่ 9  17. กลุ่มเกษตรกรพืชไร่และทำนา    หมู่ 11

 18. กลุ่มกลุ่มตัวเย็บเสื้อผ้า     หมู่ 11  19. กลุ่มเลี้ยงสุกร    หมู่ 11  
 20. กลุ่มเลี้ยงผึ้งพันธุ์     หมู่ 11   21. กลุ่มเลี้ยงสุกร    หมู่ 12 
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22. กลุ่มเลี้ยงสุกร    หมู่ 14   23. กลุ่มเย็บผ้า หมู่ 15   
 24. กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ 13    
6.7 แรงงาน 
 ประชาชนส่วน.ใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ทำนา ทำไร่ การใช้แรงงานของประชาชน จึงเป็นการใช้
แรงงานจากงานรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพเสริมเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมให้กับครอบครัว 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 เกษตรกรในหมู่บ้าน/ชุมชน ปลูกพืชเศรษฐกิจหลักโดยยึดอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ปลูกข้าวเหนียว
เป็นส่วนใหญ่ มีต้นทุนการผลิตราคาสูงกว่าราคาผลิตที่ออกจำหน่วยในท้องตลาด เกษตรกรสามารถดำรง
ชีวิตประจำวันได้อยู่ในระดับยังชีพได้ดี  
 น้ำเพื่อการเกษตรซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน มีเพียงพอในการเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรได้ทั่วถึง ในขณะเดียวกันเกษตรกรในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างทั่วถึง 
โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำได้รับประโยชน์มากกว่าประชาชนที่ในพ้ืนที่ห่างไกลแหล่งน้ำ ทำให้ยัง
ต้องมีการพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำเพ่ิมขึ้น 
 น้ำอุปโภคบริโภค (น้ำกินน้ำใช้) สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน มีน้ำกินน้ำ
ใช้เพียงพอและทั่วถึง แต่ยังประสบปัญหาบ้างในฤดูแล้งของทุกปี จึงต้องจัดเตรียมรถบรรทุกเพ่ือขนน้ำไป
แจกจ่ายให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน/ชุมชน  

 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ข้อมูลการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 

 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน 
พื้นที่ปลูก 
ข้าวนาป ี

(ไร่) 

พื้นที่ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสตัว์ (ไร่) 

พื้นที่ปลูก 
ถั่วเหลือง 

(ไร่) 

พื้นที่ปลูก 
ไม้ผล 
(ไร่) 

พื้นที่ปลูก    
ไม้ยืนต้น 

(ไร่) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

วังเย็น 
ห้วยฮุง 
ห้วยม้า 
ปง 
ศรีสิทธิ 
ทุ่งล้อม 
ห้วยหอย 
ปง 
ทุ่งล้อม 
ปง 
ห้วยม้า 
ปง 
ห้วยม้า 
ห้วยม้าพัฒนา 

749 
504 
290 
250 
200 
573 
200 
654 
600 
260 
100 
200 
276 
250 

380 
320 
200 
130 
20 
200 
70 
340 
100 
180 
40 
80 
130 
125 

251 
50 
80 
100 
170 
360 
50 
80 
250 
50 
50 
100 
40 
80 

1 
1 
35 
60 
51 
60 
- 
7 
17 
2 
25 
- 

37 
       18 

- 
32 
190 
13 
80 
28 
11 
57 
30 
5 
34 
- 

40 
67 

 รวม 5,106 2,315 1,711 314 587 
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 ที่มา  :   ศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหว้ยมา้ 
 
 
 

 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน 
• สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งล้อม ตำบลห้วยม้า  

(โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี)   
• อ่างเก็บน้ำห้วยหอย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยม้า 
• อ่างเก็บน้ำห้วยหิน  หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม้า 
• อ่างเก็บน้ำห้วยม้า (โป่งปี้)  หมู่ที่ 11  ตำบลห้วยม้า 

(โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี) 
• สระน้ำ รพช. ห้วยกระถี่ หมู่ที่ 13 

 7.5 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
1. ประปาหมู่บ้าน     จำนวน 12 แห่ง 
2. ประปาผิวดินขนาดใหญ่   จำนวน  2  แห่ง 
  2.1 ประปาผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ 11 (สูบน้ำจากบ่อบาดาล) 

2.2 ประปาผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ 1  (สูบน้ำจากลำน้ำแม่หล่าย) 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.25 และมีส่วนน้อยนับถือศาสนาคริสต์ 
ร้อยละ 0.75  

• วัด    5 แห่ง     

วัด 
จำนวนพระภิกษุ สามเณร (รูป) 

รวม (รูป) 
พระภิกษุ สามเณร 

วัดสุนทรนิวาส ตั้งอยู่ หมูท่ี่ 3 4 8 12 
วัดพงชัย      ตัง้อยู่ หมูท่ี่ 4 2 - 2 
วัดทุ่งล้อม      ตั้งอยู่ หมูท่ี่ 6 2 - 2 
วัดศรีสิทธิ์      ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 1 - 1 
วัดวังเย็น       ตั้งอยู่ หมูท่ี่ 1 3 - 3 

รวม 12 9 21 
• โบสถ์   1 แห่ง 

-  คริสตจักรร่มพระคุณ    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5  บ้านศรีสิทธิ์  ตำบลห้วยม้า 
• ฌาปนสถาน   5 แห่ง 

1.  ฌาปนสถานบ้านวังเย็น      ตั้งอยู่  หมู่ที่  1 
2.  ฌาปนสถานบ้านห้วยม้า     ตั้งอยู่  หมู่ที่  2 
3.  ฌาปนสถานบ้านศรีสิทธิ์  ตั้งอยู่  หมู่ที่  5 
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4.  ฌาปนสถานบ้านปง  ตั้งอยู่  หมู่ที่  8 
5.  ฌาปนสถานบ้านห้วยหอย    ตั้งอยู่  หมู่ที่ 10 

8.2 ประเพณีและงานประจำปี 
   1. งานประเพณีวันสงกรานต์ วันที่ 13 - 15 เมษายนของทุกปี 

2. งานประเพณีวันลอยกระทง ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
3. งานประเพณีตานก๋วยสลาก 
4. งานประเพณีวันสำคัญทางพุทธศาสนา ช่วงเวลาจัดตามวันสำคัญทางพุทธศาสนา 

