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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ของเทศบาลต าบลทุ่งน้อย อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
     --------------------------------- 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านศักยภาพ 
  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย  อ ำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เดิมจัดตั้งเป็นองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทุ่งน้อย เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2539 ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
พ.ศ. 2537 และได้รับกำรยกฐำนะเป็นเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลำคม ๒๕๕๒ ตำมประกำศ
กระทรวงมหำดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งน้อย อ ำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เป็นเทศบำลต ำบล
ทุ่งน้อย ประกำศ ณ วันที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2552 ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย ตั้งอยู่บริเวณด้ำนหลังของวัด
ทุ่งน้อยโดยเรียบถนนคันคลองชลประทำนซี ๔๐ บ้ำนท่ำนำหมู่ที่ ๒ ต ำบลทุ่งน้อย มีบริเวณพ้ืนที่ตั้งส ำนักงำน 
ประมำณ 39 ไร่ อยู่ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอโพทะเล ระยะทำงประมำณ ๗ กิโลเมตร อยู่ห่ำงจำกศำลำกลำง
จังหวัดพิจิตร ระยะทำงประมำณ ๕๐ กิโลเมตร และอยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร ระยะทำงประมำณ ๓๐๐ 
กิโลเมตรมีเนื้อที่รับผิดชอบ ประมำณ ๒๘.๔๗ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๑๗,๗๙๓ ไร่ มีพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร
ทั้งหมด 14,253 ไร่ 
  ข้อมูลเกี่ยวกับอาณาเขต 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ต ำบลวัดขวำง อ ำเภอโพทะเล 
ทิศใต้    ติดต่อกับ ต ำบลท่ำบัว อ ำเภอโพทะเล 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต ำบลคลองคูณ อ ำเภอตะพำนหิน 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต ำบลโพทะเล อ ำเภอโพทะเล 

  ด้านทิศเหนือ เริ่มจำกหลักเขตที่ ๑ตั้งอยู่ตรงบริเวณกึ่งกลำงคลองไดมำบประทำ บริเวณพิกัด       
PT ๓๖๗๘๔๑ จำกหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตำมแนวทุ่งนำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต  ระหว่ำงต ำบลวัดขวำง กับ
ต ำบลทุ่งน้อย ไปทำงทิศตะวันออกผ่ำนบึงสนุ่น ไปตำมแนวทุ่งนำ ถึงหลักเขตที่ ๒  ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณริมคลอง
ส่งน้ ำชลประทำน  บริเวณพิกัด PT ๓๘๖๔๘๖  รวมระยะประมำณ ๑,๘๐๐  เมตร  จำกหลักเขตที่ ๒  เป็นเส้น
เลียบตำมแนวทุ่งนำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลวัดขวำง กับต ำบลทุ่งน้อย อ ำเภอโพทะเล ไปทำงทิศ
ตะวันออก ตัดผ่ำนคลองส่งน้ ำชลประทำน แม่น้ ำพิจิตร และผ่ำนถนนสำยวัดขวำง – ทุ่งน้อย  ถึงหลักเขตที่ ๓  
ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณ ทุ่งนำ บริเวณพิกัด PT ๔๐๐๘๔๒  รวมระยะประมำณ ๑,๔๐๐  เมตร จำกหลักเขตที่ ๓  
เป็นเส้นเลียบตำมแนวทุ่งนำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลวัดขวำง กับต ำบลทุ่งน้อย  ไปทำงทิศตะวันออก 
ตัดผ่ำนคลองส่งน้ ำชลประทำน  ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่งนำ บ้ำนทุ่งน้อย บริเวณพิกัด PT  ๔๑๘๘๔๓ 
รวมระยะประมำณ ๒,๐๐๐  เมตร จำกหลักเขตที่ ๔  เป็นเส้นเลียบตำมแนวทุ่งนำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง
ต ำบลวัดขวำง กับต ำบลทุ่งน้อย อ ำเภอโพทะเล ไปทำงทิศตะวันออกผ่ำไปตำมแนวคันนำ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณทุ่งนำ บ้ำนทุ่งน้อย บริเวณพิกัด PT ๔๓๓๘๔๔ รวมระยะประมำณ ๑,๕๐๐ เมตร จำกหลักเขตที่ ๕ 
เป็นเส้นเลียบตำมแนวทุ่งนำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบล  วัดขวำงกับต ำบลทุ่งน้อย  ไปทำงทิศตะวันออก
ตำมแนวคันนำ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลำงคลองศำลำบริเวณพิกัด PT ๔๔๒๘๔๖ รวมระยะ
ประมำณ ๙๐๐  เมตร 
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  ด้านทิศตะวันออก  จำกหลักเขตท่ี ๖  เป็นเส้นเลียบตำมแนวกึ่งกลำงคลองศำลำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่ง
เขต ระหว่ำงต ำบลคลองคูณ อ ำเภอตะพำนหิน กับ ต ำบลทุ่งน้อย อ ำเภอโพทะเล ไปทำงทิศใต้ ผ่ำนไปตำมแนว
กึ่งกลำงคลองศำลำ ถึงหลักเขตที่ ๗  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลำงคลองศำลำ  บริเวณพิกัด PT ๔๔๘๘๓๔ รวมระยะ
ประมำณ  ๑,๒๐๐  เมตรจำกหลักเขตที่ ๗  เป็นเส้นเลียบตำมแนวกึ่งกลำงคลองศำลำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำง
ต ำบลคลองคูณ  อ ำเภอตะพำนหิน  กับต ำบลทุ่งน้อย  อ ำเภอโพทะเล  ไปทำงทิศใต้ ผ่ำนไปตำมแนวกึ่งกลำงคลอง
ศำลำ  ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปำกคลองแยกกึ่งกลำงคลองศำลำ  บริเวณพิกัด  PT ๔๕๖๘๒๒ รวมระยะ
ประมำณ ๑,๙๐๐  เมตร  
  ด้านทิศใต้ จำกหลักเขตที่ ๘  เป็นเส้นเลียบตำมแนวคลองศำลำ  ผ่ำนทุ่งนำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต
ระหว่ำงต ำบลคลองคูณ  อ ำเภอตะพำนหิน  กับ ต ำบลทุ่งน้อย อ ำเภอโพทะเล ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่ำน
คลองส่งน้ ำชลประทำน  ผ่ำนทุ่งนำริมบ้ำนท่ำช้ำง  ตัดผ่ำนถนนสำยทุ่งน้อย – ท่ำบัว  และตัดผ่ำนแม่น้ ำพิจิตร  ถึง
หลักเขตที่ ๙  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่งนำของบ้ำนท่ำดำน บริเวณพิกัด  PT ๔๑๔๘๑๘ รวมระยะประมำณ  ๑,๖๐๐  
เมตร จำกหลักเขตที่ ๙  เป็นเส้นเลียบตำมแนวทุ่งนำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลท่ำบัวกับต ำบลทุ่งน้อย  
อ ำเภอโพทะเล  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตัดผ่ำนแม่น้ ำพิจิตร  ผ่ำนถนนสำยทุ่งน้อย–ท่ำบัว ถึงหลักเขตที่ ๑๐ 
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่งนำริมบ้ำนท่ำช้ำง บริเวณพิกัด PT ๔๒๘๘๑๑ รวมระยะประมำณ  ๑,๔๐๐  เมตร จำกหลักเขต  
ที๑่๐  เป็นเส้นเลียบตำมแนวทุ่งนำ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลท่ำบัว กับต ำบลทุ่งน้อย  ไปทำงทิศใต้ตัดผ่ำน
ถนนสำยต ำบลทุ่งน้อย –ต ำบลท่ำบัว  ตัดผ่ำนแม่น้ ำพิจิตร  ถึงหลักเขตที่  ๑๑ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่งนำบ้ำนไร่  
บริเวณพิกัด  PT ๔๒๓๗๙๒    รวมระยะประมำณ  ๑,๘๐๐  เมตร   จำกหลักเขตที่ ๑๑  เป็นเส้นเลียบตำม  แนว
ทุ่งนำ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลท่ำบัว กับต ำบลทุ่งน้อย  อ ำเภอโพทะเล ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้  ผ่ำน
ทุ่งนำบ้ำนไร่ ถึงหลักเขตที่ ๑๒  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลำงคลองส่งน้ ำชลประทำน  บริเวณพิกัด  PT ๔๒๑๗๙๑ รวม
ระยะประมำณ  ๒๐๐  เมตรจำกหลักเขตท่ี ๑๒  เป็นเส้นเลียบตำมแนวทุ่งนำ  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลท่ำ
บัว กับต ำบลทุ่งน้อย  อ ำเภอโพทะเล  ไปทำงทิศตะวันตก  ผ่ำนทุ่งนำบริเวณบึงสรรพงำย  ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่ง
ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลำงถนนสรรพงำย – ทุ่งน้อย  บริเวณพิกัด  PT ๔๐๕๗๙๓  รวมระยะประมำณ  ๒,๓๐๐  เมตร 
จำกหลักเขตที่ ๑๓  เป็นเส้นเลียบตำมแนวทุ่งนำ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลท่ำบัว กับต ำบลทุ่งน้อย อ ำเภอ
โพทะเล ไปทำงทิศตะวันตก ผ่ำนทุ่งนำบริเวณบึงสรรพงำย ถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทุ่งนำ  บริเวณพิกัด  
PT  ๓๘๘๗๙๔  รวมระยะประมำณ  ๑,๗๐๐ เมตร จำกหลักเขตที่ ๑๔ เป็นเส้นเลียบตำมแนวทุ่งนำ ซึ่งเป็นเส้น
แบง่เขตระหว่ำงต ำบลท่ำบัว กับต ำบลทุ่งน้อย  อ ำเภอโพทะเล ไปทำงทิศตะวันตกตัดผ่ำนถนนสำยคลองตำงำว  ถึง
หลักเขตที่ ๑๕  ซ่ึงต้ังอยู่ก่ึงกลำงคลองตำงำว  บริเวณพิกัด PT ๓๗๓๗๙๗ รวมระยะประมำณ  ๑,๕๐๐  เมตร 
  ด้านทิศตะวันตก จำกหลักเขตที่ ๑๕  เป็นเส้นเลียบตำมแนวกึ่งกลำงคลองตำงำว  ซึ่งเป็นเส้น
แบ่งเขตระหว่ำงต ำบลโพทะเล กับ ต ำบลทุ่งน้อย  อ ำเภอโพทะเล  ไปทำงทิศเหนือตำมแนวคลองตำงำว  ถึงหลัก
เขตท่ี ๑๖ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปำกคลองแยกเข้ำบ้ำนโพทะเล บริเวณพิกัด  PT ๓๗๔๘๐๓ รวมระยะประมำณ ๑,๐๐๐ 
เมตรจำกหลักเขตที่ ๑๖  เป็นเส้นเลียบตำมแนวกึ่งกลำงคลองตำงำว  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลโพทะเล        
กับต ำบลทุ่งน้อย  อ ำเภอโพทะเล  ไปทำงทิศเหนือ  ผ่ำนไปตำมแนวกึ่งกลำงคลองตำงำว  ถึงหลักเขตที่ ๑๗        
ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณปำกคลองแยกเข้ำบ้ำนคลองตำงำว  บริเวณพิกัด  PT ๓๘๑๘๑๗ รวมระยะประมำณ ๑,๓๐๐ เมตร
จำกหลักเขตที่ ๑๗  เป็นเส้นเลียบตำมแนวกึ่งกลำงคลองตำงำว  ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงต ำบลโพทะเล        
กับต ำบลทุ่งน้อย  อ ำเภอโพทะเล  ไปทำงทิศเหนือ ผ่ำนไปตำมแนวกึ่งกลำงคลองตำงำว จนบรรจบกับหลักเขตท่ี ๑  
รวมระยะประมำณ  ๑,๘๐๐  เมตร 
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  เขตการปกครอง เทศบำลต ำบลทุ่งน้อย แบ่งออกเป็น ๗ หมู่บ้ำน ประกอบด้วย  
  หมู่ที่ ๑   บ้ำนท่ำโพธิ์ นำยประสิทธิ์ บัวทอง  ต ำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๒  บ้ำนท่ำนำ  นำงทิวำ  อำสว่ำง  ต ำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๓  บ้ำนท่ำดำน นำยเรือง เมืองฤทธิ์ ต ำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๔  บ้ำนทุ่งน้อย นำยชนะ กลั่นนุช  ต ำแหน่ง   ก ำนันต ำบลทุ่งน้อย 
  หมู่ที่ ๕  บ้ำนท่ำโบสถ์  นำยสุชำติ พูนหมี  ต ำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๖  บ้ำนท่ำยำ  นำงส ำเนียง ศรีอินทร์ ต ำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๗  บ้ำนท่ำบัวทอง นำยนิพนธ์ จำดฤทธิ์  ต ำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้ำน 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  ต ำบลทุ่งน้อย อยู่ระหว่ำงภำคเหนือตอนล่ำง ภำคกลำงตอนบน มี
ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่รำบลุ่ม โดยมีแม่น้ ำพิจิตรเก่ำ อยู่ระหว่ำงกลำง มีคลองชลประทำน มีเนื้อที่ประมำณ ๒๘.๔๗ 
ตำรำงกิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมำะแก่กำรท ำเกษตรกรรม 

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ต ำบลทุ่งน้อย มีสภำพภูมิอำกำศคล้ำยคลึงกับจังหวัดทั่วไปในภำคกลำง   
แบ่งเป็น ๓ ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว 

  1.4 ลักษณะของดิน ต ำบลทุ่งน้อย มีสภำพดินร่วนปนทรำย เหมำะแก่กำรท ำเกษตรกรรม ดินมี
ธำตุอำหำรเพียงพอต่อกำรปลูกพืชหลำยชนิด เช่น พืชพักสวนครัว ผลไม้ ไม้ยืนต้นทุกชนิด พืชล้มลุก เป็นต้น 

  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า มีแหล่งน้ ำธรรมชำติและพ้ืนที่สำธำรณะประโยชน์ ดังนี้ 
1. หนองล่ม   หมู่ที่ 4 บ้ำนทุ่งน้อย เนื้อท่ีประมำณ  6  ไร่   1 งำน   37  ตำรำงวำ 
2. หนองดักลอบ  หมู่ที่ 1 บ้ำนท่ำโพธิ์ เนื้อท่ีประมำณ  7  ไร่    20  ตำรำงวำ 
3. หนองหมู หมู่ที่ 2 บ้ำนท่ำนำ เนื้อท่ีประมำณ 15 ไร่   2 งำน  75   ตำรำงวำ 
4. หนองจอก หมู่ที่ 3 บ้ำนท่ำดำน เนื้อท่ีประมำณ   4 ไร่   2 งำน   48  ตำรำงวำ 
5. หนองยำว หมู่ที่ 2 บ้ำนท่ำนำ เนื้อท่ีประมำณ   5 ไร่    1 งำน   22  ตำรำงวำ 
6. หนองอ้อ หมู่ที่ 4 บ้ำนทุ่งน้อย เนื้อที่ประมำณ   1 ไร่  
7. ที่ดินสำธำรณประโยชน์บริเวณ หมู่ที่ 2 บ้ำนท่ำนำ  เนื้อท่ีประมำณ 34 ไร่ 60  ตำรำงวำ 
8. บึงสนุ่น  หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำบัวทอง  เนื้อท่ีประมำณ 89 ไร่   1 งำน 
9. หนองงูเห่ำ หมู่ที่ 4 บ้ำนทุ่งน้อย เนื้อท่ีประมำณ 3 ไร่    3 งำน  5 ตำรำงวำ 
10. หนองมน หมู่ที่ 4 บ้ำนทุ่งน้อย เนื้อท่ีประมำณ 4 ไร่     8  ตำรำงวำ 
11. หนองต้นทอง หมู่ที่ 4 บ้ำนทุ่งน้อย เนื้อท่ีประมำณ    2 ไร่    3 งำน   2  ตำรำงวำ 
12. หนองบอน หมู่ที่ 4 บ้ำนทุ่งน้อย เนื้อท่ีประมำณ    8 ไร่    1 งำน   90  ตำรำงวำ 
13. หนองเต่ำ หมู่ที่ 4 บ้ำนทุ่งน้อย เนื้อท่ีประมำณ    3 ไร่    2 งำน  23  ตำรำงวำ 
14. หนองลำด หมู่ที่ 4 บ้ำนทุ่งน้อย เนื้อท่ีประมำณ    5 ไร่    3 งำน   86  ตำรำงวำ 
15. หนองผักบุ้งล้อม  หมู่ที่ 1 บ้ำนท่ำโพธิ์ เนื้อท่ีประมำณ    2 ไร่    2 งำน   52  ตำรำงวำ 

  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ต ำบลทุ่งน้อย มีป่ำไม้ ประมำณ 1 ใน 4 ของพ้ืนที่ทั้งหมด     
ลักษณะส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น ประเภทยำงนำ และไม้ผล เช่น มะม่วง ขนุน ล ำไย เป็นต้น  
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง  
  เทศบำลต ำบลทุ่งน้อย แบ่งออกเป็น ๗ หมู่บ้ำน ประกอบด้วย  
  หมู่ที่ ๑   บ้ำนท่ำโพธิ์ นำยประสิทธิ์ บัวทอง  ต ำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๒  บ้ำนท่ำนำ  นำงทิวำ  อำสว่ำง  ต ำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๓  บ้ำนท่ำดำน นำยเรือง เมืองฤทธิ์ ต ำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๔  บ้ำนทุ่งน้อย นำยชนะ กลั่นนุช  ต ำแหน่ง   ก ำนันต ำบลทุ่งน้อย 
  หมู่ที่ ๕  บ้ำนท่ำโบสถ์  นำยสุชำติ พูนหมี  ต ำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๖  บ้ำนท่ำยำ  นำงส ำเนียง ศรีอินทร์ ต ำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้ำน 
  หมู่ที่ ๗  บ้ำนท่ำบัวทอง นำยนิพนธ์ จำดฤทธิ์  ต ำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้ำน 
 2.2 การเลือกตั้ง 
  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ รัฐจะต้องให้ควำมเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตำมหลักแห่งกำรปกครองตนเองตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ และมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจแก้ปัญหำใน
พ้ืนที่กำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท ำเท่ำที่จ ำเป็นและมีหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่ชัดเจน
สอดคล้องและเหมำะสมกับรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องเป็นไปเพ่ือกำรคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชำชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม และจะกระทบถึงสำระส ำคัญแห่งหลักกำรปกครอง
ตนเอง ตำมเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่น รวมทั้งจัดให้มีกลไกกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโดยประชำชน
เป็นหลัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ ำนำจหน้ำที่โดยทั่วไปในท้องถิ่น และย่อมมีควำมเป็นอิสระในกำร
ก ำหนดนโยบำย กำรบริหำร กำระจัดบริกำรสำธำรณะ กำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและกำรคลัง และมีอ ำนำจ
หน้ำที่ของตนเองโดยเฉพำะ โดยต้องค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม
ด้วย ประกอบกับพระรำชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐำนะของสุขำภิบำลเป็นเทศบำล พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงกำรเมืองและกำรบริหำรมำกขึ้น ประชำชนให้ควำมส ำคัญกับกำรเลือกตั้ง จำกข้อมูล
กำรเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕7 มีประชำชนมำใช้สิทธิเลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ 87.๐2 

 สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย 
 จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  3,004 คน 
 จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒,๕75 คน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.72 
 จ ำนวนบัตรเสีย      115 ใบ คิดเป็นร้อยละ   4.46 
 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน       9 ใบ คิดเป็นร้อยละ   ๐.35 
 สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  นำยกเทศมนตรีต ำบลทุ่งน้อย 
 จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  3,016 คน 
 จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง ๒,๕83 คน คิดเป็นร้อยละ ๘5.64 
 จ ำนวนบัตรเสีย      ๑33 ใบ คิดเป็นร้อยละ   5.15 
 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน       ๑0 ใบ คิดเป็นร้อยละ   ๐.62 

 สภาเทศบาล ประกอบด้วย สมำชิกสภำเทศบำล ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น คือ เทศบำลต ำบลทุ่งน้อย ประกอบด้วย
จ ำนวน ๑๒ คน สมำชิกสภำเทศบำล ให้อยู่ในต ำแหน่งได้ครำวละ ๔ ปี นับแต่วันเลือกตั้ง สมำชิกสภำเทศบำลก่อน
เข้ำรับหน้ำที่ต้องปฏิญำณตนในที่ประชุมสภำเทศบำลว่ำจะรักษำไว้และปฏิบัติตำมซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 
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  นายกเทศมนตรี ท ำหน้ำที่ควบคุมและรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลและเป็น
ผู้บังคับบัญชำ นำยกเทศมนตรี มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของรำษฎรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเทศบำลอยู่ในต ำแหน่ง
ครำวละ ๔ ปี นับแต่วันเลือกตั้ง และนำยกเทศมนตรีอำจแต่งตั้งรองนำยกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมำชิกสภำเทศบำลเป็น
ผู้ช่วยเหลือในกำรบริหำรรำชกำรของเทศบำลตำมที่นำยกเทศมนตรีมอบหมำย เทศบำลต ำบลให้แต่งตั้งรอง
นำยกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน 
 รายนามคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลทุ่งน้อย (คณะปัจจุบัน) 

๑. นำยดิเรก  ศักดิ์ดี   ต ำแหน่ง  นำยกเทศมนตรีต ำบลทุ่งน้อย 
๒. นำยอุบล  สุขหร่อง   ต ำแหน่ง  รองนำยกเทศมนตรีต ำบลทุ่งน้อย 
๓. นำยจงรัก  อำสว่ำง   ต ำแหน่ง  รองนำยกเทศมนตรีต ำบลทุ่งน้อย 
๔. นำยสุรศักดิ์  เมืองฤทธิ์  ต ำแหน่ง  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลทุ่งน้อย 
๕. นำงบ ำรุง  อ่อนน้อม  ต ำแหน่ง  ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลทุ่งน้อย 
๖. นำยบุญสืบ    อำสว่ำง   ต ำแหน่ง  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย 
๗. นำยบุญช่วย  จุลพันธ์   ต ำแหน่ง  รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย 
๘. นำยจ ำลอง  พูนหมี   ต ำแหน่ง  เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย 
๙. นำยสุวิรัตน์  มัชฌิมำ   ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย 
๑๐. นำงทองใบ  บุญกลิ่น   ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย 
๑๑. นำยสมบัติ  กุลแก้ว   ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย 
๑๒. นำยณรงค ์  หงษ์อ่ิม   ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย 
๑๓. นำยด ำรงค์ชัย  นำคสุข   ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย 
๑๔. นำยบุญธรรม   สิงห์ชู   ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย 
๑๕. นำยชลอ  สุขหร่อง   ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย 
๑๖. นำยเดช  บัวทอง   ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย 
17. นำยมำนัส    นำคแก้ว   ต ำแหน่ง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย 
3. ประชากร 

  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรต ำบลทุ่งน้อย มีประชำกรรวม ๓,๖05 คน แยกเป็น ชำย  
1,743 คน หญิง 1,862 คน   มีควำมหนำแน่นของจ ำนวนประชำกร 126.62คน/ตำรำงกิโลเมตร (พ้ืนที่ 
28.47 ตร.กม.) มีจ ำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,121 ครัวเรือน จะเห็นได้ว่ำจ ำนวนประชำกรของเทศบำลต ำบลทุ่ง
น้อย มีอัตรำเปลี่ยนแปลง ปี 2562 (ปีปัจจุบัน) ลดลง/เพ่ิมขึ้น จำก ปี 2561 (ปีที่ผ่ำนมำ) นั้น สรุปได้ว่ำ จ ำนวน
ประชำกรลดลง 9 คน จ ำนวนครัวเรือนเพ่ิมขึ้น จ ำนวน 6 ครัวเรือน ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงของประชำกรนั้นขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลำยอย่ำง เช่น กำรเกิด กำรตำย กำรย้ำยถิ่นฐำนของประชำกร ภำยในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย 

 
หมู่
ที่ 

หมู่บ้าน/
ชุมชน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ครัว 
เรือน 

(คน) ครัว 
เรือน 

(คน) ครัว 
เรือน 

(คน) ครัว 
เรือน 

ชำย หญิง รวม 

1 ท่ำโพธิ์ 169 592 170 580 172 585 172 299 282 581 
2 ท่ำนำ 206 748 206 731 207 720 207 342 377 719 
3 ท่ำดำน 120 382 122 384 121 377 121 175 200 375 
4 ทุ่งน้อย 291 801 294 805 295 816 299 387 429 816 
5 ท่ำโบสถ์ 105 411 107 407 107 403 108 192 210 402 
6 ท่ำยำ 100 325 100 325 101 326 101 167 158 325 
7 ท่ำบัวทอง 111 395 112 390 112 387 113 181 206 387 

รวม 1,102 3,654 1,111 3,622 1,115 3,614 1,121 1,743 1,862 3,605 
ข้อมูลจำกส ำนักทะเบียนรำษฎร์ของอ ำเภอโพทะเล 27 พฤษภำคม 2562  
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  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร จ ำนวนประชำกร จ ำแนกตำมช่วงอำยุ ที่อำศัยอยู่ใน
ครัวเรือนสรุปประชำกรที่อำศัยอยู่จริง ณ วันส ำรวจ ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2562 
   - มีครัวเรือนทั้งหมด  918  ครัวเรือน 
   - จ ำนวนประชำกรที่อำศัยอยู่จริง ทั้งหมด 2,616 คน 
   - แยกเป็น เพศชำย 1,251 คน เพศหญิง  1,365 คน 
 

ตารางแสดง : จ าแนกตามช่วงอายุในข้อมูล จปฐ. 

ช่วงอายุ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน % คน % คน % 
น้อยกว่ำ 1 ปีเต็ม 2 0.08 3 0.11 5 0.19 

1 ปีเตม็ – 2 ปี 8 0.31 19 0.73 27 1.03 
3 ปีเตม็ – 5 ปี 31 1.19 22 0.84 53 2.03 

6 ปีเตม็ – 11 ปี 85 3.25 62 2.37 147 5.62 
12 ปีเต็ม – 14 ปี 39 1.49 35 1.34 74 2.83 
15 ปีเต็ม – 17 ปี 35 1.34 30 1.15 65 2.48 
18 ปีเต็ม –49 ปี 473 18.08 498 19.04 971 37.12 
50 ปีเต็ม –59 ปี 249 9.52 379 10.67 528 20.18 

60 ปีขึ้นไป 329 12.58 417 15.94 746 28.52 
รวม 1,251 47.82 1,365 52.18 2,616 100.00 

  
4. สภาพทางสังคม  

  4.1 การศึกษา   
ตารางแสดง : จ านวนประชากรจ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2562 ข้อมูลความเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล 

ประเภทอาชีพ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

ชาย (คน) % หญิง (คน) % คน % 
ไม่เคยศึกษำ 24 0.92 46 1.76 70 2.68 

อนุบำล/ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 31 1.19 23 0.88 54 2.06 
ต่ ำกว่ำช้ันประถมศึกษำ 53 2.03 48 1.83 101 3.86 

จบช้ันประถมศึกษำ  
(ป.4,ป.7,ป.6) 

654 25.00 779 29.78 1,433 54.78 

มัธยมศึกษำตอนต้น  
(มศ.1-3,ม.1-3) 

220 8.41 151 5.77 371 14.18 

มัธยมศึกษำตอนปลำย  
(มศ.4-5,ม.4-6,ปวช.) 

176 6.73 190 7.26 366 13.99 

อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 17 0.65 16 0.61 33 1.26 
ปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 73 2.79 106 4.05 179 6.84 

สูงกว่ำปริญญำตร ี 3 0.11 6 0.23 9 0.34 
รวม 1,251 47.82 1,365 52.18 2,616 100.00 
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  การศึกษา ด้ำนกำรศึกษำ มีสถำนกำรศึกษำ ดังนี้ 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ ำนวน ๑ แห่ง คือ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย โดย
มีบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 3 คน คือ 
   1. นำงสำวปรำงทิพย์ ศรีสนธิ์  ต ำแหน่ง  คร ู
   2. นำงสำวเรวดี  อำสว่ำง  ต ำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
   3. นำงปรียำดำ  รังสุข  ต ำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
 ตารางจ าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

ชื่อศูนย์ จ านวนห้องเรียน จ านวนเด็ก จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย ๓ 36 ๓ 

ที่มำ:ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนำยน 2562) 

  - โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา จ ำนวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่งน้อย“พิพัฒน์
โสภณวิทยำ” โดย นำยสำยัญ  หล้ำสวัสดิ์ ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยำ” 
เป็นผู้ก ำกับดูแล  
ตารางจ าแนกระดับการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อโรงเรียน จ านวนห้องเรียน จ านวนเด็ก จ านวนครู คศ./ครูจ้าง 
โรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่งน้อย  
“พิพัฒน์โสภณวิทยำ” 
- ระดับอนุบำล 
- ระดับประถมศึกษำ 
- ระดับมัธยมศึกษำ 

 
 

๒ 
๖ 
3 

 
 

24 
107 
53 

 
 

๒/- 
14/๓ 
14/3 

ที่มำ : โรงเรียนชุมชนบ้ำนทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยำ”  (ข้อมูล ณ  เดือน มิถุนำยน 2562) 
 

 - สถานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ประจ าต าบลทุ่งน้อย จ ำนวน 1 แห่ง   
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 บ้ำนท่ำนำ ต ำบลทุ่งน้อย อ ำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยภำรกิจส ำคัญของกำรศึกษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) เป็นกำรเปิดโอกำสให้กับผู้ที่ไม่มีโอกำสศึกษำในระดับประถม-มัธยม ในรูป
โรงเรียน มำศึกษำได้ โดยจะได้รับวุฒิกำรศึกษำเป็น ประถม ม.ต้น ม.ปลำย (เทียบกับในโรงเรียนจะเป็นวุฒิ
กำรศึกษำ ประถม(ป.6) ม.3 และ ม.6) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบลทุ่งน้อย อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร หน้า 9 
 

  4.2 สาธารณสุข 
การสาธารณสุข เทศบำลต ำบลทุ่งน้อย มีสถำนพยำบำลและบุคลำกรทำงกำรแพทย์ ดังนี้ 

  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งน้อย  จ ำนวน๑  แห่ง โดย นำยจีรยุทธ  ชำญณรงค์ ต ำแหน่ง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งน้อยเป็นผู้ก ำกับดูแล ซึ่งมีบุคลำกรทำงกำรแพทย์       ที่ปฏิบัติ
หน้ำที่ในสถำนพยำบำลในเขตพ้ืนที่ ดังนี้ 
  -  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร     จ ำนวน    ๑   คน 
  -  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน    จ ำนวน   ๑   คน 
  -  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  จ ำนวน   ๑  คน  -   
  -  อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน  จ ำนวน  91 คน 
  -  สถำนพยำบำล คลินิก   จ ำนวน    3แห่ง 
  ๔. ประเภทกำรเจ็บป่วย สำเหตุกำรป่วยและประเภทกำรเจ็บป่วยของประชำชน 

สาเหตุการป่วย สถิติระหว่างปีพ.ศ.2556-2559 

  มี.ค. ๒๕๕9 ๒๕๕8 ๒๕๕7 ๒๕๕6 

๑ โรคตดิเช้ือและปรสติ  39 62 204 241 

๒ เนื้องอก(รวมมะเร็ง) - - 1 34 

๓ โรคเลือดและอวัยวะสร้ำงเลือดและควำมผดิปกติที่เกีย่วกับ
ภูมิคุ้มกัน 

19 37 86 3 

๔ โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนำกำร และเมตะบอลิสัม 200 384 1,388 2,622 

๕ ภำวะแปรปรวนทำงจิตและพฤติกรรม 33 96 266 423 

๖ โรคประสำท 30 80 228 185 

๗ โรคตำรวมส่วนประกอบของตำ 40 88 301 179 

๘ โรคหูและปุ่มกกห ู 147 284 1,082 850 

๙ โรคระบบไหลเวยีนโลหิต 234 372 1,912 1,055 

๑๐ โรคระบบหำยใจ 437 894 2,097 1,468 

๑๑ โรคระบบย่อยอำหำร รวมโรคในช่องปำก 191 394 1,615 1,095 

๑๒ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 74 140 890 358 

๑๓ โรคระบบกล้ำมเนื้อรวมโครงร่ำงและเนื้อยดึเสริม 275 473 1,556 1,230 

๑๔ โรคระบบสืบพันธุร์่วมปัสสำวะ 77 273 91 81 

๑๕ รูปร่ำงผดิปกติแต่ก ำเนิดกำรพิกำรจนผิดรูปแต่ก ำเนดิและ
โครโมโซมผิดปกต ิ

- - - 53 

๑๖ อำกำร,อำกำรแสดงและสิ่งผดิปกติที่พบได้จำกกำรตรวจทำง
คลินิก 

5 131 66 63 

๑๗ กำรเป็นพิษและผลที่ตำม - - - 9 

๑๘ อุบัติเหตุจำกำรขนส่งและผลที่ตำมมำ 1 8 32 6 

๑๙ สำเหตุภำยนอกอื่นๆที่ท ำใหผู้้ป่วยตำย 6 37 145 132 

1,819 3,408 11,670 10,087 

   

ที่มำ: โรงพยำบำลส่งเสรมิสุขภำพต ำบล (ข้อมูล  ณ  มีนำคม ๒๕๕9) 
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  4.3  อาชญากรรมต ำบลทุ่งน้อย ไม่มีเหตุอำชญำกรรมที่เกิดข้ึนภำยในต ำบล/หมู่บ้ำน 
  4.4  ยาเสพติด  ต ำบลทุ่งน้อย  ไม่มียำเสพติดเพ่ือจ ำหน่ำย หรือเสพ 
  4.5  การสังคมสงเคราะห์ ต ำบลทุ่งน้อย  

ตารางแสดง : จ าแนกการสังคมสงเคราะห์ตามโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  โครงการสนับสนุนการ
จัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

หมู่ที ่ ช่วงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ หมายเหตุ 

60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 + 
1 87 36 20 4 30   
2 84 43 20  50   
3 48 29 14  25   
4 115 69 26 1 55 1  
5 51 28 9  21 1  
6 45 14 9  11   
7 51 14 6 1 10   

รวม 481 233 104 6 202 2  
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  เส้นทางคมนาคม 
  ในเขตเทศบำลมีเส้นทำงคมนำคมในพ้ืนที่เทศบำลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 7.61 
เป้ำหมำยคือต้องกำรให้ได้มำกกว่ำนี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหำรมีนโยบำยที่จะด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทุกสำย ปัญหำคือ เทศบำลไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เนื่องจำกมีงบประมำณด ำเนินกำรไม่เพียงพอจะ
ด ำเนินกำรได้ ปัจจุบันเทศบำลมีเส้นทำงคมนำคมดังนี ้

(1) การคมนาคม การจราจร 
เส้นทำงคมนำคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบำลและพ้ืนที่ใกล้เคียงมีดังนี้ 
1.1) ทางหลวงแผ่นดิน 
 - หมำยเลข - สำยอ ำเภอ  - อ ำเภอ 
 - หมำยเลข - สำย   - อ ำเภอ 
1.2) สะพาน  จ ำนวน    3 สะพำน 
1.3) การจัดการขนส่งมวลชน -ไม่มี    
1.4) ถนน 
ถนนในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จ ำนวน    1 สำย 
สภำพถนน คอนกรีต จ ำนวน     - สำย ระยะทำง    - กม. 
  ลำดยำง  จ ำนวน    1 สำย ระยะทำง   5.2 กม. 
  ลูกรัง  จ ำนวน     - สำย ระยะทำง    - กม. 
ถนนในควำมรับผิดชอบของทำงหลวงชนบท  จ ำนวน    1 สำย 
สภำพถนน คอนกรีต จ ำนวน     - สำย ระยะทำง    - กม. 
  ลำดยำง  จ ำนวน    1 สำย ระยะทำง   6.2  กม. 
  ลูกรัง  จ ำนวน     - สำย ระยะทำง    - กม. 
ถนนของท้องถิ่น เทศบำลต ำบลทุ่งน้อย   จ ำนวน   164   สำย 
สภำพถนน คอนกรีต จ ำนวน    50   สำย ระยะทำง  16.414   กม. 
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  แอสฟัลท์ติก จ ำนวน     -     สำย ระยะทำง     -    กม. 
  ลำดยำง  จ ำนวน     - สำย ระยะทำง     -   กม. 
  ลูกรัง  จ ำนวน    83 สำย ระยะทำง  134.716 กม. 
  หินคลุก  จ ำนวน    31   สำย     ระยะทำง  65.467   กม. 