หรือตามปีปฏิทิน 
 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ประชาชนพูดภาษาถิ่น ที่เรียกว่า “ภาษาเหนือ” ด้วยสำเนียงที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ 
และประชาชนที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านและมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปรุงอาหาร เช่น การผลิตน้ำปูไว้กินและ
จำหน่าย เช่น การประกอบอาหารตามวิถีของคนท้องถิ่น เช่น แกงฮักแล , แกงแค, แกงคั่ว, น้ำพริกน้ำปู 
 8.4 สินค้าพื้นเมืองของท่ีระลึก 
  สำหรับสิ้นค้าพ้ืนเมืองที่เป็นของที่ระลึก ประชาชนไม่นิยมหรือประดิษฐ์ จะมีแต่ของฝากที่
เป็นอาหาร เช่น  น้ำปู หน่อไม้ดอง ผลไม้ตามฤดูกาล และอาหารที่ประกอบจากสัตว์และสัตว์ป่า และพืช
พรรณสมุนไพรตามธรรมชาติเป็นต้น 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้ำ 
ทรัพยากรน้ำ   อบต.ห้วยม้า มีสายน้ำที่สำคัญจากลำน้ำแม่หล่าย ที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำแม่ถาง 

เขตพ้ืนที่ตำบลบ้านเวียง  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  ใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม 
9.2 ป่าไม้ 
  ป่าไม้เป็นป่าไม้สักท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจและนำมาปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และไม้นานาพันธุ์มี

สภาพเป็นป่าชุมชนเป็นส่วนใหญ่  
9.3 ภูเขา 
 ภูเขาลูกเล็ก มีต้นไม้นานาพันธุ์ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มีพ้ืนที่ติดต่อตำบลบ้านเวียง 

อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ตำบลบ้านถิ่น และตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรดิน   เป็นดินที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืช  ซึ่งประชาชนใช้ในการประกอบ 
อาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว  ข้าวโพด  ถั่วเหลือง  ถั่วเขียว และพืชสวน 
10. อื่นๆ  

กีฬาและนันทนาการ  
1. สนามกีฬาโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อยู่ในพื้นที่ หมู่ 11  บ้านห้วยม้า 
2. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยม้า  อยู่ในพื้นที่ หมู่ 3  บ้านห้วยม้า 
3. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปง   อยู่ในพื้นที่ หมู่ 4  บ้านปง 
4. สนามกีฬาโรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์ อยู่ในพื้นที่ หมู่ 5  บ้านศรีสิทธิ์ 
5. สนามกีฬาโรงเรียนวัดทุ่งล้อม   อยู่ในพื้นที่ หมู่ 6  บ้านทุ่งล้อม 
6. สนามกีฬาตำบลห้วยม้า   อยู่ในพื้นที่ หมู่ 9  บ้านทุ่งล้อม 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

1) ความเป็นมา 
1.1 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์

ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน 
1.2 การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยนำนโยบายรัฐบาล  11 ข้อ

ประเด็นปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้านและประเด็นปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 36 
กิจกรรมมาใช้เป็นกรอบในการจัดทำและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาลและกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 ต่อไป 

1.3 พร้อมนี้มติคณะรัฐมนตรีดั งกล่าวได้ เห็นชอบให้แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นรองประธานกรรมการทำหน้าที่ในการจัดทำร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีที่ต้องเชื่อมโยงกับกรอบการปฏิรูปทั้ง 11 ด้านตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเพ่ือจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติและกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยในระยะ 20 ปี 

2) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

2.1 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” 

  ความม่ันคง 
• การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศสังคมชุมชนครัวเรือนและปัจเจกบุคคล 

• ความม่ันคงในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมือง 

• ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 

• ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตาม
หลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความ
เข้มแข็งครอบครัวมีความอบอุ่น 
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• ความม่ันคงของอาหารพลังงานและน้ำประชาชนมีความม่ันคงในชีวิตมีงานและรายได้ที่
มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิตมีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

  ความม่ังคั่ง 
• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง

ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลงประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ

ภายนอกประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตและเป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้ง
การคมนาคมขนส่งการผลิตการค้าการลงทุนและการทำธุรกิจมีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

• ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องได้แก่ทุนมนุษย์ทุนทางปัญญา
ทุนทางการเงินทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักรทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ความย่ังยืน 
• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้น

อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

• การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี
ขึ้นคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเอ้ืออาทรเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างย่ังยืนให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุลมี
เสถียรภาพและยั่งยืน 

อนาคตประเทศไทยปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่ 
 

➢ เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างม่ันคงและยั่งยืน โดยสถาบันหลักของชาติ
ดำรงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคมมีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขในทุกพ้ืนที่และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูงประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคและโลก 

➢ ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอย่าง
มีคุณภาพมีเสถียรภาพแข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรมและมีฐานการผลิตบริการและลงทุนที่เชื่อมโยงใน
อาเซียนเพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2579 และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้วโดย 

▪ ภาคเกษตร พัฒนามุ่งสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิต
bio-bases ที่สำคัญและผลิตภาพการผลิตสูง 

▪ ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิมพัฒนาอุตสาหกรรม
อนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตการค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียนเช่นศูนย์การผลิตรถยนต์ ชิ้นส่วน ศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วนของเอเชีย
ศูนย์กลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียนศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอลเป็นต้น 
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▪ ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิมและส่งเสริมธุรกิจบริการ
อนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน เช่น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียนเมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและบริการของอาเซียน
ศูนย์บริการทางการเงินการศึกษานานาชาติและบริการด้านโลจิสติกส์เป็นต้น 

▪ วิสาหกิจและการดาเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมเข้มแข็งเป็นฐานการ
ผลิตและบริการที่สำคัญของประเทศ 

➢ คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศสามารถปรับตัวรองรับ
บริบทการพัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญา มีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิตมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงมีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงามรู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความ
รับผิดชอบเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคมรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ 

➢ สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ำน้อย อัตราความยากจนต่ำมีการ
กระจายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพบริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรม
อย่างทั่วถึงโดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบครัวอยู่ดีมีสุขไม่คอรัปชั่น 

➢ เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบ
เศรษฐกิจสีเขียวระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำมีพ้ืนที่สีเขียวใหญ่ขึ้นประชาชนมีพฤติกรรมการ
ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

➢ การบริหารภาครัฐโปร่งใสมีประสิทธิภาพรับผิดชอบตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและ
ประชาชนมีส่วนร่วมมีการกระจายอำนาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและ
ท้องถิ่น 

2.2 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคงม่ังคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการ
บรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้วและ
สร้างความสุขของคนไทยสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบ
เศรษฐกิจ 

กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่สำคัญ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(5) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศและกองทัพ 
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่ นคง  ของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงานและน้ำ 
(8) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่นส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนและพัฒนาประเทศสู่ความ
เป็นชาติการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค
เพิ่มข้ึน 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคเกษตรได้แก่เสริมสร้างฐานการผลิต
การเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขันและส่งเสริมเกษตรกรราย
ย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกร
ในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง ภาคอุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพได้แก่
พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพสูงสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
ไทยและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคตเป็นต้นและภาคบริการพัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพและส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนได้แก่พัฒนาทักษะและองค์ความรู้
ของผู้ประกอบการไทยพัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่
สากลยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกล
สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
 