6. ระบบเศรษฐกิจ  
 6.1 ตารางแสดง : จ าแนกตามประเภทอาชีพ ข้อมูลความเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล 

ประเภทอาชีพ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

ชาย (คน) % หญิง (คน) % คน % 
ก ำลังศึกษำ 225 8.60 186 7.11 411 15.71 
ไม่มีอำชีพ 130 4.97 185 7.07 315 12.04 
เกษตร-ท ำนำ 489 18.69 487 18.62 976 37.31 
เกษตร-ท ำไร่ 1 0.04 1 0.04 2 0.08 
เกษตร-ท ำสวน 26 0.99 37 1.41 63 2.41 
เกษตร-ประมง 3 0.11 1 0.04 4 0.15 
เกษตร-ปศุสัตว์ 2 0.08 0 0.00 2 0.08 
พนักงำน-รับรำชกำร 19 0.73 26 0.99 45 1.72 
พนักงำน-รัฐวิสำหกิจ 0 0.00 1 0.04 1 0.04 
พนักงำนบริษัท 2 0.08 7 0.27 9 0.34 
รับจ้ำงทั่วไป 250 9.56 266 10.17 516 19.72 
ค้ำขำย 47 1.80 109 4.17 156 5.96 
ธุรกิจส่วนตัว 10 0.38 5 0.19 15 0.57 
อำชีพอ่ืน ๆ 47 1.80 54 2.06 101 3.86 

รวม 1,251 47.82 1,365 52.18 2,616 100.00 
6.2 ตารางแสดง รายได้เฉลี่ยครัวเรือนข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล  

 

พื้นที ่
จ ำนวน

ครัวเรือน 
จ ำนวน

คน 

แหล่งรำยได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บำท/ปี) รำยได้
ครัวเรือนเฉลี่ย 

(บำท/ปี) 

รำยได้บุคคล
เฉลี่ย  

(บำท/ปี) อำชีพหลัก อำชีพรอง รำยได้อื่น ท ำ- หำเอง 

หมู่ที ่1 ทุ่งน้อย 145 337 189,537.93 21,862.07 20,479.31 693.10 232,572.41 100,068.25 

หมู่ที ่2 ท่ำนำ 172 539 108,424.42 47,674.42 17,551.16 18,927.33 192,577.33 61,453.25 

หมูที ่3 ท่ำดำน 101 285 103,112.87 47,326.73 29,600.99 13,048.51 193,089.11 68,428.07 

หมู่ที ่4 ทุ่งน้อย 219 593 108,077.63 29,231.51 17,594.29 8,786.30 163,689.73 60,452.02 

หมู่ที ่5 ท่ำโบสถ ์ 104 295 103,902.88 35,251.92 14,901.92 19,061.54 173,118.27 61,031.53 

หมู่ที ่6 ท่ำยำ 87 278 134,862.07 34,954.02 15,926.44 8,965.52 194,708.05 60,933.81 

หมู่ที ่7 ท่ำบัวทอง 90 289 143,522.22 44,322.22 19,194.44 8,922.22 215,961.11 67,254.33 

ทุกพื้นที่ 918 2,616 126,003.59 36,217.76 19,056.70 11,071.35 192,349.40 67,498.76 
 

ข้อมูลจำกงำนพัฒนำชุมชน เมื่อ เดือน พฤษภำคม 2562 
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6.3 ตารางแสดง : รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือนข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล  
 

พื้นที ่
จ ำนวน

ครัวเรือน 
จ ำนวนคน 

แหล่งรำยได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บำท/ปี) 
รำยได้

ครัวเรือนเฉลี่ย 
(บำท/ปี) 

รำยได้บุคคล
เฉลี่ย  

(บำท/ปี) 
ต้นทุนกำร

ผลิต 

อุปโภค
บริโภคที่
จ ำเป็น 

อุปโภค
บริโภคทีไ่ม่

จ ำเป็น 

ช ำระ
หนี้สิน 

หมู่ที ่1 ทุ่งน้อย 145 337 77,331.03 79,655.17 237.93 275.86 157,500.00 67,767.06 

หมู่ที ่2 ท่ำนำ 172 539 34,436.05 35,116.28 11,511.63 12,700.58 93,764.53 29,921.15 

หมูที ่3 ท่ำดำน 101 285 48,527.72 38,757.43 12,974.26 49,047.52 149,306.93 52,912.28 

หมู่ที ่4 ทุ่งน้อย 219 593 36,562.79 22,212.33 6,955.71 21,632.88 87,363.70 32,264.17 

หมู่ที ่5 ท่ำโบสถ ์ 104 295 48,966.35 22,596.15 10,175.96 15,625.00 97,363.46 34,324.75 

หมู่ที ่6 ท่ำยำ 87 278 60,735.63 28,362.07 8,403.45 9,580.46 107,081.61 33,511.15 

หมู่ที ่7 ท่ำบัวทอง 90 289 76,777.78 34,911.11 10,116.67 17,333.33 139,138.89 43,330.45 

ทุกพื้นที่ 918 2,616 51,558.88 37,394.88 8,222.33 17,357.73 114,533.82 40,191.92 

ข้อมูลจำกงำนพัฒนำชุมชน เมื่อ เดือน พฤษภำคม 2562 

 
 

6.4 ตารางแสดง : ระดับความสุขเฉลี่ย ปี 2562 ข้อมูลความเป็นพื้นฐาน ระดับต าบล 
 

พ้ืนที่ 
ระดับความสุขเฉลี่ยของคน 

ในครัวเรือน 
หมู่ที ่1 ทุ่งน้อย 8.28 
หมู่ที ่2 ท่ำนำ 7.72 
หมูที ่3 ท่ำดำน 7.97 
หมู่ที ่4 ทุ่งน้อย 8.35 
หมู่ที ่5 ท่ำโบสถ ์ 7.99 
หมู่ที ่6 ท่ำยำ 7.38 
หมู่ที ่7 ท่ำบัวทอง 7.04 

ระดับความสุขเฉลี่ย 7.92 
 

ข้อมูลจำกงำนพัฒนำชุมชน เมื่อ เดือน พฤษภำคม 2562 
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6.5 ข้อมูลแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น ดังนี้ 
 

ระบบ /แหล่งเรียนรู้ แกนน า 

1.  ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น 
- กำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล นำยกเทศมนตรีต ำบลทุ่งน้อย 
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำยกเทศมนตรีต ำบลทุ่งน้อย 
2. ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- อนุรักษ์น้ ำ แม่น้ ำพิจิตรเก่ำ พันจ่ำเอกจิรยุทธ  พุ่มพวง 
3. ระบบการดูแลสุขภาพชุมชนและอาสาสมัคร 
- กลุ่มสำธำรณสุขมูลฐำน  หมู่  1 นำยจ ำลอง  พูนหมี 
 - ภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรแพทย์แผนไทย  หมู่ 2 นำงกัญญำ  วงษ์ญำติ 
- ภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรแพทย์แผนไทย  หมู่  3 นำยจ ำเนียร  เนตรค ำ 
  
4.  ระบบเศรษฐกิจชุมชน 
- กลุ่มสตรีบ้ำนท่ำนำ (ท ำขนม)  หมู่ 2 นำงกัญญำ  วงษ์ญำติ 
- กลุ่มปลูกข้ำวชุมชนบ้ำนท่ำดำน หมู่ 3 นำยบุญช่วย  จุลพันธุ์, นำยวริัช แก้วมงคล 
- กลุ่มปลูกข้ำวชุมชนบ้ำนท่ำนำ หมู่ 2  นำงทิวำ  อำสว่ำง  
- กลุ่มท ำบำยศรีงำนพิธีต่ำงๆ หมู่ 2 นำงสำวช้อย   ขวัญเรียน 
- หมอพ่นตำแดง  นำยดี    รอดเรือง 
- กลุ่มเบญจรงค์น้ ำทองหมู่ 3   นำยบ ำรุง  อ่อนน้อม 
- กลุ่มตัดกระดำษบังตำ/งำนบวช/งำนแต่ง  นำงบังอร  ม่วงเกตุ 
- กลุ่มถักแหจับปลำ หมู่ 3  นำยวิชัย    ทองศรี 
- กลุ่มถักไม้กวำดทำงมะพร้ำว หมู่ 3   นำยกฤษ   ชมเมือง 
- กลุ่มผลิตขนมไทย หมู่ 3  นำงบุญเรือง  สุขสมบูรณ์ 
- นวดแผนโบรำณ  นำยจ ำเนียร    เนตรค ำ 
- กลุ่มผลิตสมุนไพรก ำจัดแมลง , ฮอร์โมนต่ำงๆ  นำงปรำวำนำ  บัวเขียว , 

 นำงสำววรรณำเมืองฤทธิ์ 
- ผลิตยำสมุนไพรพื้นบ้ำน  นำยประสิทธิ์   มีเพ็ชร 
- หมอพ่นเป่ำ  นำงชอุ้ม  สังข์ทับ 
- หมอท ำขวัญนำค , บ่ำวสำว  นำยสะอำด   อินธูป 
- กลุ่มท ำไม้กวำดทำงมะพร้ำวหมู่ 4   นำยทองอยู่   สุขหร่อง ,  

นำยประเสริฐ  อ่วมเหลี่ยม 
- หมอวนเบี้ย  นำงทองใบ  รุ่งกระจ่ำง 
- หมอท ำขวัญนำค  นำยจรัญ  บัวทอง 
- หมอพ่นหมอเป่ำ นำยอนันต์  นุชสนธ์  
- กลุม่จักสำนไม้ไผ่ หมู่ 4 นำยสร้อย  บุญเลิศ , นำงพะยอม  บุญเลิศ  

นำงจ ำเนียร  ยำสุข 
-  นวดแผนไทย หมู่ 4 นำงมำนิตำ   อำสว่ำง 
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ระบบ /แหล่งเรียนรู้ แกนน า 

- กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำ หมู่ 4 นำงทัศนีย์  สอนมำ , นำงทวีป  จันทร์เถื่อน 
-  กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภำพและน้ ำหมักชีวภำพ  หมู่ 3  พันตรีสมพงษ์  คงสบำย 
- กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภำพและน้ ำหมักชีวภำพ   หมู่ 6 นำยวิธูร  เมืองฤทธิ์ 
- กลุ่มสตรีท ำไม้กวำดหมู่ 7  นำงน้ ำค้ำง  จำดฤทธิ์ 
- ปรำชญ์ชำวบ้ำนหมู่ 7 นำยบุญสุข  บุญเลิศ 
- กลุ่มประมงหมู่ 7  นำยนิพนธ์  จำดฤทธิ์ 
- กลุ่มท ำไม้กวำดดอกหญ้ำท ำดอกไม้จันทน์ หมู่ 1 นำงสำยทอง  จุลพันธ์ 
5. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน 
- ประเพณีงำนเพ็งเดือนสำม วัดทุ่งน้อย นำยชนะ  กลั่นนุช, นำยดิเรก  ศักดิ์ดี 
- ประเพณีสงกรำนต์ต ำบลทุ่งน้อย นำยชนะ  กลั่นนุช, นำยดิเรก  ศักดิ์ดี 
- ประเพณีงำนแห่เทียนเข้ำพรรษำ นำยชนะ  กลั่นนุช, นำยดิเรก  ศักดิ์ดี 
- ประเพณีแข่งขันเรือยำวประจ ำต ำบล นำยชนะ  กลั่นนุช, นำยดิเรก  ศักดิ์ดี 
- ประเพณีสลำกภัต นำยชนะ  กลั่นนุช, นำยดิเรก  ศักดิ์ดี 
 - ชมรมรักษ์สุขภำพหมู่ 4  นำงวิไลวรรณ  อินอ้น 
- ชมรมกลองยำวต ำบลทุ่งน้อย นำยแช่ม  สำยสุจริต  
6. ระบบองค์กรการเงินและสวัสดิการ 
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน  หมู่ 1 นำยประสิทธิ์  บัวทอง 
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน  หมู่ 2 นำงทิวำ  อำสว่ำง 
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน  หมู่ 3 นำยเรือง  เมืองฤทธิ์ 
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน  หมู่ 4 นำยชนะ  กลั่นนุช 
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน  หมู่ 5 นำยสุชำติ  พูนหมี 
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน  หมู่ 6 นำงส ำเนียง  ศรีอินทร์ 
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน  หมู่ 7 นำยนิพนธ์  จำดฤทธิ์ 
- ชมรมผู้สูงอำยุหมู่ 7 นำยเช้ำ  เที่ยงตรง 
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6.6 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)(Local Sufficiency Economy 
Plan : LSEP)ต ำบลทุ่งน้อยมีข้อมูลพ้ืนฐำนของหมู่บ้ำนโดยแยกข้อมูลด้ำนกำรเกษตร ด้ำนแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
ด้ำนแหล่งน้ ำกิน น้ ำใช้ (หรือน้ ำเพ่ือกำรอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 
  6.6.1 หมู่บ้ำน/ชุมชน ท่ำโพธิ์ หมู่ที ่ 1  ต ำบล ทุ่งน้อย เทศบำล ต ำบลทุ่งน้อย อ ำเภอ โพทะเล
จังหวัด พิจิตร จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 581 คน  ชำย  299  คน  หญิง 282  คน ครวัเรือน ทั้งหมด  172   
ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด  2,712 ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ ในเขตชลประทำน 120ครัวเรือน 

1,743ไร ่ 700กก./ไร ่ 3,500บำท/ไร ่ 4,800บำท/ไร ่
 นอกเขตชลประทำน ครัวเรือน 

ไร่ กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร ่
2.2) ท ำสวน สวนมะนำว. 15ครัวเรือน 

82ไร ่ 1,300กก./ไร ่ 43,000บำท/ไร ่ 58,000บำท/ไร ่
สวนกล้วยน้ ำว้ำ. 5ครัวเรือน 

25ไร ่ 1,000กก./ไร ่ 4,500บำท/ไร ่ 18,000บำท/ไร ่
อื่นๆ โปรดระบ ุ 
ปลูกข่ำ 

24ครัวเรือน 
110ไร ่ 1,000กก./ไร ่ 10,000บำท/ไร ่ 18,000บำท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อื่นๆ โปรดระบ ุ 
. 

ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร ่

   
  6.6.2 หมู่บ้ำน/ชุมชน ท่ำนำ หมู่ที ่2 ต ำบลทุ่งน้อย  เทศบำล ต ำบลทุ่งน้อย  อ ำเภอ โพทะเล
จังหวัด พิจิตร  จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 719 คน  ชำย  342  คน  หญิง  377  คนครวัเรือนทั้งหมด 207
ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด  3,981 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ ในเขตชลประทำน 154ครัวเรือน 

2,289ไร ่ 800กก./ไร่ 3,500บำท/ไร ่ 4,800บำท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทำน ครัวเรือน 

ไร่ กก./ไร่ บำท/ไร ่ บำท/ไร่ 
2.2) ท ำสวน สวนมะนำว. 5ครัวเรือน 

20ไร ่ 1,500กก./ไร่ 45,000บำท/ไร ่ 60,000บำท/ไร่ 
สวนฝรั่ง. 3ครัวเรือน 

5ไร่ 1,000กก./ไร่ 8,000บำท/ไร ่ 30,000บำท/ไร่ 
2.3) ท ำไร ่   ไร่อ้อย ครัวเรือน 

ไร่ กก./ไร่ บำท/ไร ่ บำท/ไร่ 
  ไร่ข้ำวโพด 
      เล้ียงสัตว ์

4ครัวเรือน 
35ไร ่ 1,000กก./ไร่ 4,500บำท/ไร ่ 6,500บำท/ไร่ 

  ไร่มันส ำปะหลัง ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บำท/ไร ่ บำท/ไร่ 

อื่นๆ โปรดระบ ุ 
ปลูกข่ำ. 

112ครัวเรือน 
350ไร ่ 1,000กก./ไร่ 10,000บำท/ไร ่ 18,000บำท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ อื่นๆ โปรดระบ ุ 
. 

ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร่ บำท/ไร ่ บำท/ไร่ 
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  6.6.3  หมู่บ้ำน/ชุมชน ท่ำดำน หมู่ที ่3 ต ำบลทุ่งน้อย เทศบำล ต ำบลทุ่งน้อย อ ำเภอ โพทะเล
จังหวัดพิจิตร จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 375 คน  ชำย 175 คน  หญิง 200 คน ครัวเรอืน ทั้งหมด 121
ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด 2,925 ไร่ 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ ในเขตชลประทำน 112ครัวเรือน 

1,815ไร ่ 600กก./ไร ่ 4,000บำท/ไร ่ 4,800บำท/ไร ่
 นอกเขตชลประทำน ครัวเรือน 

ไร่ กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร ่
2.2) ท ำสวน สวนมะนำว. 20ครัวเรือน 

125ไร ่ 1,300กก./ไร ่ 43,000บำท/ไร ่ 58,000บำท/ไร ่
สวนกล้วยน้ ำว้ำ. 5ครัวเรือน 

25ไร ่ 1,100กก./ไร ่ 1,200  บำท/ไร ่ 6,800บำท/ไร ่
สวนล ำไย. 2ครัวเรือน 

3ไร่ 1,500กก./ไร ่ 8,000บำท/ไร ่ 40,000บำท/ไร ่
2.3) ท ำไร ่   ไร่อ้อย ครัวเรือน 

ไร่ กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร ่
  ไร่ข้ำวโพด 
      เล้ียงสัตว ์

2ครัวเรือน 
18ไร ่ 1,000กก./ไร ่ 4,500บำท/ไร ่ 6,500บำท/ไร ่

 ไร่มันส ำปะหลัง ครัวเรือน 
ไร่ -กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร ่

อื่นๆ โปรดระบ ุ 
ปลูกข่ำ. 

24ครัวเรือน 
110ไร ่ 1,000กก./ไร ่ 10,000บำท/ไร ่ 18,000บำท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อื่นๆ โปรดระบ ุ 
. 

ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร ่

 
  6.6.4 หมู่บ้ำน/ชุมชน ทุ่งน้อย หมู่ที ่4 ต ำบลทุ่งน้อย เทศบำล   ต ำบลทุ่งน้อย. อ ำเภอ โพทะเล
จังหวัด พิจิตร จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 816 คน ชำย 387 คน หญิง 429 คน ครัวเรือนทั้งหมด 299 
ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด 2,400 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ ในเขตชลประทำน 157ครัวเรือน 

2,359ไร ่ 800กก./ไร ่ 4,500บำท/ไร ่ 5,040บำท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทำน ครัวเรือน 

ไร่ กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร่ 
2.2) ท ำสวน สวนมะนำว. 20ครัวเรือน 

85ไร ่ 1,500กก./ไร ่ 45,000บำท/ไร ่ 60,000บำท/ไร่ 
สวนกล้วยน้ ำว้ำ. 5ครัวเรือน 

20ไร ่ 1,100กก./ไร ่ 15,000บำท/ไร ่ 6,600บำท/ไร่ 
สวนฝรั่ง. 3ครัวเรือน 

5ไร่ 1,000กก./ไร ่ 6,000บำท/ไร ่ 12,000บำท/ไร่ 
อื่นๆ โปรดระบ ุ 
ปลูกข่ำ. 

50ครัวเรือน 
225ไร ่ 1,000กก./ไร ่ 10,000บำท/ไร ่ 18,000บำท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ อื่นๆ โปรดระบ ุ 
. 

ครัวเรือน 
ไร่ กก./ไร ่ บำท/ไร ่ บำท/ไร่ 
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  6.6.5 หมู่บ้ำน/ชุมชน ท่ำโบสถ์ หมู่ที ่5 ต ำบล ทุ่งน้อย เทศบำล  ต ำบลทุ่งน้อย อ ำเภอ โพทะเล
จังหวัด พิจิตร จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 402 คน  ชำย 192 คน  หญิง 210 คน ครัวเรือนทั้งหมด 108
ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด 1,862 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ ในเขตชลประทำน 56ครัวเรือน 

566ไร ่ 800กก./ไร ่ 3,500บำท/ไร ่ 4,800บำท/ไร ่
2.2) ท ำสวน สวนมะนำว. 30ครัวเรือน 

150ไร ่ 1,500กก./ไร ่ 45,000บำท/ไร ่ 60,000บำท/ไร ่
 อื่นๆ โปรดระบ ุ 

ปลูกข่ำ. 
20ครัวเรือน 
85 ไร ่ 1,000กก./ไร ่ 10,000บำท/ไร ่ 18,000บำท/ไร ่

 

  6.6.6 หมู่บ้ำน/ชุมชน ท่ำยำ หมู่ที ่6 ต ำบล ทุ่งน้อย เทศบำล ต ำบลทุ่งน้อย อ ำเภอโพทะเล  
จังหวัด พิจิตร จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 325 คน ชำย 167 คน หญิง 158 คน ครวัเรือนทั้งหมด 101ครัวเรือน 
พ้ืนที่ทั้งหมด 2,425 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ ในเขตชลประทำน 98ครัวเรือน 

1,642ไร ่ 800กก./ไร ่ 3,500บำท/ไร ่ 4,800บำท/ไร ่
2.2) ท ำสวน สวนมะนำว. 50ครัวเรือน 

165ไร ่ 1,500กก./ไร ่ 45,000บำท/ไร ่ 60,000บำท/ไร ่
  กล้วยน้ ำวำ้ 

 
6ครัวเรือน 
16ไร ่ 1,000กก./ไร ่ 4,500บำท/ไร ่ 18,000บำท/ไร ่

 ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์  
 

9ครัวเรือน 
84ไร ่ 1,000กก./ไร ่ 4,500บำท/ไร ่ 6,500บำท/ไร ่

 ไร่มันส ำปะหลัง 1ครัวเรือน 
3ไร่ 6,000กก./ไร ่ 6,000บำท/ไร ่ 10,800บำท/ไร ่

อื่นๆ โปรดระบ ุ 
ปลูกข่ำ. 

30ครัวเรือน 
180ไร ่ 1,000กก./ไร ่ 10,000บำท/ไร ่ 18,000บำท/ไร ่

  6.6.7 หมู่บ้ำน/ชุมชน ท่ำบัวทอง หมู่ที่ 7 ต ำบล ทุ่งน้อย เทศบำลต ำบลทุ่งน้อย อ ำเภอ โพทะเล
จังหวัด พิจิตร จ ำนวนประชำกรทั้งหมด 387 คน ชำย 181คน หญิง 206คน ครัวเรือนทั้งหมด 113 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ทั้งหมด 1,500 ไร่ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลีย่ 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ ในเขตชลประทำน 67ครัวเรือน 

889ไร ่ 800กก./ไร่ 3,500บำท/ไร ่ 4,800บำท/ไร ่
2.2) ท ำสวน สวนผลไม้. 10ครัวเรือน 

10ไร ่ 1,000กก./ไร่ 8,000บำท/ไร ่ 10,000บำท/ไร ่
สวนพืชผักสวนครัว.
เช่น แตงกวำ มะเขือ 

5ครัวเรือน 
50ไร ่ 950กก./ไร่ 1,800บำท/ไร ่ 7,600บำท/ไร ่

สวนมะนำว. 8ครัวเรือน 
18ไร ่ 1,500กก./ไร่ 45,000บำท/ไร ่ 60,000บำท/ไร ่

  ไร่ข้ำวโพด 
(ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์) 

10ครัวเรือน 
70ไร ่ 1,000กก./ไร่ 4,500บำท/ไร ่ 6,500บำท/ไร ่

  ไร่มันส ำปะหลัง 2ครัวเรือน 
30ไร ่ 6,000กก./ไร่ 2,000บำท/ไร ่ 10,800บำท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อื่นๆ โปรดระบ ุ 
ปลูกข่ำ. 

30ครัวเรือน 
150ไร ่ 1,000กก./ไร่ 10,000บำท/ไร ่ 18,000บำท/ไร ่
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  ประวัติความเป็นมาด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของต าบลทุ่งน้อยเป็นต ำบลที่แยกมำจำก
ต ำบลวัดขวำง ตำมต ำนำนของบ้ำนนั้นอำจมำจำกในสมัยก่อนจะเต็มไปด้วยป่ำไม้ มีทุ่งนำน้อยมำก จึงเรียกว่ำทุ่ง
น้อย ระยะทำงจำกอ ำเภอโพทะเลถึงต ำบลทุ่งน้อย 9  กิโลเมตร แบ่งกำรปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้ำน 
  สถานที่ส าคัญในอดีตและปัจจุบันในต าบลวัดทุ่งน้อย เดิมมีชื่อว่ำวัดรำษฎร์บูรณะ นำยหนุน  
บุญเพชร เป็นเจ้ำของที่ดินบริเวณนั้นได้พบแท่นพระพุทธรูปเก่ำแก่ จึงขออนุญำตสร้ำงบูรณะขึ้นเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ.
2401  โดยมีพระสุห์โกมล มำเป็นเจ้ำอำวำสและเป็นผู้น ำสร้ำงขึ้นมำ ต่อมำวัดได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมำตำมล ำดับ มี
เสนำสนะต่ำงๆมำกมำย ซึ่งมีรำยนำมเจ้ำอำวำส ดังต่อไปนี้ 
  1. พระสุห์โกมล  2. พระสมุห์สง่ำ  3. พระอำจำรย์ผิน 
  4. พระอำจำรย์ด ำ 5. พระอำจำรย์หนู 6. พระครูศรีโสภณ 
  7. อำจำรย์ผล  8. อำจำรย์ช้อย  9. อำจำรย์ฟุ้ง 
  10. อำจำรย์เงิน  11. อำจำรย์แห  12. เจ้ำอธิกำรกวี 
  13. พระอธิกำรแผ้ว 14. เจ้ำอธิกำรประสิทธิ์ 15. เจ้ำอธิกำรบรรจง 
  16. พระอธิกำรประสพ 17. พระครูพิพัฒธรรมโกศล   
  โดยพระครูพิพัฒน์ธรรมโกศล ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521  เป็นต้นมำนอกจำกนี้ภำยในวัด
ยังมีวิหำรหลวงพ่อโต มีประวัติสังเขป ดังนี้ 
  หลวงพ่อโต (วัดทุ่งน้อย)จำกกำรสืบค้นของ ศึกษำสุธีร์ ภูวสรรเพ็ชญ์ อดีตศึกษำธิกำรอ ำเภอ
โพทะเล ปี พ.ศ.2524  มีใจควำมดังนี้ เมื่อประมำณ  300 ปีเศษมำแล้ว ได้มีมูลดินเป็นโคกใหญ่อยู่ในป่ำหนำทึบ 
มีประชำชนไปหำเห็ดและคุ้ยเขี่ยบริเวณนั้น บังเอิญพบเศียรหลวงพ่อโตโผล่ขึ้นมำจำกดิน ลองขุดดูจึงรู้ว่ำเป็นเศียร
พระพุทธรูป ประชำชนต่ำงพำกันไปกรำบไหว้ขอน้ ำมนต์อำบและกินเป็นศิริมงคล จึงเกิดควำมศักดิ์สิทธิ์
แพร่กระจำยไปไกลมำก ต่อมำมีนักกำรพนันคนหนึ่งไปบนขอให้ร่ ำรวยในกำรไปเล่นกำรพนัน ถ้ำไม่รวยจะกลับมำตี
ให้เละ แต่นักพนันคนนั้นไม่ประสบควำมส ำเร็จจึงมำตีหลวงพ่อโตจนเละ ในคืนนั้นนักกำรพนันทั้งมือและเท้ำบวม
ทั้งตัวจึงต้องไปกรำบขอขมำหลวงพ่อโต โดยมีบำยศรี ซ้ำย – ขวำ ร่มกระดำษ 1 คัน ดอกไม้ ธูป เทียน – ทอง 
และน ำน้ ำไปท ำน้ ำมนต์อำบและดื่มจึงหำย และอีกเรื่องยังมีพ่อค้ำข้ำวชำวจีนชื่อง่วนกี่ ได้น ำเรือบรรทุกข้ำวเปลือก
ไปขำยโดยผ่ำนบริเวณนั้น จึงยกมือไหว้และบนให้ขำยข้ำวได้รำคำดี เมื่อกลับมำจะท ำร่มคันใหญ่ และปลูกโรงให้
พอประมำณ ชำวจีนท่ำนนั้นก็ประสบควำมส ำเร็จตำมท่ีขอไว้ จึงด ำเนินกำรตำมที่ขอไว้ท ำให้ผู้คนเคำรพศรัทธำมำก
ขึ้นจนถึงปัจจุบัน ต่อมำในสมัย   พระครูศรีโสภณเป็นเจ้ำอำวำสวัดทุ่งน้อย จึงชักชวนประชำชนอันเชิญหลวงพ่อโต
มำประดิษฐำนในวัดทุ่งน้อย แต่เหตุกำรณ์กลับไม่ง่ำยดังที่คิดเพรำะประชำชนจ ำนวนมำกไม่สำมำรถยกหลวงพ่อโต
ขึ้น จึงปรึกษำกันน ำช้ำงมำฉุด แต่ก็ไม่ส ำเร็จ หมดปัญญำ จึงท ำกำรเสี่ยงทำยโดยพิธีแม่โพสพว่ำถ้ำจะไปอยู่วัดทุ่ง
น้อยขอให้ยกขึ้น น่ำอัศจรรย์สำมำรถยกเศียรหลวงพ่อโตขึ้น จึงน ำมำประดิษฐำนในวิหำรปัจจุบัน จำกค ำบอกเล่ำ
ของชำวบ้ำนในละแวกนั้น จำกลักษณะของหลวงพ่อโตน่ำจะเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย 
  วัดเถรน้อย (วัดท่าโบสถ์) อยู่ในเขตหมู่ที่ 7 ต ำบลทุ่งน้อย ในต ำนำนจัดได้ว่ำเป็นวัดเก่ำแก่และ
ส ำคัญที่สุดในอดีตเคยมีโบสถ์ และเสนำสนะเก่ำๆอยู่ แต่ในปัจจุบันได้ถูกรื้อถอนสร้ำงของใหม่ เหลือเพียงใบเสมำ
สลักด้วยหินแต่ช ำรุดเก็บวำงไว้ในพระอุโบสถ มีใบที่สมบูรณ์ตั้งอยู่หน้ำอุโบสถเก่ำวัดท่ำบัว โดยปรับปรุงเมื่อ 11 
พฤษภำคม พ.ศ.2522 ปัจจุบันพระครูพิพิธธม.มปโชติเป็นเจ้ำอำวำส 
  บุคคลส าคัญในอดีตและปัจจุบันในต าบล 
  1. ก ำนันพูล  ศักดิ์ดี  2. ก ำนันพ่วง  นำคสุข 
  3. ก ำนันแถม  บัวทอง  4. ก ำนันสะอำด  บัวทอง 
  5. ก ำนันไฉน  ศรีอินทร์  6. ก ำนันทิวำ  อำสว่ำง 
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  ประเพณี 
  1) งำนประเพณีปิดทองไหว้พระ งำนเพ็งเดือนสำม  เดือนกุมภำพันธ์  กิจกรรมโดยสังเขป  
ท ำบุญตักบำตร ปิดทองไหว้พระ, จัดกำรแข่งขันกีฬำภำยในต ำบล 
  2) งำนประเพณีสงกรำนต์  เดือนเมษำยน  กิจกรรมโดยสังเขป ท ำบุญตักบำตร,รดน้ ำ ด ำหัว
ผู้สูงอำยุ 
  3) งำนประเพณีปิดทองไหว้พระ งำนเพ็งเดือนสิบเอ็ด  เดือนตุลำคม  กิจกรรมโดยสังเขป  
ท ำบุญตักบำตร ปิดทองไหว้พระ,จัดกำรแข่งขันเรือยำวประเพณี 
  4) งำนประเพณีลอยกระทง  เดือนพฤศจิกำยน กิจกรรมโดยสังเขป ท ำบุญตักบำตร,จัดงำนลอย
กระทงในเวลำกลำงคืนที่วัด 
  5) กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศำสนำ เนื่องในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ คือ วันมำฆบูชำ,วันวิ
สำขบูชำ,อำสำฬหบูชำ เดือนกุมภำพันธ์,พฤษภำคม,กรกฎำคม  กิจกรรมโดยสังเขป ท ำบุญตักบำตร,ฟังพระธรรม
เทศนำ,เวียนเทียน 
  6) งำนประเพณีเข้ำพรรษำ  เดือนกรกฎำคมกิจกรรมโดยสังเขป  ท ำบุญตักบำตร,ถวำยเทียน
พรรษำและผ้ำอำบน้ ำฝน,ถือศีลภำวนำปฏิบัติธรรม 
  7) งำนประเพณีออกพรรษำ  เดือนตุลำคม  กิจกรรมโดยสังเขป  ท ำบุญตักบำตร,ตักบำตรเทโว
โลหะนะ 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ ต าบลทุ่งน้อย ส่วนใหญ่มีแหล่งกักเก็บน้ า ดังนี้ 

 

 
 
 
 

พิกัด ความจุ ปริมาณน้ า การใช้ประโยชน์ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 

ที ่ ชื่อแหล่งน้ า หมู่บ้าน ชื่อบ้าน Lat. Long ลบ.ม. 
ความจุเก็บ
กัก ลบ.ม. 

ความจุ
ปัจจุบัน 
ลบ.ม. 

อุปโภค 
บริโภค 

เพ่ือ
การเกษตร 

พ้ืนที่
การเกษตร 

(ไร่) 

ประชากร 
(คน) 

1 หนองบอน 1 ท่าโพธิ ์ 16.128604 100.346931 ไม่มีสภาพเดิม - -    - - 

2 
หนองผักบุ้ง
ล้อม 

1 ท่าโพธิ ์ 16.121673 100.346086 ไม่มีสภาพเดิม - -    - - 

3 หนองดักลอบ 1 ท่าโพธิ ์ 16.131708 100.348057 ไม่มีสภาพเดิม - -    - - 

4 หนองจอก 1 ท่าโพธิ ์ 16.117115 100.348865 ไม่มีสภาพเดิม - -    - - 

5 หนองหมู 2 บ้านท่านา 16.100946 100.307833 12,800 12,800 10,000    223 45 

6 หนองยาว 2 บ้านท่านา 16.096020 100.305213 16,000 16,000 12,000    298 60 

7 หนองอ้อ 2 บ้านท่านา 16.101578 100.301426 1,000 1,000 1,000    74 15 

8 หนองเต่า 4 บ้านทุ่งน้อย 16.132345 100.343129 ไม่มีสภาพเดิม - -    - - 

9 หนองบน 4 บ้านทุ่งน้อย 16.138305 100.335430 ไม่มีสภาพเดิม - -    - - 

10 หนองต้นทอง 4 บ้านทุ่งน้อย 16.132233 100.327968 ไม่มีสภาพเดิม - -    - - 

11 หนองงูเห่า 4 บ้านทุ่งน้อย 16.136820 100.340315 ไม่มีสภาพเดิม - -    - - 

12 หนองลาด 4 บ้านทุ่งน้อย 16.131751 100.340444 ไม่มีสภาพเดิม - -    - - 

13 หนองล่ม 4 บ้านทุ่งน้อย 16.131518 100.336500 3,000 3,000 3,000    128 26 

14 บึงสนุ่น 7 
บ้านท่าบวั

ทอง 
16.132106 100.280993 283,200 283,200 180,000    735 147 
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9. อ่ืน ๆ 

9.1 ด้านงบประมาณ ของเทศบาลต าบลทุ่งน้อย อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
รายรับปีงบประมาณ  2562  ประมาณการไว้  รวมทั้งสิ้น  29,400,000.00บาท 

รายจ่ายจริงและประมาณรายจ่าย 

 รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี  2560 

ประมาณการ 
ปี  2561 

ประมาณการ 
ปี  2562 

งบกลำง 8,130,634.88 10,214,000.00 9,922,300.00 
งบบุคลำกร  
(หมวดเงินเดือนค่ำจ้ำงประจ ำ และค่ำจ้ำงช่ัวครำว) 

7,009,953.00 9,560,400.00 9,592,420.00 

งบด ำเนินงำน (หมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และ
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค) 

4,323,197.89 6,671,000.00 7,080,480.00 

งบลงทุน (หมวดค่ำครภุัณฑ์ ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้ำง 3,035,600.00 2,204,600.00 2,064,800.00 
งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,170,241.44 750,000.00 740,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 23,669,627.21 29,400,000.00 29,400,000.00 
รวม 23,669,627.21 29,400,000.00 29,400,000.00 

 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี  2561 

ประมาณการ 
ปี 2562 

 รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภำษีอำกร 149,398.70 173,000.00 178,000.00 
หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับและใบอนุญำต 159,172.80 210,000.00 208,100.00 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 198,294.26 246,000.00 226,900.00 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 31,290.00 33,500.00 33,500.00 
หมวดรำยได้จำกทุน 0.00 1,500.00 1,500.00 

 รวมรายได้จัดเก็บเอง 538,155.76 664,000.00 648,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภำษีจัดสรร 13,405,890.80 13,636,000.00 14,152,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

13,405,890.80 13,636,000.00 14,152,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
 

11,403,145.00 15,100,000.00 14,600,000.00 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

11,403,145.00 15,100,000.00 14,600,000.00 

รวม 25,347,191.56 29,400,000.00 29,400,000.00 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของเทศบาลต าบลทุ่งน้อย 

อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 
 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป รวม  10,060,420.00 บาท 
แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 9,978,420.00 บำท 
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 82,000.00  บำท 
ด้านบริการชุมชนและสังคม รวม   9,417,280.00 บาท 
แผนงำนกำรศึกษำ 2,780,260.00  บำท 
แผนงำนสำธำรณสุข 1,850,160.00  บำท 
แผนงำนสังคมสงเครำะห ์ - 
แผนงำนเคหะและชุมชน 4,471,860.00บำท 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 40,000.00  บำท 
แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 275,000.00  บำท 
ด้านเศรษฐกิจ รวม     -    บาท 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ - 
แผนงำนกำรเกษตร - 
แผนงำนกำรพำณิชย์ - 
ด้านการด าเนินงานอื่น รวม  9,922,300.00บาท 
แผนงำนงบกลำง 9,922,300.00  บำท 

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 29,400,000.00 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่
รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท) 

 
ต้ังจ่ายรวมทั้งสิ้น 

(1) เงินเดือน/ค่ำจ้ำงประจ ำ 5,912,500.00 บำท 
(2) ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 513,000.00 บำท 
(3) ค่ำกำรศึกษำบุตร 60,000.00  บำท 
(4) เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 155,000.00  บำท 
(5) เงินสมทบประกันสังคม 50,000.00  บำท 
(6) สมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ 296,000.00  บำท 
(7) ค่ำเช่ำบ้ำน 126,000.00บำท 
(8) ค่ำช่วยเหลือค่ำท ำศพ 20,000.00  บำท 
(9) เงินทดแทนกรณีประสบอันตรำย เจ็บป่วยหรือสูญหำย 20,000.00  บำท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,152,500.00  บาท 
หมายเหตุ  คิดเป็นร้อยละ 24.33 
 ของรายจ่ายที่ต้ังจากรายจ่ายประจ าปี 2562 
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) 
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  มำตรำ  ๖๕  ก ำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติ
เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำลเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำงๆ            
ให้สอดคล้องและบูรณำกำรกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำวโดยให้เป็นไปตำมที่            
ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ และต่อมำได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์
ชำติ  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยก ำหนดให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติเพ่ือรับผิดชอบในกำรจัดท ำร่ำง
ยุทธศำสตร์ชำติก ำหนดวิธีกำรกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติในกำรติดตำม  กำร
ตรวจสอบและกำรประเมินผลรวมทั้งก ำหนดมำตรกำรส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชำชนทุกภำคส่วนด ำเนินกำร
ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
  ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของประเทศไทย                    
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  ซึ่งจะต้องน ำไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  เพ่ือควำมสุขของคนไทยทุกคนโดยมีสำระส ำคัญสรุปได้ดังนี้  
   วิสัยทัศน์  
         วิสัยทัศน์ประเทศ คือ“ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ  คือ“ประเทศชาติ
ม่ันคง  ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”
โดยยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ  พัฒนำคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เก่ง  และ
มีคุณภำพ  สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และมีภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม   
 ยุทธศาสตร์ชาติ  
        ยุทธศำสตร์ชำติ  ๒๐  ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)  ประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์
ชำติด้ำนควำมมั่นคง  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพ ทรัพยำกรมนุษย์  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำส และควำมเสมอภำคทำงสังคม
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำร
ปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  ซึ่งมีรำยละเอียดโดยสรุป  ดังนี้  
  ๑.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
        มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุข เน้นกำรบริหำร
จัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช อธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ให้
มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับควำมรุนแรงควบคู่ไปกับกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อำจจะเกิดขึ้น ในอนำคต ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำ
แบบบูรณำกำรทั้งกับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ประชำสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้ำนและ
มิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล   
        ตัวชี้วัดประกอบด้วย (๑) ควำมสุขของประชำกรไทย (๒) ควำมมัน่คงปลอดภัยของประเทศ 
(๓) ควำมพร้อมของกองทัพ หน่วยงำนด้ำนควำมมั่นคง และกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน และภำค 
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ประชำชนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง (๔) บทบำทและกำรยอมรับในด้ำนควำมมั่นคงของไทย      
ในประชำคมระหว่ำงประเทศ และ (๕) ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม  
  โดยประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น  ได้แก่(๑) กำรรักษำ
ควำมสงบภำยในประเทศ  (๒)  กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง (๓) กำรพัฒนำศักยภำพ
ของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ  (๔) กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำม
มั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติ  (๕)  กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
  ๒.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
        มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ            
บนพ้ืนฐำนแนวคิด ๓ ประกำร ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจอัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบ                 
เชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้ำนอ่ืนๆ  น ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้สอดรับ
กับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนของประเทศในมิติต่ำงๆ  ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่งโครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี
และดิจิทัล  และกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต และ (๓) “สร้ำง
คุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร  พัฒนำคนรุ่นใหม่  รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ  
เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด  ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่รองรับอนำคตบนพ้ืนฐำนของกำรต่อยอด
อดีตและปรับปัจจุบัน  พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และ
กำรจ้ำงงำนใหม่ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในเวทีโลก  ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่
ดี รวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลำงและลดควำมเหลื่อมล้ ำของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน 
        ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รำยได้ประชำชำติ กำรขยำยตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภำยในประเทศ  และกำรกระจำยรำยได้ (๒) ผลิตภำพกำรผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยกำรผลิตและแรงงำน (๓) 
กำรลงทุนเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำ และ(๔) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
        โดยประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันประกอบด้วย                   
๕ ประเด็น ได้แก่  (๑) กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ  (๒) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต  (๓) สร้ำงควำมหลำกหลำย 
ด้ำนกำรท่องเที่ยว (๔) โครงสร้ำงพ้ืนฐำน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  (๕) พัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำร     
ยุคใหม ่
  ๓.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ 
         มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ  เพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง  
และมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุก
ช่วงวัย  มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรมและเป็น
พลเมืองดีของชำติ  มีหลักคิดที่ถูกต้อง  มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและ
ภำษำที่ ๓  และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น  มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่กำร
เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง  เป็นนวัตกรรม  นักคิด  ผู้ประกอบกำร  เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ  โดยมีสัมมำชีพตำม
ควำมถนัดของตนเอง 
        ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต สุขภำวะ และควำมเป็นอยู่ที่ดีของ     
คนไทย (๒) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) กำรพัฒนำสังคมและครอบครัวไทย  
        โดยประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ประกอบด้วย  ๗  ประเด็น  ได้แก่  (๑) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม  (๒) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอด
ช่วงชีวิต (๓) ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  (๔) กำรตระหนักถึงพหุ
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ปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย  (๕) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้ำนกำยใจ  สติปัญญำ 
และสังคม  (๖) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  (๗) กำร
เสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศ  
  ๔.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
        มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญที่ ให้ควำมส ำคัญกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำงๆ                  
ทั้งภำคเอกชนประชำสังคม ชุมชนท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำร
ร่วมคิด  ร่วมท ำ  เพ่ือส่วนรวมกำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ในระดับ
ท้องถิ่น  กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง  และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกร
ไทยทั้งในมิติสุขภำพเศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพ่ึงตนเองและท ำ
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้นำนที่สุดโดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มี
คุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 
        ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ควำมแตกต่ำงของรำยได้และกำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐระหว่ำง
กลุ่มประชำกร (๒) ควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำคน (๓) ควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำจังหวัดในกำรเป็นศูนย์กลำง
ควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยี  และ (๔) คุณภำพชีวิตของประชำกรสูงอำยุ  
        โดยประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
ประกอบด้วย  ๔  ประเด็น  ได้แก่  (๑) กำรลดควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ  (๒) กำรกระจำย
ศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  (๓) กำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม  (๔) กำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ  กำรพึ่งตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
  ๕.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
         มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือน่ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ 
ทั้งมิติด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยใน
และภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นกำรด่ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนกำร
เติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิตโดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง ๓ 
ด้ำน อันจะน่ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง 
        ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๒) สภำพแวดล้อม          
และทรัพยำกรธรรมชำติที่เสื่อมโทรมได้รับกำรฟ้ืนฟู (๓) กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมำณ
ก๊ำซเรือนกระจก มูลค่ำเศรษฐกิจฐำนชีวภำพ 
        โดยประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  ๖  ประเด็น  ได้แก่  ๑. สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว               
๒. สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภำคทะเล  ๓. สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สภำพภูมิอำกำศ  ๔. พัฒนำพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นควำมเป็นเมือง ที่
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง  ๕. พัฒนำควำมมั่นคงน้ ำ พลังงำน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ๖. ยกระดับ
กระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
  ๖.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
        มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพ่ือ
ประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำท  ภำรกิจ แยกแยะบทบำท
หน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับหรือในกำรให้บริกำร  ยึดหลักธรรมำภิบำล  ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำน 
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม  มีควำมทันสมัย  และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง           
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ของโลกอยู่ตลอดเวลำ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรม  เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่  ระบบกำรท ำงำน           
ที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ  และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง  
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำง  
สะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต  ควำมมัธยัสถ์  
และสร้ำงจิตส่ำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น  กฎหมำยต้องมี
ควำมชัดเจน  มีเพียงเท่ำที่จ ำเป็น มีควำมทันสมัยมีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรลดควำม
เหลื่อมล้ ำและเอ้ือต่อกำรพัฒนำ๐โดยกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติและกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม 
  ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำรสำธำรณะ             
ของภำครัฐ (๒) ประสิทธิภำพของกำรบริกำรภำครัฐ (๓) ระดับควำมโปร่งใสกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ               
และ (๔) ควำมเสมอภำคในกระบวนกำรยุติธรรม โดยประเด็น 
  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ประกอบด้วย ๘  
ประเด็น  ได้แก่  (๑) ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำงสะดวก
รวดเร็ว  โปร่งใส  (๒) ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำร โดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยงกำร
พัฒนำในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพ้ืนที่  (๓) ภำครัฐมีขนำดเล็กลง เหมำะสมกับภำรกิจ ส่งเสริม
ให้ประชำชนและทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ  (๔) ภำครัฐมีควำมทันสมัย  (๕) บุคลำกรภำครัฐ
เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส ำนึกมีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออำชีพ  (๖) ภำครัฐ
มีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  (๗) กฎหมำยมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกับบริบทต่ำงๆ 
และมีเท่ำท่ีจ ำเป็น  (๘) กระบวนกำรยุติธรรมเคำรพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชำชนโดยเสมอภำค 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒ 
  กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส ำคัญในกำรเชื่อมต่อกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ  ๒๐ ปี  ในลักษณะกำรแปลงยุทธศำสตร์ระยะยำวสู่กำรปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศำสตร์ของ
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำ พร้อมทั้งแผนงำน/ โครงกำรส ำคัญที่ต้องด ำเนินกำรให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ  เพ่ือเตรียมควำมพร้อม คน สั งคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สำมำรถปรับตัวรองรับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม
ขณะเดียวกัน  ยังได้ก ำหนดแนวคิดและกลไกกำรขับเคลื่อนและติดตำมประเมินผลที่ชัดเจนเพ่ือก ำกับให้กำร
พัฒนำเป็นไปอย่ำงมีทิศทำงและเกิดประสิทธิภำพ น ำไปสู่กำรพัฒนำเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
   วัตถุประสงค์ 
         ๑.๑  เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่ำนิยมที่ดี 
มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
         ๑.๒  เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
พ่ึงพำตนเองได ้
         ๑.๓  เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 
         ๑.๔  เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุนกำร
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 
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         ๑.๕  เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำนเชิง
บูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ 
         ๑.๖  เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพ่ือรองรับกำร
พัฒนำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ 
         ๑.๗  เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำงๆทั้งในระดับ
อนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบำทน ำและ
สร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค
ภูมิภำคและโลก 
   เป้าหมายรวม 
       เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้ก ำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 
๑๒  ประกอบด้วย 
        ๒ .๑  คนไทยมีคุณ ลักษณ ะเป็นคนไทยที่ สมบู รณ์   มี วินั ย   มีทัศนคติและพฤติกรรม                     
ตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้เท่ำทันสถำนกำรณ์ 
มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณมีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย 
        ๒.๒ ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรำยได้ต่ ำสุดร้อยละ ๔๐ มีรำยได้เพ่ิมข้ึนอย่ำงน้อยร้อยละ ๑๕ 
        ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่ เศรษฐกิจ              
ฐำนบริกำรและดิจิทัล  มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร  ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำด
เล็กที่เข้มแข็งสำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำรมีระบบกำรผลิต
และให้บริกำรจำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น  และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสู ง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพ่ือลดควำม
เหลื่อมล้ ำ โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพและมีอัตรำกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปีและมีปัจจัยสนับสนุน อำทิ 
ระบบโลจิสติกส์  พลังงำนและกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำที่เอื้อต่อกำรขยำยตัวของภำคกำรผลิตและบริกำร 
        ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศ ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคพลังงำนและขนส่งไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
๗ ภำยในปี ๒๕๖๓ เทียบกับกำรปล่อยในกรณีปกติ มีปริมำณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอย ที่ได้รับกำรจัดกำร
อย่ำงถูกหลักสุขำภิบำลเพ่ิมข้ึน และรักษำคุณภำพน้ ำและคุณภำพอำกำศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน 
        ๒.๕ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่ม
ความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ควำมขัดแย้งทำงอุดมกำรณ์และควำมคิดในสังคมลดลงปัญหำ
อำชญำกรรมลดลง ปริมำณควำมสูญเสียจำกภัยโจรสลัดและกำรลักลอบขนส่งสินค้ำและค้ำมนุษย์ลดลงมีควำม
พร้อมที่ปกป้องประชำชนจำกกำรก่อกำรร้ำยและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
บรรทัดฐำนระหว่ำงประเทศ เกิดควำมเชื่อมโยงกำรขนส่ง  โลจิสติกส์  ห่วงโซ่มูลค่ำ  เป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่
ส ำคัญในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และโลก และอัตรำกำรเติบโตของมูลค่ำกำรลงทุนและกำรส่งออกของไทยในอนุ
ภูมิภำค ภูมิภำค และอำเซียนสูงขึ้น 
        ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบำทภำครัฐในกำรให้บริกำรซึ่งภำคเอกชนด ำเนินกำรแทนได้ดีกว่ำลดลง  
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เพ่ิมกำรใช้ระบบดิจิทัลในกำรให้บริกำร ปัญหำคอร์รัปชั่นลดลง และกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมำกขึ้น โดยอันดับประสิทธิภำพภำครัฐที่จัดทำโดยสถำบันกำรจัดกำรนำนำชำติและอันดับควำม
ยำกง่ำยในกำรดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น กำรใช้จ่ำยภำครัฐและระบบงบประมำณมีประสิทธิภำพสูง ฐำนภำษี
กว้ำงขึ้น และดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลำกรภำครัฐที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและปรับตัวได้ทันกับ
ยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
        ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศมีทั้งหมด  ๑๐  ยุทธศำสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  วัตถุประสงค์ มีดังนี้(๑) เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่ำนิยมตำมบรรทัดฐำนที่ดีทำง
สังคม (๒) เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในกำรด ำรงชีวิตส ำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑ (๓) เพ่ือส่งเสริมให้คน
ไทยมีสุขภำวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต (๔) เพ่ือเสริมสร้ำงสถำบันทำงสังคมให้มีควำมเข้มแข็งเอ้ือต่อกำรพัฒนำคนและ
ประเทศ 
  เป้าหมายการพัฒนา คือ(๑) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน           
ที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น(๒) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น(๓)คนไทยได้รับ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง (๔) คนไทยมีสุขภำวะที่
ดีขึ้น (๕) สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศเพ่ิมขึ้นโดยเฉพำะสถำบัน
ครอบครัว สถำบันกำรศึกษำ สถำบันทำงศำสนำ ชุมชน สื่อมวลชน และภำคเอกชน 
  แนวทางการพัฒนา  มีดังนี้(๑) ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
จิตสำธำรณะ  และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  (๒) พัฒนำศักยภำพคนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำร
ด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ  (๓) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต0(๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพ
และให้ทุกภำคส่วนค ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพ  (๕) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพภำครัฐ
และปรับระบบกำรเงินกำรคลังด้ำนสุขภำพ(๖) พัฒนำระบบกำรดูแลและสร้ำงสภำพแวดล้อม ที่เหมำะสมกับ
สังคมสูงวัย(๗) ผลักดันให้สถำบันทำงสังคมมีส่วนร่วมพัฒนำประเทศอย่ำงเข้มแข็ง 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  วัตถุประสงค์  มีดังนี้(๑) เพ่ือขยำยโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชำกรร้อย
ละ ๔๐ ที่มีรำยได้ต่ ำสุด  (๒) เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้ำถึงบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพได้อย่ำงทั่วถึง (๓) เพ่ือสร้ำง
ควำมเข้มแข็งให้ชุมชน 
  เป้าหมาย   คือ(๑)  ลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจ
สังคมที่แตกต่ำงกัน และแก้ไขปัญหำควำมยำกจน (๒) เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนทำงสังคมของภำครัฐ0  
(๓) เพ่ิมศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพำตนเองและได้รับส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น 
  แนวทางการพัฒนา  มีดังนี้  (๑) เพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ ๔๐               
ที่มีรำยได้ต่ ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ (๒) กระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำน
กำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมและทั่วถึง (๓) เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน กำร
พัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้
ชุมชนสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้  มีสิทธิในกำรจัดกำรทุน ที่ดินและทรัพยำกรภำยในชุมชม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  วัตถุประสงค์  มีดังนี้   (๑)สร้ำงควำมเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยำยตัวอย่ำงมีเสถียรภำพ           
และยั่งยืน(๒) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรำยสำขำ 
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  เป้ าหมาย  คือ(๑ ) เศรษฐกิจ เติบ โต ได้ตำมศักยภำพ ประชำชนมีควำมเป็ นอยู่                 
และคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน  (๒) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรำยสำขำ 
  แนวทางการพัฒนามีดังนี้  (๑) กำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจส่วนรวม  (๒) กำรเสริมสร้ำงและ
พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  วัตถุประสงค์  มีดังนี้(๑) รักษำ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและมีกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
และเป็นธรรม  (๒) สร้ำงควำมม่ันคงด้ำนน้ ำของประเทศ และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำทั้งระบบให้มี 
ประสิทธิภำพ  (๓) บริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภำพดีขึ้น  (๔) พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำร
ลดก๊ำซเรือนกระจกและกำรปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและกำรรับมือกับภัยพิบัติ 
  เป้าหมาย  คือ  (๑) รักษำ และฟ้ืนฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ (๒) สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ 
และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำทั้งน้ ำผิวดินและน้ ำใต้ดิน ให้มีประสิทธิภำพ  (๓) สร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อม ที่ดี 
ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนและระบบนิเวศ  (๔) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรลดก๊ำซเรือน
กระจกและขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  (๕) เพ่ิมประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ ควำมสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจำกสำธำรณภัยลดลง 
  แนวทางการพัฒนา  มีดังนี้  (๑) กำรรักษำฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ สร้ำงสมดุลของกำร
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม  (๒) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำเพ่ือให้
เกิดควำมม่ันคง สมดุล และยั่งยืน  (๓) แก้ไขปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อม  (๔) ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  (๕) สนับสนุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  (๖) บริหำรจัดกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ  (๗) พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรและกลไกแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (๘) กำรพัฒนำควำมร่วมมือ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
  วัตถุประสงค์  มีดังนี้  (๑) เพ่ือปกป้องสถำบันพระมหำกษัตริย์และเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
ภำยใน รวมทั้งป้องกันปัญหำภัยคุกคำมที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ0สังคม0และกำรเมืองของชำติ(๒)
0เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมและผนึกก ำลังของทุกภำคส่วน0ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนควำม
มั่นคง และมีศักยภำพในกำรป้องกันและแก้ไขสถำนกำรณ์ที่เกิดจำกภัยคุกคำมทั้งภัยทำงทหำร และภัยคุกคำม
อ่ืนๆ(๓) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับมิตรประเทศในกำรสนับสนุนกำรรักษำควำมสงบสุขและ
ผลประโยชน์ของชำติ  (๔)0เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรนโยบำยด้ำนควำมม่ันคง และนโยบำยทำงเศรษฐกิจ 
สังคมทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมเป็นเอกภำพ 
  เป้าหมาย  คือ(๑)  ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้เป็นสถำบันหลักของ
ประเทศ  (๒)  สังคมมีควำมสมำนฉันท์ ผู้เห็นต่ำงทำงควำมคิดของคนในชำติสำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติ 
ประชำชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง (๓) ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินมีโอกำสในกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพที่สร้ำงรำยได้เพ่ิมขึ้น  (๔)  ประเทศไทยมี
ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน มิตรประเทศ และนำนำประเทศใน
กำรป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบต่ำงๆ ควบคู่ไปกับกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ (๕)  ประเทศไทยมีควำมพร้อม
ต่อกำรรับมือภัยคุกคำมทั้งภัยคุกคำมทำงทหำรและภัยคุกคำมอ่ืนๆ (๖) แผนงำนด้ำนควำมมั่นคงมีกำรบูรณำกำร
สอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
  แนวทางการพัฒนา  มีดังนี้ (๑) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในเพ่ือให้เกิดควำมสงบในสังคม                
และธ ำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ  (๒) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมควำม



 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลต าบลทุ่งน้อย อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร หน้า 30 
 

พร้อมในกำรรับมือภัยคุกคำมทั้งกำรทหำรและภัยคุกคำมอ่ืนๆ (๓) กำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศด้ำน
ควำมม่ันคง เพ่ือบูรณำกำรควำมร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรป้องกันภัย
คุกคำมข้ำมชำติ (๔) กำรรักษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ ำนำจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทำงทะเล (๕) กำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงเพ่ือกำรพัฒนำ เพ่ือให้เกิดควำมสอดคล้องกัน
ระหว่ำงแผนงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงกับแผนงำนกำรพัฒนำอื่นๆ ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน  
 ยุทธศาสตร์ที่   ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ            
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  วัตถุประสงค์  มีดังนี้ (๑) เพ่ือให้ภำครัฐมีขนำดเล็ก มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  และได้
มำตรฐำนสำกล(๒)0เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกำรบริหำรจัดกำรและให้บริกำรแก่ประชำชน           
ในท้องถิ่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ (๓) เพ่ือลดปัญหำกำรทุจริต             
และประพฤติมิชอบของประเทศ (๔) เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรทำงกฎหมำยให้สำมำรถอ ำนวยควำม
สะดวกด้วยควำมรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชำชน 
  เป้าหมาย  คือ  (๑)ลดสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรและกำรให้บริกำรของภำครัฐ และประสิทธิภำพกำรประกอบธุรกิจของประเทศ  (๒) เพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (๓) เพ่ิมคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้สูงขึ้น                
(๔) ลดจ ำนวนกำรด ำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำควำมผิด 
  แนวทางการพัฒนา  (๑)ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ และคุณภำพ
บุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ  (๒) ปรับปรุง
กระบวนกำรงบประมำณ และสร้ำงกลไกในกำรติดตำมตรวจสอบกำรเงินกำรคลังภำครัฐ(๓)เพ่ิมประสิทธิภำพและ
ยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกล (๔) เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรให้แก่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น (๕) ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (๖) ปฏิรูปกฎหมำยและ
กระบวนกำรยุติธรรมให้มีควำมทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสำกลหรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ   
 ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  วัตถุประสงค์  มีดังนี้(๑) เพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรขนส่ง
และกำรค้ำ รวมทั้งมีกลไกก ำกับ ดูแล กำรประกอบกิจกำรขนส่งที่มีประสิทธิภำพและโปร่งใสให้สำมำรถสนับสนุน
กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภำพชีวิตให้แก่ประชำชน  (๒) เพ่ือสร้ำง
ควำมมั่นคงทำงพลังงำน เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน และส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทน และพลังงำน
สะอำด ตลอดจนขยำยโอกำสทำงธุรกิจในภูมิภำคอำเซียน (๓) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและขยำยกำรให้บริกำรด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนดิจิทัลอย่ำงทั่วถึงทั้งประเทศ ในรำคำที่เหมำะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และ
นวัตกรรม รวมทั้งพัฒนำระบบควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ให้มีควำมมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่
ผู้ใช้บริกำร(๔)0เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพและขยำยกำรให้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนน้ ำประปำ  ทั้งในเชิง
ปริมำณและคุณภำพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตรำน้ำสูญเสียในระบบประปำ  และสร้ำงกลไกกำรบริหำร
จัดกำรกำรประกอบกิจกำรน้ำประปำในภำพรวมของประเทศ(๕) เพ่ือพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจำกลงทุน
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน เพ่ือลดกำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
  เป้าหมาย  คือ(๑) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ในภำพรวม (๒) กำร
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนระบบขนส่ง  (๓)  กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์  (๔) กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน            
(๕) กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล  (๖) กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปกำร (น้ ำประปำ) 
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  แนวทางการพัฒนา  มีดังนี้(๑)  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนขนส่ง(๒) กำรสนับสนุน
กำรพัฒนำระบบขนส่ง  (๓) กำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์  (๔) กำรพัฒนำด้ำนพลังงำน  (๕) กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ดิจิทัล (๖) กำรพัฒนำระบบน้ ำประปำ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  วัตถุประสงค์  (๑)เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์                 
และเทคโนโลยีขั้นก้ำวหน้ำให้สนับสนุนกำรสร้ำงมูลค่ำของสำขำกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย  (๒) เพ่ือสร้ำง
โอกำสกำรเข้ำถึงและน ำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรำยย่อย  วิสำหกิจชุมชนและวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม0(๓) เพ่ือพัฒนำนวัตกรรมที่มุ่งเน้นกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 
ผู้สูงอำยุ  ผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และเพ่ิมคุณภำพสิ่งแวดล้อม  (๔) เพ่ือบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำร
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สำมำรถด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน 
  เป้าหมาย  คือ  (๑) เพ่ิมควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ            
(๒) เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับควำมสำมำรถ กำร
แข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร และคุณภำพชีวิตของประชำชน   
  แนวทางการพัฒนา  มีดังนี้  (๑) เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำและผลักดันสู่กำรใช้
ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และเชิงสังคม  (๒) พัฒนำผู้ประกอบกำรให้ เป็นผู้ประกอบกำรทำงเทคโนโลยี               
(๓) พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
 ยุทธศาสตร์ที่  ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
  วัตถุประสงค์  มีดังนี้  (๑) เพ่ือกระจำยควำมเจริญและโอกำสทำงเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภำค
อย่ำงทั่วถึงมำกขึ้น(๒)0เพ่ือพัฒนำเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดให้เป็นเมืองน่ำอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม(๓) เพ่ือพัฒนำ
และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐำนเศรษฐกิจหลักให้ขยำยตัวอย่ำงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมคุณภำพชีวิตของคนในชุมชน
0(๔)0เพ่ือพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรพัฒนำในพ้ืนที่
อย่ำงยั่งยืน 
  เป้าหมาย  คือ(๑)ลดช่องว่ำงรำยได้ระหว่ำงภำคและมีกำรกระจำยรำยได้ที่เป็นธรรมมำกขึ้น
(๒) เพ่ิมจ ำนวนเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดเป็นเมืองน่ำอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม0(๓)0พ้ืนที่ฐำนเศรษฐกิจ
หลักมีระบบกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (๔)  เพ่ิมมูลค่ำกำรลงทุน ในพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชำยแดน   
  แนวทางการพัฒนา มีดังนี้(๑) กำรพัฒนำภำคเพ่ือสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กระจำย
ตัวอย่ำงทั่วถึง  (๒) กำรพัฒนำเมือง  (๓) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจ   
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑๐  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
  วัตถุประสงค์  มีดังนี้   (๑)เพ่ือใช้ประโยชน์จำกจุดเด่นของท ำเลที่ตั้งของประเทศไทย          
ที่เป็นจุดเชื่อมโยงส ำคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่ำงๆ ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเต็มศักยภำพในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมของไทย0(๒)0เพ่ือขยำยโอกำสด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ และยกระดับให้
ประเทศเป็นฐำนกำรผลิตและกำรลงทุนที่มีศักยภำพและโดดเด่น0(๓) เพ่ือเพ่ิมบทบำทของไทยในเวทีโลกด้วยกำร
ส่งเสริมบทบำทที่สร้ำงสรรค์ของไทยในกรอบควำมร่วมมือต่ำงๆ รวมทั้งกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ภำยใต้กรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs) 
  เป้าหมาย0คือ  (๑) เครือข่ำยกำรเชื่อมโยงตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุม             
และมีกำรใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภำพ  (๒) ระบบห่วงโซ่มูลค่ำในอนุภูมิภำคและภูมิภำคอำเซียนเพ่ิมขึ้น             
(๓) ประเทศไทยเป็นฐำนเศรษฐกิจ กำรค้ำและกำรลงทุนที่ส ำคัญในภูมิภำคอนุภูมิภำคอำเซียน และเอเชีย รวมทั้ง
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มีกำรพัฒนำส่วนขยำยจำกแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภำคให้ครอบคลุมภูมิภำคอำเซียน เอเชียตะวันออก 
และเอเชียใต้  (๔) ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำที่ส ำคัญท้ังในทุกระดับ 
  แนวทางการพัฒนา  มีดังนี้  (๑) ขยำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำ และกำรลงทุนกับมิตร
ประเทศและแสวงหำตลำดใหม่ส ำหรับสินค้ำและบริกำรของไทย  (๒) พัฒนำควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรคมนำคม
ขนส่งโลจิสติกส์ และโทรคมนำคมในกรอบควำมร่วมมืออนุภูมิภำคภำยใต้แผนงำน  GMS, ACMECS, IMT-GT, 
BIMSTEC และ JDS และภูมิภำคอำเซียนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและลดต้นทุนด้ำนโลจิสติกส์  (๓) พัฒนำและ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ กำรบริกำร และกำรลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภำค (๔) ส่งเสริมกำร
ลงทุนไทยในต่ำงประเทศ (Outward investment)  (๕) เปิดประตูกำรค้ำและพัฒนำควำมร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือนบ้ำนในลักษณะหุ้นส่วนทำงยุทธศำสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภำค และภูมิภำคท่ีมีควำมเสมอภำคกัน  
 (๖) สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับประเทศในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำประเทศ  (๗) เข้ำร่วมเป็นภำคี
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศโดยมีบทบำทที่สร้ำงสรรค์  (๘) ส่งเสริมควำมร่วมมือกับภูมิภำค และนำนำชำติใน
กำรสร้ำงควำมมั่นคง  (๙) บูรณำกำรภำรกิจด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและด้ำนกำรต่ำงประเทศ  (๑๐) 
ส่งเสริมให้เกิดกำรปรับตัวภำยในประเทศที่ส ำคัญ 
1.3  แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.๓.๑  แผนพัฒนาภาค 
   แนวทางการพัฒนาส าคัญตามแผนพัฒนาภาคเหนือ  
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาภาคเหนือให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับ
ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง” 
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
  ภำคเหนือมีทุนทำงสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่มีกำรฟ้ืนฟู สืบสำน
และสร้ำงสรรค์พัฒนำสู่กำรผลิตสินค้ำและบริกำรโดยเฉพำะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริกำรสุขภำพและผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมที่มีชื่อเสียงระดับสำกล  พ้ืนที่เกษตรของภำคเหนือมีขนำดเล็กเหมำะสมต่อกำรปรับระบบกำรผลิตเพ่ือ
สร้ำงคุณค่ำตำมแนวทำงเกษตรอินทรีย์ นอกจำกนี้ ท ำเลที่ตั้งของภำคเหนือมีศักยภำพในกำรขยำยกำรค้ำกำร
ลงทุนและบริกำรเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำนในกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง และสำมำรถขยำยไปสู่
จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก รวมถึงเป็น
พ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำที่ส ำคัญของประเทศ ดังนั้นกำรพัฒนำภำคเหนือสู่ควำม “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ ำเป็นจะต้องน ำ
ศักยภำพทำงภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และองค์ควำมรู้ ของสถำบันกำรศึกษำ
และองค์กรในพ้ืนที่ มำใช้ในกำรต่อยอดกำรผลิตและบริกำรที่มีศักยภำพและโอกำสเพื่อสร้ำงมูลค่ำสูงตำมแนวทำง
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ รวมทั้งกำรใช้ประโยชน์จำกกำรเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน ในกำรเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยำยฐำนเศรษฐกิจ ของภำค ภำคเหนือจึงมีเป้ำหมำยที่จะ “พัฒนำเป็น
ฐำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มูลค่ำสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง” 
   วัตถุประสงค์  
  ๑.  เพ่ือยกระดับกำรผลิตและกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่สินค้ำและบริกำร โดยใช้ควำมรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่นท่ีมีอัตตลักษณ์  
  ๒.  เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่ำของระบบเศรษฐกิจภำคเข้ำกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
  ๓.  เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอำยุ ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี พ่ึงพำตนเอง พ่ึงพำครอบครัว 
และพ่ึงพำกันในชุมชนได้  
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  ๔.  เพ่ือแก้ไขปัญหำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ             
ป่ำต้นน้ ำ  และปัญหำหมอกควัน  
   เป้าหมายและตัวชี้วัด  
  ๑.  รำยได้กำรท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
  ๒.  มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนเพ่ิมข้ึน  
  ๓.  อัตรำกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจไม่ต่ ำกว่ำระดับประเทศ  
  ๔.  สัดส่วนคนจนลดลง  
  ๕.  สัดส่วนผู้สูงอำยุที่เข้ำถึงระบบสวัสดิกำรเพิ่มขึ้น  
  ๖.  พ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำเพิ่มขึ้น  
  ๗.  จ ำนวนวันที่มีค่ำฝุ่นละอองขนำดเล็กเกินมำตรฐำนลดลง  
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรท่องเที่ยวและธุรกิจบริกำรต่อเนื่องให้มีคุณภำพ สำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมอย่ำงยั่งยืน และกระจำยประโยชน์อย่ำงทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่มีศักยภำพสูง
ด้วยภูมิปัญญำและนวัตกรรม  
  ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ใช้โอกำสจำกเขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำรเชื่อมโยงกับอนุภูมิภำค  GMS 
BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยำยฐำนเศรษฐกิจของภำค  
  ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐำนกำรผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่
อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสูง  
  ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำคุณภำพชีวิตและแก้ไขปัญหำควำมยำกจน พัฒนำระบบดูแลผู้สูงอำยุ
อย่ำงมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงำนภำคบริกำร  
  ยุทธศำสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่ำต้นน้ ำให้คงควำมสมบูรณ์ จัดระบบบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำง
เหมำะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทัว่ถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษหมอกควันอย่ำงยั่งยืน  

 1.๓.๒  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
        จังหวัดพิจิตรอยู่ ในกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำงอันประกอบด้วย  จังหวัดนครสวรรค์ 

ก ำแพงเพชร อุทัยธำนี และพิจิตร  ส ำหรับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำงที่ ใช้ใน
ปัจจุบัน  ได้แก่  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)โดยมีรำยละเอียด
ส ำคัญซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 

๑. กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนสินค้ำ เกษตร
ปลอดภัย  เพ่ิมมูลค่ำและนวัตกรรม เพ่ือตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

๒ . กำรพัฒ นำศั กยภำพกำรท่ องเที่ ย วธรรมชำติ
ประวัติศำสตร์ และวัฒนธรรมที่ได้มำตรฐำน เป็นที่
ยอมรับของนักท่องเที่ยวในระดับสำกล 