 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่สำคัญ 

 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองโดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญของประเทศและพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการ
ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งความมั่นคงและ
พลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและนานาประเทศส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ฐานของการประกอบธุรกิจส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติใน
การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอาหารสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการภัย
พิบัติส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและสร้าง
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ความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ เพิม่บทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการ
ผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคสนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและ
สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศโดยพัฒนาเร่ิมตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและ
ทั่วถึง 
(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบนัทางสังคมและทุนทางวฒันธรรมและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสทิธิภาพทัง้ 25 ลุ่มน้ำ เนน้การปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิง่แวดล้อม 

 
 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่สำคัญ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจา่ยของภาครัฐ 
(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรา้งของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
ราชการ 
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคับให้มีความชัดเจน ทนัสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน 
พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มี
ศักยภาพ 
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ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

- คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตามที่สำนักงานฯ เสนอและให้
สำนักงานฯ รับความเห็นของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 
มีความครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแนวทางการปฏิรูปประเทศให้สำนักงานฯ
พิจารณาปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ใน 4 ประเด็นหลักดังนี้ 

1) ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็น
แผนงาน/โครงการในช่วง 5 ปีโดยระบุแผนปฏิบัติการและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งให้
มีการประเมินผลของการดำเนินงานทุกรอบ  1 ปีและ 5 ปีเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการ
ดำเนินงานของรัฐบาลต่อไป 

2) ปรับปรุงเนื้อหาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้สอดคล้องและสะท้อนถึงการดำเนินงานตาม
นโยบายสำคัญของรัฐบาลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการขับเคลื่อนไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา 

3) ระบุกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะ
กลไกทางกฎหมายและกลไกประชารัฐที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12  ทั้งนี้ให้สำนักงานฯ เสนอกลไกดังกล่าวให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาก่อนนำเสนอ
คณะรัฐมนตรี 

4) ในขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้สำนักงานฯประสานงานกับคณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติอย่างใกล้ชิดและจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและ
ประชาสังคมเพ่ือให้แนวทางการพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ดังนั้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงนำวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และนำยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้านที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
แนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในลักษณะของการถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี โดยกำหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนา
ที่จะเกิดข้ึนในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นสำคัญ 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

1) ความเป็นมา 
1.1 ในปี 2558 สำนักงานฯได้นำผลที่ได้จากการประชุมระดมความเห็นการจัดทำแผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ 12 ระดับภาคการประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม  (Focus Group) จากภาคีการพัฒนาการ
ประชุมประจำปี 2558 ของ สศช. และการร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิสัยทัศน์ประเทศไทยของสภาปฏิรูป
แห่งชาติมาพิจารณาปรับปรุงและยกร่างเป็นทิศทางการพัฒนาในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เสนอต่อที่
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ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 
2558 เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอ กก.สศช. พิจารณาต่อไป 

1.2 ที่ประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 มีมติเห็นชอบทิศทาง
และกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทั้ง 10 
ยุทธศาสตร์และ (ร่าง) องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์เฉพาะด้านของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ทั้ง 9 คณะตามที่สำนักงานฯเสนอพร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานฯนำทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

1.3 คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตามที่สำนักงานฯเสนอและให้
สำนักงานฯ รับความเห็นของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไป  ทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการปฏิรูปประเทศให้สำนักงาน
ฯ พิจารณาปรับปรุงรูปแบบและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและมีการแปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นแผนงาน/โครงการในช่วง 5ปี โดยระบุ
แผนปฏิบัติการและกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมรวม ทั้งให้มีการประเมินผลของการดำเนินงาน
ทุกรอบ 1 ปีและ 5 ปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลต่อไป 

2) รูปแบบเค้าโครงเบื้องต้นและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12  
รูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนที่ ประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 กรอบหลักการของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

- หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
- สาระสำคัญของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
- ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ส่วนที่ 2 การประเมินสถานะ
ของประเทศ 

- สถานะของประเทศด้านต่างๆ (ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ) 
- บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งภายในและภายนอก 
- การวิเคราะห์สถานะของประเทศ (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ความท้าทาย) 

ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในภาพรวม 

- วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 
- สรุปย่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาประเทศ 

-เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จรายยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองเป้าหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และที่สามารถแปลงไปสู่แนวทางดำเนินการที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรมได้ 
-กำหนดแนวทางดำเนินการที่มีความสำคัญสูงที่ต้องผลักดันสู่การปฏิบัติเพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 
 

 
3) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 
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1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดีคนเก่งมีระเบียบวินัยและมีคุณภาพชีวิตที่ ดี

โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสมการฟ้ืนฟู
และดูแลสุขภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคมการสร้างโอกาสให้

ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังรวมถึงการปฏิรูป

ภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่
คุณค่าในภาคเกษตรอุตสาหกรรมบริการการลงทุนการพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างสมดุล

ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

ให้ความสำคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบและ

ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมประชาชนมีส่วนร่วมประเทศปราศจากคอร์รัปชั่นมีการกระจายอำนาจและแบ่ง
ภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาคและท้องถิ่น 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่าย

โทรคมนาคมและการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่
เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม

ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
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พัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
ศักยภาพโอกาสและข้อจำกัดของพ้ืนที่รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสร้างฐานเศรษฐกิจ
ใหม่เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์โดย

มุ่งเน้นการดูแลการดำเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องใน
ฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลกระดับภูมิภาคและระดับอนุภูมิภาค 

 
ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0) 

1) ความเป็นมา 
ในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษที่ 21 หลายประเทศได้ดำเนินการ

ปฏิรูปขนานใหญ่อย่างเป็นระบบ เพ่ือรับมือกับชุดของโอกาส ความเสี่ยง และภัยคุกคามชุดใหม่ ทำการรื้อ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพ้ืนฐาน ปรับเปลี่ยนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการดำรงชีวิต การ
ทำงาน และการเรียนรู้ โดยการยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วนและปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง 
ฉะนั้นเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ก็คือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่งภายในปี 
2575 

 
การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ 6 ประการด้วยกัน คือ 

1. มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน 
2. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
3. มีสังคมที่มีคุณภาพ 
4. มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 
5. มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 
6. การมีบทบาทสำคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก 