เป้าหมายการพัฒนา 
“ศูนย์กลางสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีนวัตกรรม การท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้ าค่า                                  
ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน ” 
พันธกิจ (Mission) เป้าประสงค์ (Goal) 
๑. ผลิตและแปรรูปข้ำว สินค้ำเกษตรปลอดภัย 
    และอินทรีย์ที่มีคุณภำพมำตรฐำน โดยใช้นวัตกรรม 
    เทคโนโลยีเพ่ิมมูลค่ำ  

๑. ผลผลิตข้ำวและสินค้ำเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์  
    แปรรูป ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ิมมูลค่ำ  
    มีคุณภำพมำตรฐำน 
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๒. พัฒนำกำรตลำดกำรค้ำข้ำวและสินค้ำเกษตรสู่ตลำด 
    เป้ำหมำย ทั้งในและต่ำงประเทศ 
๓. พัฒนำกำรท่องเที่ยวธรรมชำติ ประวัติศำสตร์  
    และวัฒนธรรม เชิงสุขภำพ ตลำดไมซ์ (MICE)  
    เพ่ือให้ได้มำตรฐำนสำกล 

๒. เพ่ิมช่องทำงกำรตลำดค้ำข้ำวและสินค้ำเกษตร 
    สู่ตลำดเป้ำหมำยสำกล 
๓. เชื่อมโยงกำรท่องเที่ยวธรรมชำติ  ประวัติศำสตร์    
    วัฒนธรรมเชิงเกษตรและเชิงสุขภำพ ตลำดไมซ์  
    (MICE) เพ่ือให้ไดม้ำตรฐำนสำกลและชุมชน 
    มีส่วนร่วม 
 
 

ประเด็นการพัฒนา 
๑. พัฒนำกระบวนกำรผลิต กำรแปรรูป กำรตลำด 
   ของสินค้ำเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ด้วยนวัตกรรม   
   เพ่ือสร้ำงมูลค่ำและยกระดับขีดควำมสำมำรถ 
   ในกำรแข่งขัน 

๒. พัฒนำศักยภำพทำงกำรท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับ 
    กำรเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลเพื่อคนทั้งมวล 

ตัวช้ีวัดตามประเด็นการพัฒนา 
๑. ผลผลิตต่อไร่และจ ำนวนผลิตภัณฑ์ของสินค้ำเกษตร  
    ปลอดภัย และเกษตรแปรรูปได้มำตรฐำนเพิ่มขึ้น  
    (ปีละ ๒%) 
๒. พ้ืนที่กำรผลิตเกษตรปลอดภัยได้มำตรฐำนเพ่ิมข้ึน  
    (ปีละ ๒%) 
๓ ร้อยละของเกษตรปลอดภัยที่ได้มำตรฐำน (ปีละ ๒%) 
๔. ร้อยละของเครือข่ำย/กลุ่มวิสำหกิจชุมชนที่เข้ำร่วม   
    โครงกำรผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน (ปีละ ๒%)  
๕. รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วย  
    นวัตกรรม เทคโนโลยีเพ่ิมมูลค่ำ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถ 
    ในกำรแข่งขัน (ปีละ ๒%) 

๑. ร้อยละของจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ปีละ ๓%) 
๒. ร้อยละของรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 
(ปีละ ๓%) 

แนวทางการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนา 
๑. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน แหล่งน้ ำ และระบบบริหำร  
    จัดกำรน้ ำ เพื่อกำรขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ส ำหรับ 
    รองรับกำรค้ำ กำรลงทุน กำรเกษตร และกำร 
    ท่องเที่ยว  
๒. พัฒนำกระบวนกำรผลิต แปรรูป กำรตลำด ข้ำว/สินค้ำ 
    เกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ได้มำตรฐำน เพ่ือมุ่งสู่ 
    เกษตรอินทรีย์ ตำมควำมเหมำะสมของพ้ืนที่ (Zoning) 
๓. ยกระดับคุณภำพชีวิตบุคลำกรด้ำนกำรเกษตร 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้นวัตกรรม เพื่อแปรรูปข้ำว 
    และสินค้ำเกษตรในกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ 
    กำรแข่งขันทำงกำรค้ำของกลุ่มจังหวัด 

๑. พัฒนำ/ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทำงกำรเชื่อม 
    กำรท่องเที่ยว ตำมมำตรฐำนกำรท่องเที่ยว 
๒. พัฒนำสินค้ำ บริกำรและปัจจัยสนับสนุน 
    กำรท่องเที่ยวให้ได้    ระดับมำตรฐำน 
๓. พัฒนำกำรตลำดกำรท่องเที่ยว 
๔. พัฒนำผู้ประกอบกำรและบุคลำกรด้ำนท่องเที่ยว 
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1.๓.๓  แผนพัฒนาจังหวัด 
                 จำกกำรก ำหนดต ำแหน่ งทำงยุทธศำสตร์ของจังหวัด (Provincial Strategic Positioning) 
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ กลุ่มจังหวัด เน้นต ำแหน่งที่จังหวัดพิจิตรมีรำยได้ที่เติบโตสูงขึ้น มีกำรกระจำย
รำยได้อย่ำงเป็นธรรม เป็นศูนย์กลำงกำรผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เกษตรสร้ำงสรรค์และมี
นวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนเข้มแข็ง ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์ ประชำชนมีศักยภำพใน
กำรเรียนรู้ และพัฒนำตนเองรับกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศ และนำนำชำติจำกผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพของ
จังหวัดพิจิตร กำรวิ เครำะห์สภำวะแวดล้อม ผ่ ำนกระบวนกำรรับ ฟังควำมคิด เห็นจำกทุกภำคส่วน  
จึงก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดพิจิตร ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.๒๕๖๓  ดังนี้ 
 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  
               “เมืองเกษตรดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมและคุณภาพชีวิตดี ยกระดับการท่องเที่ยวสู่สากล” 
 เมืองเกษตรดี  หมำยถึง ผลผลิตกำรเกษตรของจังหวัดพิจิตร เป็นผลผลิตที่มีคุณภำพ มำตรฐำน 
กำรส่งออก สร้ำงเศรษฐกิจแก่จังหวัดที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง สินค้ำเกษตรของจังหวัดมีควำมปลอดภัยที่ผ่ำนมำตรฐำน
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ แบรนด์สินค้ำ  เกษตรเข้มแข็ง สร้ำงรำยได้แก่จังหวัด ประชำชน และชุมชน 
 เมืองสิ่งแวดล้อมดี  หมำยถึง ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์ ดินและน้ ำเหมำะกับ
กำรเกษตร เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมดี อำกำศบริสุทธิ์ น่ำอยู่ 
 เมืองสังคมและคุณภาพชีวิตดี หมำยถึง กำรมีต้นแบบของกำรเป็นสังคม  ๖  คุณภำพทั้งจังหวัด 
คือ สังคมอุดมปัญญำ สังคมเอ้ืออำทรต่อกัน สังคมแห่งโอกำสส ำหรับทุกคน สังคมเป็นธรรมและเท่ำเทียม สั งคม
คุณธรรมเข้มแข็ง และสังคมแห่งควำมเกื้อกูลแบ่งปัน เป็นต้นแบบสังคมคุณภำพระดับประเทศ ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดีด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ 
 ยกระดับการท่องเที่ยวสู่สากล  หมำยถึง  มีกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้เป็นเป็นที่รู้จักมำกขึ้น  
โดยมีกำรเชื่อมโยงกำรพัฒนำร่วมกับกลุ่มจังหวัด กำรมีพันธมิตรกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศในประชำคมอำเซียน 
และประชำคมโลก ที่มีกำรค้ำ กำรพัฒนำทำงสังคมและกำรเสริมสร้ำงกำรท่องเที่ยวระหว่ำงกัน 

 พันธกิจ(Mission) 
  ๑. เสริมสร้ำงควำมสมดุลทำงเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่ำงมั่นคงจำกฐำนของชุมชน กำร
พ่ึงตนเองในจังหวัดและกำรเชื่อมโยงกับระดับภำค และกำรพัฒนำประเทศ 
  ๒. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิตสินค้ำเกษตรให้มีคุณภำพ มำตรฐำนในระดับกำรส่งออก
และกำรรองรับควำมมั่นคงทำงอำหำร เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กรภำคกำรเกษตร และเกษตรกรให้มี
ศักยภำพกำรแข่งขันและพ่ึงตนเองได้ 
  ๓. บริหำรจัดกำรน้ ำ ดิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุลกับกำรใช้ประโยชน์ในกำร
พัฒนำจังหวัดกำรรักษำระบบนิเวศ และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์อย่ำงยั่งยืนรองรับกำร
พัฒนำเป็นเมืองเกษตรคุณภำพ 
  ๔. เสริมสร้ำงสังคมคุณภำพ สังคมแห่งกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำหมู่บ้ำนให้มีควำมสันติสุข 
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี ตำมแนวทำงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal) 
  ๑. ค่ำชดเชยจำกภัยพิบัติทำงธรรมชำติลดลง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐ ภำยในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
  ๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของจังหวัดในภำคกำรเกษตรเติบโตต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐ 
ภำยในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
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  ๓. กำรกระจำยรำยได้มีควำมเท่ำเทียมกันมำกขึ้น บริกำรทำงสังคมมีคุณภำพและมีกำรกระจำยอย่ำง
ทั่วถึง รำยได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐ ภำยในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา 
  ๑. พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติทำงธรรมชำติลดลง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐ ภำยในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
  ๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของจังหวัดในภำคกำรเกษตรเติบโต ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐ ภำยในปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
  ๓. รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕ ภำยใน ปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
  ๔. กำรจัดกำรขยะท่ีถูกต้องตำมหลักวิชำกำรเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒ ภำยในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๑  :  การบริหารจัดการน้ า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล                   
 วัตถุประสงค์ 
        ๑. พัฒนำแหล่งน้ ำหลัก (บึงสีไฟ แม่น้ ำยม น่ำนและพิจิตร) และแหล่งน้ ำสำขำ แหล่งน้ ำธรรมชำติ  
ให้เอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำจังหวัดอย่ำงเป็นระบบ 
      ๒.กำรบริหำรจัดกำรดิน น้ ำ และทรัพยำกรแบบบูรณำกำร เพ่ือรองรับกำรเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ และกำรพัฒนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
       ๑. แหล่งน้ ำธรรมชำติได้รับกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ือแก้ไขปัญหำภัยแล้ง/อุทกภัย และน้ ำเพ่ือ
กำรเกษตรเพ่ิมข้ึน 
       ๒. จ ำนวนพื้นที่ป่ำไม้และพ้ืนที่สีเขียวชุมชน/เมืองเพ่ิมมำกข้ึน 
       ๓. จ ำนวนหน่วยงำน/ องค์กร ที่เป็นต้นแบบในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
เพ่ิมมำกข้ึน 
       ๔. ปริมำณขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกก ำจัดอย่ำงถูกวิธีตำมหลักวิชำกำรเพ่ิมมำกข้ึน 
       ๕. จ ำนวนพื้นที่ท ำกำรเกษตรอินทรีย์/ เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 แนวทางการพัฒนา 
       ๑. พัฒนำแหล่งน้ ำหลัก (บึงสีไฟ แม่น้ ำยม น่ำนและพิจิตร) และแหล่งน้ ำสำขำ แหล่งน้ ำธรรมชำติ  
ให้เอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำจังหวัดอย่ำงเป็นระบบ 
       ๒. กำรบริหำรจัดกำรดินน้ ำ และทรัพยำกรแบบบูรณำกำรตลอดห่วงโซ่ของธรรมชำติ เพ่ือรองรับ
กำรเกษตร ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และกำรพัฒนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๒  :  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
 วัตถุประสงค์ 

      ๑. ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรมีคุณภำพมำตรฐำนสำมำรถสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ให้กับประชำชน 
      ๒. หมู่บ้ำน/ชุมชนมีศักยภำพในกำรพ่ึงตนเองตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงยั่งยืน 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
       ๑. อัตรำกำรขยำยตัว GPP ภำคเกษตร เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ ๒ ต่อปี 
       ๒. มีกำรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในภำคกำรเกษตรเพิ่มขึ้น 
       ๓. รำยได้ที่เพ่ิมข้ึนจำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
       ๔. จ ำนวนที่ลดลงของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.(กลุ่มพัฒนำได้) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ต่อปี 
       ๕. จ ำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่กำรพัฒนำ (กลุ่ม D) ได้รับกำรพัฒนำยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่ำ ๔๐ ผลิตภัณฑ์ต่อปี 
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       ๖. จ ำนวนผู้ประกอบกำร OTOP ยกระดับเป็นผู้ประกอบกำร SMEs ไม่น้อยกว่ำ ๑๐รำยต่อป ี
 แนวทางการพัฒนา 
       ๑. ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรผลิต 
       ๒. น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำ 
       ๓. ส่งเสริมผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์ชุมชน 
       ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรผลิต กำรพัฒนำ และแปรรูปสินค้ำเกษตรปลอดภัย และได้มำตรฐำน 
       ๕. พัฒนำระบบกำรคมนำคมโลจิสติกส์ ทำงรำงและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรองรับกำรเชื่อมโยงในพ้ืนที่
กับจังหวัด และควำมเป็นเมือง 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๓  :  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างย่ังยืน 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. ปัญหำสังคมของจังหวัดในทุกด้ำนลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนและเป้ำหมำยกำร
พัฒนำของประเทศ 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 ๑. จ ำนวนผู้สูงอำยุที่ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี สุขภำพดี มีงำนท ำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕ ต่อปี 
 ๒. จ ำนวนแรงงำนที่ได้รับกำรเสริมสร้ำงผลิตภำพเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕ ต่อปี 
 ๓. จ ำนวนคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส ที่ได้รับกำรพัฒนำ และมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕ ต่อปี 
 ๔.จ ำนวนเด็กและเยำวชนที่ได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนครบ ๑๐๐ % 
 ๕.อัตรำกำรลดลงของปัญหำอำชญำกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕ ต่อปี 
 ๖. อัตรำกำรลดลงของคดียำเสพติด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕ ต่อปี 
 ๗. ร้อยละของจ ำนวนครัวเรือนทั้งหมดในจังหวัดที่มีคุณภำพชีวิตที่ดีไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ต่อปี 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. พัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย และกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำทุกระดับเพ่ือสร้ำงสังคม             
ที่มีคุณภำพ 
 ๒. เสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และควำมสงบเรียบร้อย                     
ด้วยกลไกประชำรัฐ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๔  :  การพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการสู่สากล 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือยกระดับและเพ่ิมมูลค่ำกำรท่องเที่ยวและบริกำรให้เกิดควำมต่อเนื่องทั้งระบบ 
 ๒. ประชำชน ชุมชน ตื่นตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง และจังหวัดพิจิตรมีควำมพร้อมในกำรเป็นเมืองที่ไปสู่สำกล 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 ๑.รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ๕ ต่อปี 
 ๒. จ ำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๕ ต่อปี 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑. พัฒนำคุณภำพกำรท่องเที่ยว และศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 ๒. พัฒนำ/ปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
 ๓. กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงรุก 
1.3.๔ ยุทธศาสตร์องค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การบริหารจัดการน้ า ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
 เป้าประสงค์ 
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๑. ประชำชนมีดิน น้ ำ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำกำรเกษตรคุณภำพ        
พ้ืนที่กำรเกษตรมีควำมสมบูรณ์เพิ่มมำกข้ึน 
 กลยุทธ์  
 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำทุกภำคส่วน 
 ๒. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 
 ๓. ส่งเสริมและพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 
 ๔. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 ๕. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  ขยะ  และมลพิษ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร ฐานชุมชนที่เข้มแข็งและการ
ท่องเที่ยว 
 เป้าประสงค์ 
 ๑. ผลผลิตทำงกำรเกษตรมีคุณภำพมำตรฐำนกำรส่งออกสินค้ำทำงกำรเกษตรสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับ
จังหวัด สร้ำงงำน อำชีพ และรำยได้แก่ประชำชน/ ชุมชน 
 ๒. ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 
 ๓. ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และปรำชญ์ชำวบ้ำนได้รับกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสำนคงอยู่ตลอดไป 
 กลยุทธ์  
 ๑. สนับสนุนและส่งเสริมกำรท ำเกษตรผสมผสำนเกษตรทำงเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่                  
 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ให้มีรำยได้ และกระจำยรำยได้เพ่ิมยิ่งข้ึน 
 ๔. ส่งเสริมพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร 
 ๕. สนับสนุนกลุ่มอำชีพต่ำงๆ ให้มีรำยได้และกระจำยรำยได้เพ่ิมยิ่งข้ึน 
 ๖. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศำสนำ  ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 ๗. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจำรีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีส ำคัญของดีเมืองพิจิตร 
 ๘. ก่อสร้ำงปรับปรุงบ ำรุงเส้นทำงคมนำคมและระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  :  การเสริมสร้างสังคมคุณภาพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสันติสุขและยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ 
 ๑. พัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรำ  คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส 
 ๒. ประชำชนได้รับสวัสดิกำรทำงสังคมเข้ำถึงระบบกำรศึกษำและสำธำรณสุขอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 
 ๓. ประชำชนมีควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๔.  สังคมมีควำมเข้มแข็งตำมแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   
 กลยุทธ์  
 ๑. สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรำ  คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ประชำชนในด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพด้ำนกำรกีฬำ 
 ๓. กำรยกระดับคุณภำพด้ำนสำธำรณสุข  และสุขภำพของประชำชน 
 ๔. ส่งเสริมกำรสร้ำงครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง 
 ๕. พัฒนำสนำมกีฬำให้ได้มำตรฐำน 
 ๖. ส่งเสริมกีฬำและนันทนำกำร 
 ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันกำรระบำดของโรคติดต่อทุกประเภท 
 ๘. ด ำเนินมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมและยำเสพติดทุกประเภท 
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 ๙.  เพ่ิมประสิทธิภำพควำมปลอดภัยและอุบัติเหตุทำงถนน 
 ๑๐. สนับสนุนกำรป้องกันและช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนจำกภัยธรรมชำติและสำธำรณภัย 
 ๑๑.  สงเครำะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่ำงๆ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  :  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล 
 เป้าประสงค์ 
 ๑. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิจิตรมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงโปร่งใส 
 ๒. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิจิตร พร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
 ๓. ประชำชนมีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติตนตำมระบอบประชำธิปไตย 
 กลยุทธ์  
 ๑. ส่งเสริมควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกิจกรรม/กิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิจิตร                  
ให้แก่  องค์กรภำครัฐ เอกชน ประชำชน และองค์กรอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน องค์กรประชำชนในกำรพัฒนำและกำรให้บริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓. กำรส่งเสริมประชำธิปไตยและกระบวนกำรประชำสังคม 
 ๔. พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  และทักษะเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 ๕. ส่ งเสริมและสนับสนุนกำรด ำ เนิ นงำนขององค์กรชุมชนและองค์กรต่ ำงๆ  ที่ เกี่ ยวข้อง                        
ตำมภำรกิจหน้ำที่ 
 ๖. ส่งเสริม  สนับสนุน  และปกป้องสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
 ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ของประชำชน 
 ๘. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงยั่งยืน 
 ๙. พัฒนำองค์กร  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ 
 ๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพ่ือรองรับประชำคมอำเซียน 
 ๑๑. ส่งเสริมและพัฒนำเทคโนโลยีและสร้ำงสื่อประชำสัมพันธ์ภำษำต่ำงประเทศ 
 ๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ ชุมชนเพ่ือรองรับกำรท่องเที่ยว                 
และกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
 ๑๓. กำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  :  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 
 เป้าประสงค์ 
 ๑. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิจิตรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ 
 กลยุทธ์  