กลไกขับเคลื่อนความมั่งคั่งของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดลประเทศ
ไทย 1.0” ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา 
และ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักตามลำดับ ซึ่งประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 จะต้อง
เปลี่ยนผ่านจากโมเดลประเทศไทย 3.0 เป็น “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพ่ือพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็น
ประเทศในโลกท่ีหนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ “รายได้ปานกลาง” เป็นประเทศ “รายได้สูง” ปรับเปลี่ยนจาก
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย “ประสิทธิภาพ” เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย“นวัตกรรม” 
โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย “กลไกการขับเคลื่อน” ชุดใหม่ (New Growth Engine) 3 กลไกสำคัญ 
คือ  

1. กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine)  
2. กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Growth Engine) 

และ  
3. กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) 
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ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 4.0” จำเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จาก
เดิมที่มี “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ให้มี “ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” เพ่ือเปลี่ยนจากโครงสร้าง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม “เพ่ิมมูลค่า” ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม “สร้างมูลค่า” ซึ่งประกอบด้วย 5 
กลุ่มหลักๆ คือ  

1. กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ   
2. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน  
3. กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ  
4. กลุ่มอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องกับคุณภาพชีวิต และ 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง “ธรรมชาติ” และความได้เปรียบ
เชิง “วัฒนธรรม” ที่ประเทศไทยมีอยู่เดิม และต่อยอดด้วยการบริหารจัดการ องค์ความรู้สมัยใหม่ เทคโนโลยี 
มิเพียงเท่านั้น ทั้ง 5 กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่นี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก ที่กำลัง
ค่อยๆ เปลี่ยนผ่านจากยุคของสังคมที่เน้น “องค์ความรู้” มาสู่ยุคของสังคมที่เน้นการยกระดับ “คุณภาพชีวิต” 
มากขึ้น 

ในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญโดยขาดการพัฒนาในมิติ
อ่ืนให้มีความสอดคล้องกันโมเดลประเทศไทย 4.0 จึงเน้นการ “พัฒนาที่สมดุล” ใน 4 มิติ กล่าวคือ มีความ
สมดุลในความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญา
มนุษย์ โดยการพัฒนาที่สมดุลตั้งอยู่บนฐานคิดของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หลักการสำคัญของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ว่า “เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม เมื่อพอ ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกินต้องรู้จักปัน” 

ในระดับจุลภาคการ “รู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะทำให้ประชาชนมีหลักประกันในด้านความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดสังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพลังทางสังคม และการ
สร้างความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมตามมา ในระดับมหภาค “การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน” จะทำให้
ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลก เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเป็น

http://www.thansettakij.com/wp-content/uploads/2015/08/1mp39-3083-a.jpg
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การส่งเสริมให้เกิดการผนึกกำลังของทุกภาคส่วน การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน จึงเป็น “ระบบคุณค่าใหม่” ที่
จะสามารถนำพาประเทศไทยไปสู่ความมั่งค่ัง ความมั่นคง และความยั่งยืนในโลกที่หนึ่งได้ในที่สุด 

ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน มีดังต่อไปนี้  
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรั ฐวิสาหกิจให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง  
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก  
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่
จะขยายกิจการเม่ือมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่าง หรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 
นโยบายของรัฐบาล 

นโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะแถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน2557 โดยคำแถลงนโยบายมีทั้งสิ้น 11 ด้านสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 
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1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลัก
ของชาติ โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจำนวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่
ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 

2) การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
 - การบริหารจัดการชายแดน  

            - การสร้างความมั่นคงทางทะเล  
            - การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
            - การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

- การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือ
เพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์ เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความ
คิดเห็นต่างจากรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 

2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการ
รักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูป แบบ ส่งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือนำไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ 

2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบสำคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนำกลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  

 
3) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่ เข้าสู่

ตลาดแรงงาน    โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับ
อย่างมีมาตรฐาน 

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับท่ีจำเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
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3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 

3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน 
และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบ
การเงินการคลังสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ 

3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย  
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่

ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
ได้ประกาศไว้แล้ว 

3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกล้ำเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิ
การถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ำ และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของ
ผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและ
แนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน  
 

4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่  ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  

4.4 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  

4.5 ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

 
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
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5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่าง
มีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้าง
กลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 

5.3 ประสานการทำงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัด
ให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 

6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รัฐบาลจะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที ระยะ

ต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้ 

6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
กำหนดภายในสิ้นปีนี้ 

6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้จัดทำ
ไว้ โดยนำหลักการสำคัญของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ความสำคัญ
ในการบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการดำเนินงานร่วมนำแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณา
ด้วย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจำเป็น และแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 

6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขอ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนำโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี 

6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดทุนการผลิต การช่วยเหลือใน
เรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง 

6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิ ธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 

6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะทำได้ 

6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุนการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 

6.8 แก้ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ำในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล โดยระดม
ความคิดเห็นเพ่ือหาทางออกไม่ให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่ง
ดำเนินการสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถทำได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 

6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ำมันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการดำเนินการให้มีการสำรวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและน้ำมันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดำเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดย
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หน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษี
เงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและ
ขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษี จากที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุดรวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 

6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจำนวนสูงมากกว่า 700,000 
ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะทำให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนา
ประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืด
ระยะเวลาชำระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 

6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            - ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และ
รถไฟฟ้าเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้ง ฐานให้รัฐบาล
ต่อไปทำได้ทันท ี
            - ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
            - ด้านการคมนาคมทางน้ำ โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลำน้ำชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุน
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน 
ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในลำน้ำเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
และเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ำลึก 

6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแล
ระบบราง เพ่ือทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็น
ธรรม การลงทุน การบำรุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็น
โครงข่ายหลักของประเทศ 

6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ กำหนด
เป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจำเป็นในการคงบทบาทการ
เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดำเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ 

6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 

6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ 

7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

- เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อน
ตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน 

- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน
ข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความสำคัญกับด่านชายแดนที่
สำคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 

8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา 
และนวัตกรรม 

8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ำกว่า 
1% ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน 

8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยาน
ยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ำและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตาม
ความเหมาะสม ในกรณีที่จำเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
        

9) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่
เอกชน เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 

9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชดำริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การกำหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 

9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
จัดให้มีแผนบริหารน้ำของประเทศ เพ่ือให้การจัดทำแผนงานไม่เกิดความซ้ำซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ 

9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่
ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดำเนินการ ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยกำหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมี
มาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
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10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม 
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

10.1 จัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม 
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดำเนินการของ
ภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะดำเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลำดับความจำเป็นและตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถ
ดำเนินการได ้

10.2 ในระยะแรก กระจายอำนาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว 
ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อำนาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการ
ทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน 

ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทำธุรกิจ การลงทุน 
และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจำวันเป็นสำคัญ 

10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 

10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ปรับระบบการผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่ งยืน เช่น การพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
   (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแส
ตลาด เน้นการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือ
สนับสนุนการค้า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
   (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงใน
ระดับนานาชาติ 
   (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกัน เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ 
   (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนา
ที่นำไปสู่การพ่ึงตนเอง มีภูมิคุ้มกันตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (6) บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
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  2. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดให้มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 และแผนพัฒนาฉบับท่ี 11 รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   (1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และ
แม่ฮ่องสอน มีทิศทางการพัฒนาด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของเมืองและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงข่ายคมนาคม และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางภาคการผลิตและบริการบนพ้ืนฐานของความรู้
และวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
   (2) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 
มุ่งพัฒนาเชียงรายให้เป็นประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและ
การท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
   (3) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์  
อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก เน้นการสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และน้ำ สร้าง
มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า บริการ การขนส่ง
และการกระจายสินค้า 
   (4) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร 
และอุทัยธานี เน้นพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรอย่างครบวงจร พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทนจากผลผลิตและวัสดุทางการเกษตร พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีความโดดเด่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2557 – 2560) (เชียงราย พะเยาแพร่ น่าน) 

1. วิสัยทัศน์ “ประตูการค้าสู่สากล  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ำ ป่าสมบูรณ์  
ประชาชนอยู่ดีมีสุข” 
  2. พันธกิจ 
         1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่
สากล ให้มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

       2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
         3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนา
ตะวันออก ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 

4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความสมบูรณ์ ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

3. จุดยืนทางยุทธศาสตร์  “ประตูการค้าสู่สากลบนพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์” 

 

4.  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์
เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเตรียมความพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
   แนวทางการพัฒนา 

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการกระตุ้น การลงทุนภายในจังหวัด วิจัย
พัฒนาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอ่ืนภายในประเทศและเพ่ือนบ้าน 

2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจ
SMEs  

3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS 
โดย   จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล วิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับและจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 

1. เพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้น
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักการผลิตปริมาณมาก 
ปรับปรุงคุณภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

3. สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
โดย   การสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพ้ืนที่ และ
สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตร โดยการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการ   แข่งขันทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายเฉพาะกลุ่ม 
(Niche Product)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม และสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
   แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย สถาบันครอบครัว
และชุมชนในการป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัย พัฒนาบุคลากรและโอกาสทางการศึกษา เตรียมความพร้อมใน
การปรับตัวสู่สังคมผู้อาวุโส ตลอดจนส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชน 

2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิง
สุขภาพ   โดยปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทั้งวิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวต่อเนื่องจังหวัดในกลุ่ม และส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะโครงข่ายการท่องเที่ยวกับประเทศใน
กลุ่ม GMS 

3. พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม   
ตลอดจนพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
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แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดทำ

ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม
ทรัพยากรชีวภาพ 

2. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยการ
แก้ปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ำและป่าชุมชน 
การจัดทำ Food Bank การจัดทำฝายต้นน้ำแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวรการป้องกันไฟป่ารวมทั้งการ
ส่งเสริมอาชีพในชุมชนในพ้ืนที่ป่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส 
และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยิ่ง 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้   
เทคโนโลยี GIS ในการจัดทำฐานข้อมูลและนำไปใช้ 

4. สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกระดับ ตลอดจนการสร้างความรู้   ความเข้าใจและ
บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเพ่ือลดความสูญเสียให้
น้อยลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ 
 

วิสัยทัศน์จงัหวัดแพร่  “เมืองเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก อนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจ ผลิตเกษตรคุณภาพสูง  
         ศูนย์กลางระบบราง เสริมสร้างคุณภาพชวีิต พัฒนาเศรษฐกจิให้มั่นคง  

     สู่ประชาคมอาเซียน” 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดแพร่   
 เมืองเศรษฐกิจมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี และมีทรัพยากรธรรมชาติทีส่มบูรณ์ 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดแพร่ (พ.ศ. 2561-2565) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  
    การพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ 

แผนงานท่ี 1  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน และระบบ Logistics 
แผนงานท่ี 2  ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
แผนงานที่ 3  สง่เสริมและพฒันาสินคา้เกษตรปลอดภัย/
อินทรีย์ และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
แผนงานที่ 4  สง่เสริมและสรา้งมูลค่าเพิ่มให้แก่ ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  
    พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว รวมถึง โครงสรา้ง
พื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อยกระดับด้านการ
ท่องเที่ยว 

แผนงานท่ี 1  พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว รวมถึง
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อยกระดับด้าน
การท่องเที่ยว 
แผนงานท่ี 2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการ
ท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 
แผนงานท่ี 3  ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
แผนงานท่ี 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการดา้นการท่องเที่ยว
และบูรณาการความร่วมมือระหวา่งเครือข่าย 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  
    การยกระดับพัฒนาคณุภาพชีวติของประชาชนภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานท่ี 1 พัฒนาคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของคนทุกช่วงวัย 
แผนงานท่ี 2  เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี 
แผนงานท่ี 3  พัฒนา ส่งเสริมและคุ้มครองด้านการประกอบ
อาชีพ 
แผนงานท่ี 4 เพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับการเป็น
สังคมผูสู้งอายุคณุภาพ 
แผนงานท่ี 5 สร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมของ
ประชาชนผู้มรีายได้น้อยและผูด้้อยโอกาส 
แผนงานท่ี 6 พัฒนาสถาบันทางสังคมให้มีความเขม้แข็ง 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 
    การเสริมสร้างความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ
เรียบร้อย และลดความเหลื่อมล้ำ 

แผนงานท่ี 1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ
บูรณาการ 
แผนงานท่ี 2 โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
แบบบูรณาการ 
แผนงานท่ี 3  เสริมสร้างวินัยให้เกดิความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยเฉพาะความปลอดภยัทางถนน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 
    การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

แผนงานท่ี 1  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากร 
แผนงานท่ี 2  การบริหารจดัการดา้นมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานท่ี 3  การพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทา
ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2560 - 2564                       

 วิสัยทัศน์ “ท้องถิ่นน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเลิศ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องทำ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ/จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดคล้องกับ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ 



41 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.หว้ยมา้   
 

ศักยภาพของพื้นที ่
   1.1 อำเภอร้องกวางและอำเภอหนองม่วงไข่ 
         - เกษตรคุณภาพสูง 
   1.2 อำเภอสูงเม่นและอำเภอเดน่ชัย 
         - ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านไมส้ัก 
   1.3 อำเภอลองและอำเภอวังช้ิน 
         - ไม้เศรษฐกิจ 
   1.4 อำเภอเมืองแพร่และอำเภอสอง 
         - การท่องเที่ยว 

1.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งตำบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ ์
1.3 พัฒนาอาชีพเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานและส่งเสรมิมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
1.4 จัดให้มีตลาดกลางภายในท้องถิ่นและจัดหาช่องทาง
การตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลกูป่าเศรษฐกิจ 
1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

2. จำเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ำ ถนน สะพาน 2.1 จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการนำ้ 
2.2 พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ำเพือ่การเกษตรอยา่งเพียงพอ 
และทั่วถึง 
2.3 พัฒนาระบบน้ำประปาและระบบน้ำบาดาลให้มีคณุภาพ 
และเพียงพอ 
2.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานในการขนส่งท้ังทางบกและทาง
น้ำ 
2.5 ดำเนินการจัดทำผังเมืองให้เปน็ไปตามระเบียบกฎหมาย 

3. การป้องกันและแก้ไขปญัหาภยัพิบัติ 3.1 ศึกษา สำรวจข้อมูลพื้นท่ีเสี่ยงภัยและรณรงค์เพื่อลดและ
ป้องกันการเกิดภัยพิบตัิต่าง ๆ  
3.2 พัฒนาระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง   
หมอกควัน รวมทั้งภัยพิบัตติ่าง ๆ  
3.3 จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน/ตำรวจบ้าน/
ชรบ. 

4. การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 4.1 สร้างจิตสำนึก รณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนใน               
การป้องกันปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและ     
พัฒนาอาชีพ 

2. ยุทธศาสตร์ที่เลือกทำ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1.1 จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไมไ่ด้ 
1.2 จัดหาอาชีพเพื่อสร้างรายไดห้รือเสริมรายได้ให้แก่เด็ก 
เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได ้
1.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชน 
1.4 จัดให้มีบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีมีคณุภาพ มี
มาตรฐานอยา่งทั่วถึงและเป็นธรรม 
1.5 ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสขุมูลฐาน 
1.6 ส่งเสริมการจัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบเรยีบร้อย 
1.7 ขยายเขตไฟฟ้าให้ท่ัวถึงในพื้นที่ขาดแคลน 
1.8 ส่งเสริมใหม้ีการอนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



42 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.หว้ยมา้   
 

1.9 จัดให้มีสุสานและฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน 
2. การพัฒนาด้านการศึกษา  2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพขีวิตการศึกษา

ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ 
2.2 สนับสนุนและจัดหาวสัดุอุปกรณ์ ครภุณัฑ์ อาคารสถานท่ี
สำหรับการศึกษา 

3. การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัตตินตามคำสั่งสอนของ
ศาสนา 
3.2 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้  
ความเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนและนำไปเผยแพร่อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม  
3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม 
และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
3.4 ส่งเสริมใหม้ีการอนุรักษ์และสบืสานภูมปิัญญาท้องถิ่น 
3.5 ส่งเสริมใหม้ีการอนุรักษ์และบำรุงรักษา ศาสนสถานและ
โบราณสถาน 

4. พัฒนาด้านการกีฬา  4.1 ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพ เพื่อมวลชนและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศทางกีฬาสมัครเล่นและกีฬาอาชีพ 
4.2 จัดสร้างและบำรุงรักษาอาคาร สถานท่ี สนามกีฬา วัสดุ
อุปกรณ์ สำหรับการออกกำลังกายและการกีฬา 

5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และ         
มีคุณธรรม  

4.1 พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น ให้มีความรูค้วามสามารถ และมี
คุณธรรม 
5.2 พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัตหิน้าที่ตามหลักการบรหิารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
5.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
6. การพัฒนาอาคารสถานท่ีและเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุ
อุปกรณ์ให้มเีพียงพอ และทันสมยั 

6.1 พัฒนาอาคารสถานท่ีให้เอื้อตอ่การปฏิบัติงาน มีความ
สะอาดสวยงาม 
6.2 จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครือ่งใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
และทันสมัย 
6.3 จัดให้มีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร (MIS) 
และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา (GIS)  

7. เศรษฐกิจพอเพียง 7.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
7.2 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และสร้างจติสำนึก
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
7.3 ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

8. พัฒนากระบวนการเรียนรูด้้านการจัดทำแผนชุมชน 8.1 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับกระบวนการจดัทำแผน
ชุมชนแก่ผู้นำทุกภาคส่วนและประชาชนท่ัวไป 
8.2 สนับสนุนการบรูณาการแผนชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       2.1 วิสัยทัศน ์

"ชุมชนสามัคคี  ประชาชนมีสุข  อาชีพมั่นคง   
ดำรงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง    เคียงคู่วัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้าน” 

      

  2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนอาชีพ แก่ประชาชนให้เข้มแข็งและได้มาตรฐาน 
1.2  แนวทางการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการ 
  2.1 แนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

2.2 แนวทางการพัฒนาดา้นข้อมูลข่าวสารของ อบต. และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

  3.1 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมและสวัสดิการสังคม 
  3.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสาธารณสุข และสุขภาพอนามัยของประชาชน 

3.3  แนวทางการพัฒนาและสง่เสริมชุมชนให้เข็มแข็ง   
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  4.1 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4.2 แนวทางการพัฒนาการบำบัดและกำจัดขยะ การรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้
สารเคมี และการควบคุมมลภาวะเป็นพิษ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  กีฬา 
และนันทนาการ 
  5.1. แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 
  5.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  6.1 แนวทางการพัฒนาถนน สะพาน และรางระบายน้ำ  
  6.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำ และระบบการจัดการน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

6.3 แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้า และนำพลงังานทดแทนมาใช้  ตลอดจนการบริการ
สาธารณะอ่ืน ๆ 

   2.3 เป้าประสงค์ 
  1. ส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือเพ่ิมรายได้  ตลอดจนเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
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2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย  และคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยทั่วถึง 
3. ดำเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึง  
4. จัดการด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมี 

ความเข้มแข็ง  ทางด้านความคิด  ความรู้เทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
5. ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อย่างยั่งยืน 
6. ชุมชนน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่ดี  พร้อมทั้งที่มีการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. จัดระบบบริหารการจัดการที่ดี  มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี 
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ในการบริหารและการพัฒนาจากทุกภาคส่วน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.4 ตัวชี้วัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม 

2. ร้อยละของงบประมาณท่ีดำเนินการ/ได้รับจัดสรร 
3. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
4. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน 
5. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการปกครองและ
การบริหารจัดการ 

1. ร้อยละของจำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
2. ร้อยละของความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร 
3. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการรับบริการ 
4. ร้อยละของงบประมาณท่ีดำเนินการ/ได้รับจัดสรร 
3. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการบริการ 
4. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน 

3. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
2. ร้อยละของงบประมาณท่ีดำเนินการ/ได้รับจัดสรร 
3. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
4. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน 
5. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  
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4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
2. ร้อยละของงบประมาณท่ีดำเนินการ/ได้รับจัดสรร 
3. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
4. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน 
5. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  
6. ร้อยละของป่าไม้/ป่าชุมชนที่ได้รับการดูแล/อนุรักษ์/ 
รักษาฟ้ืนฟู  

5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กีฬาและนันทนาการ 

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
2. ร้อยละของงบประมาณท่ีดำเนินการ/ได้รับจัดสรร 
3. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
4. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน 
5. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  

6. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
2. ร้อยละของงบประมาณท่ีดำเนินการ/ได้รับจัดสรร 
3. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชน 
4. ร้อยละของผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  

2.5 ค่าเป้าหมาย 
 1. จำนวนและค่าร้อยละ ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการได้จริง  
 2. จำนวนและค่าร้อยละ ของงบประมาณท่ีดำเนินการ/ได้รับการจัดสรร 
 3. จำนวนและค่าร้อยละ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
 4. จำนวนและค่าร้อยละ ของผู้ได้รับประโยชน์ 
 5. จำนวนและค่าร้อยละ ของพ้ืนที่ที่ดำเนินการ 
 6 ระดับความพึงพอใจ แบ่งระดับและเกณฑ์การให้คะแนนเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ดังนี้  
      ระดับ ความพึงพอใจ   มากที่สุด           5       คะแนน 
      ระดับ ความพึงพอใจ   มาก                4      คะแนน 
  ระดับ ความพึงพอใจ   ปานกลาง         3       คะแนน 
  ระดับ ความพึงพอใจ   น้อย               2        คะแนน 
  ระดับ ความพึงพอใจ   น้อยที่สุด        1        คะแนน 
 การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อแล้ว นำมาเทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินผล  ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น  ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50    มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50   มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 
  2.6 กลยุทธ์ 
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มีภูมิประเทศและอากาศ 
รวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะ
แก่การทำการเกษตรกรรม 

 
  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ  
  อาชีพหลัก คือ ทำนาปลูกข้าว 

วสิยัทศัน ์

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้ 
 

“ชมุชนสามคัค ีประชาชนมีสขุ 
อาชีพมั่นคง  ด ารงวถิีเศรษฐกิจ
พอเพยีง เคยีงคู่วฒันธรรม 

ประเพณีพืน้บา้น 

 1.  มีการวางแผนในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพให้มากที่สุด 
 2. สำรวจปัญหาและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้มากที่สุด 
 2. จัดทำโครงการ/กิจกรรม โดย คำนึงงบประมาณหรือสถานการณ์คลังที่มี
อยู่ของหน่วยงาน 
 3. จัดทำโครงการที่ เกินศักยภาพของหน่วยงาน เพ่ือ
ประสานขอรับการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานอ่ืนให้เป็นไปตาม กฎหมาย 
ระเบียบและหนังสือสั่งการ ให้
มีความถูกต้อง ชัดเจนให้
มากที่สุด และมีโอกาส
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ดำเนินการให้จากหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4. ให้มีการส่งเสริม 
สนับสนุนให้บุคลากร ได้รับการ
อบรมเพ่ิมความรู้ พัฒนา
ศักยภาพ ให้เกิดความชำนาญ
เชียวชาญในงานให้เพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
    2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
    
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า 
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      ผู้บริหาร ทีมบริหาร    
      พนักงานส่วนตำบลและ 
     พนักงานจ้าง มีความรู้  
     ความชำนาญในหน้าที่ 
     รับผิดชอบ พร้อมให้บริการ 
     ประชาชน 

 
 
 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน 
และประชาชน ให้ความร่วมมือ
และมีความสามัคคีกัน  

 
มีนโยบายของรัฐบาล และ
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ให้การส่งเสริม สนับสนุน ใน
การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

  ฉะนั้น ด้วยสภาพพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพยากร ธรรมชาติและแหล่งน้ำ 
พร้อมปัจจัยอื่นที่เอ้ือต่างๆ จึงเหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม 
และประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือทำการเกษตรทำ

นา เป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวของประชาชน
ส่วนใหญ่ ส่งผล

ให้

เศรษฐกิจดี 
ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดี จึง
กำหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ของ
ตำบลห้วยม้าในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้มี
ความมั่นคง มั่งค่ังและ ยั่งยืนได้ 

3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักและให้
ความสำคัญต่ออาชีพเกษตรกรรม ที่สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนมาแต่ดั่งเดิม 
2. ประชาชนนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง 

ด้านเศรษฐกิจ 

1.รายได้ของแต่ละครัวเรือน ยังไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
ที่เพ่ิมขึ้น 
2. ไม่มีงานที่สร้างรายได้ให้เหมาะสมกับการศึกษา
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ด้านสังคม 
2. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้
ความร่วมมือและมีความสามัคคีกัน  
3. ผู้บริหาร ทีมบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้าง บุคลากรหน่วยงานภาคร
รัฐ ในพื้นทีม่ีความรู้ ความชำนาญในหน้าที่รับผิดชอบ 
พร้อมให้บริการประชาชน 
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
มีแหล่งน้ำและน้ำเพียงพอในการทำอาชีพ
เกษตรกรรม ที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน 
2. สภาพป่าชุมชนและแหล่งน้ำ เป็นแหล่งอาหารทั้ง
พืชและสัตว์ตามธรรมชาติ ให้ประชาชนนำมาเป็น
อาหารในการดำรงชีวิต 
 

 

และความรู้ความชำนาญสำหรับผู้ที่มีการศึกษาใน
ระดับที่สูง 

ด้านสังคม 
1. ประชาชนที่มีความรู้ การศึกษาสูง ออกไปทำงาน
นอกพื้นที่เป็นจำนวนมาก ไม่ได้นำความรู้มาพัฒนา
ท้องถิ่นตนเอง  
2. ประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน เป็น
บุคคลที่มีการศึกษาไม่สูงมากนัก จึงอยู่บ้านและ
ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ 
3. ประชาชนไม่ให้ความสำคัญของความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วมกับ อบต.ห้วยม้า เพราะให้ความสำคัญ
กับการไปทำงานของตนเอง 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. สภาพภูมิอากาศปัจจุบันมีความแห้งแล้ง เกิดเหตุ
อุทกภัย เหตุวาตภัย ในพื้นที่ทุกปี ทำให้ประชาชน
ได้รับความเสียหาย 
2. ยังขาดแหล่งน้ำขนาดใหญ่กักเก็บน้ำ ทำให้น้ำไม่
เพียงพอต่อการทำการเกษตรกรรม 
3. ประชาชนนิยมสร้างบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง
ด้วยไม้ ทำให้มีการตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้น 
 

 

 

โอกาส อุปสรรค 

1. มีนโยบายของรัฐ ให้การสนับสนุนมากข้ึน 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. การดำเนินงาน บางส่วนยังไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบและหนังสือสั่งการ 
2. อบต.ห้วยม้า มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของประชาชน 
3. อบต.ห้วยม้า มีบุคลากรในการรับผิดชอบในงานยัง
ไม่เพียงพอ 
4. บุคลากรยังขาดทักษะความคิดริเริ่มในการเรียนรู้
วิธีการ นำเทคนิคและนวัตกรรมใหม่ๆ  มาใช้ 
5. ขาดการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ประชาชนให้
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ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น 
6. ประชาชน ยังมีค่านิยม หรือต้องการให้หน่วยงาน
ภาครัฐให้การช่วยเหลือมากกว่าการพ่ึงตนเองและ
ช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
3.2.1 การปฏิวัติดิจิตอล (Digital revolution) ทำให้เกิดยุคอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งทุกอย่าง (Internet 

of things) การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม  
3.2.2 การเข้าสู่สังคมสูงวัยของทั่วโลก สัดส่วนประชากรสูงวัยเพ่ิมข้ึนทุกปี  
3.2.3 แรงงานทักษะสูงและมีความสามารถเฉพาะทางจะขาดแคลนมากในขณะที่แรงงานทักษะต ่ำ 

จะตกงาน  
3.2.4 กระแสวัฒนธรรมโลกที่เลื่อนไหลรวดเร็วขึ้น ในยุคดิจิตอล ความมั่นคงภายในและระหว่าง

ประเทศ  
3.2.5 การเปิดประชาคมอาเซียนทำให้การเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศง่ายขึ้น แรงงานต่าง ด้าว

ซึ่งมีต้นทุนค่าจ้างแรงงานถูกว่าจะมาแทนที่แรงงานในประเทศ  
3.2.6 สถานการณ์ความมั่นคงกับประเทศรอบบ้าน โดยเฉพาะแนวชายแดนไทย-กัมพูชา  
3.2.7 การบริหารจัดการอาชญากรรมไซเบอร์และสิทธิเสรีภาพ 
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ส่วนที่ 3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
2. แผนงานการเกษตร 

อบต.ห้วยม้า เกษตรอำเภอเมืองแพร ่
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ
เมืองแพร่ 

2 การเมืองการปกครอง
และการบริหารจัดการ 

1. แผนงานบริหารทั่วไป 
2. แผนงานสร้างความเข้มเข็ง 
3. แผนงานบริหารงานคลัง 
4. แผนงานงบกลาง 

อบต.ห้วยม้า ท้องถิ่นอำเภอเมืองแพร่ 
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ 
กกต.จ.แพร ่
ปปช.จ.แพร่ 

3 การพัฒนาด้าน 
ทรัพยากรมนุษย์และ
สังคม 

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน 

อบต.ห้วยม้า สนง.พมจ.แพร ่
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.แพร ่
รพ.สต.ห้วยม้า, รพ.สต.ห้วยฮุง 
สนง.ตำรวจแห่งชาติ 
สนง.ป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั จ.แพร ่

4 การพัฒนาด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม ้
 
 

อบต.ห้วยม้า กรมชลประทาน 
สนง.พัฒนาท่ีดิน จ.แพร ่

5 การพัฒนาด้าน 
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น กีฬาและ
นันทนาการ 

1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
3. แผนงานงบกลาง 

อบต.ห้วยม้า สนง.เขตการศึกษา 

6 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 
2. แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 

อบต.ห้วยม้า กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น 
กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรน้ำ 
กรมทางหลวงชนบท 
อบจ.แพร่ 
จังหวัดแพร ่
อำเภอเมืองแพร ่
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2561) เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน  
 
 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน  
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(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

 

4.2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ     โดยใช้ตัวแบบวัดผลใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่สำคัญ คือ 
การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

4.3 สรุปผลการพัฒนาทอ้งถิ่นในภาพรวม 
 1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 



53 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.หว้ยมา้   
 

(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือ
เป็นแบบผสมก็ได้ 

เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 

ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 
จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ

จำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังที่
กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ 

ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออก

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูร่อด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology) 
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ได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่
จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ 
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัย
ภาพลักษณ์ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลาง
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็น
ต้น 

ในอนาคต อำนาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ข้ึนอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวม
อำนาจการปกครอง (Centralization) หรือ การกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที
จะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจำเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหาร
จัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง
ท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ 
อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมี
ผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับ
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง 

ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้อง
เป็นหน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อม
ของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทำให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกัน
หนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจำกัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลา
ไปทำงานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไป
โดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการ
พ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์  (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก        
“ตนเป็นที่พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสำคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้
ความสนใจที่จะส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 



55 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.หว้ยมา้   
 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่

ละพ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ 
บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็น
สังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่
ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกำหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจำเป็นที่
จะต้องเข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคม
ท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศ
ไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน 
และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ สำคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้ง
ที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยู่เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการ
สารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรม
ส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ ก็จะนำมาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบี ยบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  

 
 4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพ่ือนำไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์
การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
      AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ  

โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ 
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อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบาง
ชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

       Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2558 ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทาง
ที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน 6  

ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน 
หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่ มีภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศท่ีจำเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและอาชีพ 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคม  
เศรษฐกิจและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความ
แตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้
กฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้า
มาทำงานในไทยมากขึ้น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่

เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจำนวนประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขาย
ที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้า
มาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทาน
เหมืองแร่หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอ่ืนๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน และการ
แพร่ระบาดโรคต่างๆ ที่อาจเข้ามาพร้อมกับชาวต่างชาติ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 

ไข้เลือดออก 
 SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการ
ท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
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 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจำนวนมากมากขึ้น 
ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัม
เกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์  ลาวทาวน์  กัมพูชาทาวน์  ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่อ
อาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมวัฒนธรรม และชุมชน 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมทางด้าน
ภาษา 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่ เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 

เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่
แตกต่างกัน    

วัฒนธรรม 
 การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่าง

ในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม 
การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดองค์กร 

 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง 
รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง 

 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติ
ที่ต้องการทำนิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้ง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.หว้ยมา้   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