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้แก่นักเรียนพัฒนำทักษะวิชำชีพเบื้องต้นในระบบ            
นอกระบบ  และตำมอัธยำศัย 

๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุกประเภทให้มีคุณภำพ 
๔. กำรสร้ำงควำมพร้อมของสื่อเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย 
๕. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม 
๖. พัฒนำและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงำม 
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1.3.5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิจิตร (ในฐำนะหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรทบทวนยุทธศำสตร์               
กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร)  ได้จัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดพิจิตร  และคณะกรรมประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัดพิจิตร เพ่ือด ำเนินกำรทบทวนหรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ส ำหรับข้อมูลยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ประกอบด้วยข้อมูล  ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ เกษตรก้าวหน้า สมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคู่คุณภาพชีวิตที่ดี  พร้อมสู่มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ” 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)   
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. พัฒนำแหล่งน้ ำในพ้ืนที่ ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์สอดคล้องกับระบบนิเวศน์ เกิดคุณค่ำสูงสุด
ต่อกำรพัฒนำจังหวัดอย่ำงเป็นระบบ 
   ๒. กำรบริหำรจัดกำรขยะและของเสียที่เกิดจำกพฤติกรรมมนุษย์และกิจกรรมทำงสังคม 
   ๓. สนับสนุน ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้พ้ืนที่เชิงบูรณำกำร 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ยกระดับศักยภำพกำรผลิต  สร้ำงแบรนด์สินค้ำ กำรเกษตรสู่สำกลด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม  
และกำรเกษตรมำตรฐำนปลอดภัย 
  ๒. สนับสนุนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือกำรพัฒนำอำชีพของประชำชนตำมแนวทำง
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำอำชีพทั้งในและนอกภำคกำรเกษตร 
  ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท่องเที่ยว 
  ๕. สนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรผลิตภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรมและกำรบริกำร 
  ๖. ประชำสัมพันธ์เผยแพร่กำรท่องเที่ยวเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคนทุกกลุ่มวัยและทุกสถำนภำพ เพ่ือสร้ำงสังคมท่ีมีคุณภำพ 
  ๒. เสริมสร้ำงควำมม่ันคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและควำมสงบเรียบร้อยด้วยกลไก
ชุมชน  หมู่บ้ำน  และกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วน 
  ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
  ๔. ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม 
  ๕. ส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงำม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  :  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร การบริการสู่สากล 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑. พัฒนำบริกำรภำครัฐ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม เพ่ิมประสิทธิภำพปฏิบัติกำรเชิงรุก           
ของภำรกิจแห่งรัฐทั่วทุกภำรกิจงำน 
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  ๒. พัฒนำระบบฐำนข้อมูล (Big Data) แบบบูรณำกำร 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  :  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับให้มีคุณภำพ 
  ๒. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้บนฐำนแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓. สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
๒. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลทุ่งน้อย อ าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

เทศบำลต ำบลทุ่งน้อย  ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถำนกำรณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมำยควำมคำดหวังที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในอนำคตข้ำงหน้ำ ซึ่งจะสำมำรถสะท้อนถึงสภำพกำรณ์ของท้องถิ่น
ในอนำคตอย่ำงรอบด้ำน ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมด้ำนต่ำงๆ จึงได้ก ำหนดวิสัยทัศน์  คำดหวังที่
จะให้เกิดขึ้นในอนำคต  ดังนี้“ทุ่งน้อยต ำบลน่ำอยู่ เฟื่องฟูวัฒนธรรมประเพณี  คุณภำพชีวิตดีทั่วหน้ำ มุ่งเน้น
กำรศึกษำ น้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลร่วมกับประชำคมท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ รวมทั้งองค์กร
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์ของเทศบำล 5  ด้ำน  โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  :  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑. พัฒนำแหล่งน้ ำในพ้ืนที่ ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์สอดคล้องกับระบบนิเวศน์ เกิดคุณค่ำสูงสุด
ต่อกำรพัฒนำจังหวัดอย่ำงเป็นระบบ 
   ๒. กำรบริหำรจัดกำรขยะและของเสียที่เกิดจำกพฤติกรรมมนุษย์และกิจกรรมทำงสังคม 
   ๓. สนับสนุน ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรกำรใช้พ้ืนที่เชิงบูรณำกำร 
   เป้าประสงค์ 

- เทศบำลต ำบลทุ่งน้อยมีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลเอ้ือต่อ
กำรพัฒนำเกษตร และมีระบบบริหำรจัดกำรขยะในชุมชนที่ดี 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
1. จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรพัฒนำแหล่งน้ ำให้อุดมสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ต่อปี 
2. จ ำนวนครัวเรือนที่มีกำรบริหำรจัดกำรขยะเพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ต่อไป 

  กลยุทธ์ 
1. พัฒนำแหล่งน้ ำหลัก เช่น หนอง คลอง บึง และแม่น้ ำพิจิตร ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ของ

ระบบนิเวศน์เกิดคุณค่ำสูงสุดต่อกำรพัฒนำจังหวัดอย่ำงเป็นระบบ 
2. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรขยะในครัวเรือน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  :  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐาน
ชุมชนที่เข้มแข็ง 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ยกระดับศักยภำพกำรผลิต  สร้ำงแบรนด์สินค้ำ กำรเกษตรสู่สำกลด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม  
และกำรเกษตรมำตรฐำนปลอดภัย 
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  ๒. สนับสนุนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือกำรพัฒนำอำชีพของประชำชนตำมแนวทำง
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำอำชีพทั้งในและนอกภำคกำรเกษตร 
  ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรท่องเที่ยว 
  ๕. สนับสนุนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรผลิตภำคกำรเกษตร อุตสำหกรรมและกำรบริกำร 
  ๖. ประชำสัมพันธ์เผยแพร่กำรท่องเที่ยวเชิงรุก 
  เป้าประสงค์ 

- เทศบำลต ำบลทุ่งน้อย มีผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีคุณภำพ สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน/
หมู่บ้ำน สร้ำงงำน สร้ำงอำชีพให้กับประชำชน และสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรท่องเที่ยวในชุมชน 
  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
      1. มูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตรของต ำบลทุ่งน้อย เช่น ข้ำว ข่ำ พืชผลทำงกำรเกษตรเพ่ิมขึ้น    
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ต่อปี 
   2. จ ำนวนกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่ำ 2 ต่อไป 
  3. จ ำนวนถนนมีกำรปรับปรุงซ่อมแซม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 3 ต่อปี 
  4.  จ ำนวนกำรขุดลอกคูคลอง หนองบึง ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2 ต่อปี    
  กลยุทธ์  
  ๑. ยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันของผลผลิตหลักทำงกำรเกษตร  
  ๒. สร้ำงงำน อำชีพรำยได้แก่ชุมชน ประชำชนจำกฐำนกำรเกษตร ภูมิปัญญำและปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตด้วยหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรพ่ึงตนเองทำงรำยได้อย่ำงยั่งยืน 
  ๓. สร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจในระดับฐำนรำก ส่งเสริมผู้ประกอบกำรรำยใหม่
สนับสนุนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์จังหวัดให้มีคุณภำพท่ีแข่งขันได้ 
  ๔. พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เชิงเกษตรเชิงสุขภำพ และศำสนำ วัฒนธรรม 
  ๕. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับกำรเชื่อมโยงในพ้ืนที่กับจังหวัด กลุ่มจังหวัดและควำมเป็นเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพคนทุกกลุ่มวัยและทุกสถำนภำพ เพ่ือสร้ำงสังคมท่ีมีคุณภำพ 
  ๒. เสริมสร้ำงควำมม่ันคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและควำมสงบเรียบร้อยด้วยกลไก
ชุมชน  หมู่บ้ำน  และกำรบูรณำกำรทุกภำคส่วน 
  ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
  ๔. ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม 
  ๕. ส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงำม 

เป้าประสงค์ 
  -ปัญหำสังคมของจังหวัดในทุกด้ำนลดลงอย่ำงต่อเนื่องจนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนและเป้ำหมำยกำร
พัฒนำของจังหวัด 
  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  ๑. จ ำนวนผู้สูงอำยุที่ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี สุขภำพดี มีงำนท ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ต่อปี 
  ๒. จ ำนวนแรงงำนที่ได้รับกำรเสริมสร้ำงผลิตภำพเพ่ิมข้ึน 
  ๓. จ ำนวนคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส ที่ได้รับกำรพัฒนำ และมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ๔. จ ำนวนเด็กและเยำวชนที่ได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนครบ ๑๐๐% 
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  ๕. อัตรำกำรลดลงของปัญหำอำชญำกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2 ต่อปี 
  ๖. อัตรำที่ลดลงของคดียำเสพติด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 2 ต่อปี 
  กลยุทธ์  
  ๑. พัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย และกำรปฏิรูประบบกำรศึกษำทุกระดับเพ่ือสร้ำงสังคมที่มีคุณภำพ 
  ๒. เสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และควำมสงบเรียบร้อยด้วย
กลไกชุมชน หมู่บ้ำน และกำรบูรณำกำรภำครัฐแบบเข้มข้น 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  :  การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร การบริการสู่สากล 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑. พัฒนำบริกำรภำครัฐ ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม เพ่ิมประสิทธิภำพปฏิบัติกำรเชิงรุก           
ของภำรกิจแห่งรัฐทั่วทุกภำรกิจงำน 
  ๒. พัฒนำระบบฐำนข้อมูล (Big Data) แบบบูรณำกำร 

เป้าประสงค์ 
   ๑. คุณภำพกำรบริกำรขององค์กรภำครัฐและประสิทธิภำพในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
จังหวัดเพ่ิมสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
   ๒. พัฒนำระบบฐำนข้อมูล (Big Data) แบบบูรณำกำร 
  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   1. จ ำนวนส ำนัก/กอง/งำนที่ด ำเนินกำรพัฒนำขีดสมรรถนะของกำรบริหำรจัดกำรตำม
เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   2. จ ำนวนกำรพัฒนำฐำนข้อมูลให้บูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและลดควำม
ซ้ ำซ้อนของข้อมูล  
  กลยุทธ์  
   ๑. พัฒนำกำรเพ่ิมประสิทธิภำพปฏิบัติกำรเชิงรุกของภำรกิจเทศบำลทั่วทุกพ้ืนที่ 
   ๒. พัฒนำคุณภำพบริกำร บุคลำกรภำครัฐและปรับระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมี
ประสิทธิภำพที่มีธรรมำภิบำล 
   ๓. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลให้มีประสิทธิภำพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  :  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับให้มีคุณภำพ 
  ๒. ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนรู้บนฐำนแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓. สนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 

เป้าประสงค์ 
   - เทศบำลต ำบลทุ่งน้อยพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ 
  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
  1.จ ำนวนโครงกำร/ กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุกประเภทให้มีคุณภำพ
อย่ำงน้อยปีละ  ๑  โครงกำร 
  2.จ ำนวนโครงกำร/ กิจกรรมที่ด ำเนินกำรเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมอย่ำงน้อยปีละ๑  โครงกำร 
  กลยุทธ์  
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  ๑.ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้แก่นักเรียนพัฒนำทักษะวิชำชีพเบื้องต้นในระบบ
นอกระบบ และตำมอัธยำศัย 
  ๒.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกำรด ำเนินชีวิตตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓.ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทุกประเภทให้มีคุณภำพ 
  ๔.กำรสร้ำงควำมพร้อมของสื่อเทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัย 
  ๕.กำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบมีส่วนร่วม 

3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 -ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตด้วย
เทคนิคSWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

จุดแข็ง 
1. เป็นองค์กรที่ก่อตั้งมำจำกท้องถิ่นโดยตรงคณะผู้บริหำรมำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงจำก

ประชำชนกำรบริหำรงำนเป็นไปตำมหลักประชำสังคม มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของ
ประชำชน จึงท ำให้กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผล อย่ำงสูงสุดท ำให้เข้ำใจสภำพปัญหำและ
ควำมต้องกำรของท้องถิ่นและประชำชนในพื้นที่อย่ำงชัดเจนซึ่งผู้บริหำรท้องถิ่น เล็งเห็นควำมส ำคัญและสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยภำครัฐ และเทศบำลมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และมีทักษะในกำร
บริหำรงำน กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยด ำเนินงำนตำมข้อกฎหมำย ข้อระเบียบ ข้อบังคับ และยึดปฏิบัติอย่ำงชัดเจน 

2. ชุมชน/หมู่บ้ำน เทศบำลฯ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เข้ำถึงปัญหำและ
สำเหตุของปัญหำต่ำงๆ ในพ้ืนที่ สำมำรถจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำและระบุควำมต้องกำรที่แท้จริงของ
ประชำชนเพ่ือไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงตรงจุดและทันต่อเหตุกำรณ์ 

3. ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย มีกำรด ำเนินชีวิตเรียบง่ำย รักสงบ และมีอำชีพหลัก 
คือ เกษตรกรรม และส่วนมำกจะยึดหลักปรัชญำตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง เน้นกำรพึ่งตนเอง 

 4.  เทศบำลฯ มีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยที่เร่งด่วนเพ่ือสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชน
ได้อย่ำงรวดเร็ว ทันต่อสถำนกำรณ์ 

5. เทศบำลฯ ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนในกำรปฏิบัติงำนรำชกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง 

สม่ ำเสมอ จึงมีผลต่อกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประสิทธิผล  
6.  สภำพพ้ืนที่มีควำมสะดวก ง่ำยต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 

 7.  ประชำชนในเขตเทศบำลฯ มีศูนย์รวมทำงด้ำนจิตใจ อย่ำงชัดเจน คือ วัดทุ่งน้อย ซึ่งมีท่ำน        
เจ้ำอำวำส พระครูพิพัฒน์ธรรมโกศล เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ  

 8.  โครงสร้ำงขององค์กรมีควำมชัดเจนและมีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน มีกำรแบ่งมอบหมำยงำน
ภำระหน้ำทีค่วำมรับผิดชอบตำมระเบียบ กฎหมำยอย่ำงถูกต้อง รัดกุม 

 9.  กำรพัฒนำและกำรจัดกิจกรรม ของเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย เน้นประชำชนในพื้นท่ีเป็น 
ศูนย์กลำงในกำรพัฒนำ เน้นประชำชนมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรม และยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรพัฒนำเป็น
ส ำคัญ 
  10. กำรบริหำรจัดกำรน้ ำและมีระบบชลประทำนที่ดี ท ำให้ภำคกำรเกษตรมีผลผลิตที่น่ำพึง
พอใจ 

จุดอ่อน 
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1. จ ำนวนบุคลำกรและงบประมำณ เครื่องมือ เครื่องใช้ มีน้อยเมื่อเทียบกับปริมำณงำน ภำรกิจ 
ทีอ่ยู่ในควำมรับผิดชอบ 

2. ขำดระบบกำรจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนที่แท้จริง ทันต่อสถำนกำรณ์ และตัวชี้วัดที่มีคุณภำพเพ่ือ
สนับสนุนกำรวำงแผนกำรพัฒนำให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนยังไม่ได้มำตรฐำนเท่ำที่ควร 
กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน และนอกเทศบำลฯ ยังไม่ดีเท่ำที่ควร ประชำชนบำงส่วนไม่เห็นควำมส ำคัญใน
กำรมีส่วนร่วม กำรประชำสังคม  

โอกาส 
1. ผู้น ำหมู่บ้ำน ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้บริหำรและสมำชิกสภำท้องถิ่น ให้ควำมสนใจและ

สนับสนุน 
กำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมทุกครั้ง 

2. พ้ืนที่ในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย มีลักษณะเป็นพื้นที่ท่ีสำมำรถติดต่อง่ำย สะดวก รวดเร็ว   
ไม่มีอุปสรรคในกำรเข้ำถึงหรือกำรพัฒนำ 

3. กำรกระจำยอ ำนำจท ำให้ท้องถิ่นพ่ึงตัวเองได้ สำมำรถด ำเนินงำนตำมสภำพปัญหำที่แท้จริง 
ของท้องถิ่น มีกำรรวมกลุ่มกันของท้องถิ่น ทรำบสภำพปัญหำของท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง โดยรัฐธรรมนูญให้กำร
รับรองสิทธิภำคประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมหลักกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
  อุปสรรค 

1. ข้อระเบียบ ข้อกฎหมำยและภำรกิจบำงอย่ำงไม่เอ้ืออ ำนวย ขำดควำมชัดเจน มีกำรซ้ ำซ้อน 
กันของอ ำนำจ หน้ำที่ในแต่ละหน่วยงำน กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนขำดประสิทธิภำพ 
  2. ขำดกลไกหรือเครื่องมือในระดับนโยบำยและปฏิบัติ ในกำรบริหำรแผนหรือนโยบำยที่    
ก ำหนดไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจน 

3. กำรจัดสรรงบประมำณของรัฐบำลไม่เป็นไปตำมประมำณกำรรำยรับของเทศบำล ไม่
เพียงพอ  

ต่อค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรม ส่งผลให้กำรพัฒนำไม่เป็นไป ตำมวัตถุประสงค์ และสภำพทำงเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจระดับท้องถิ่นไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

  - ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

  - ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนตามประเด็นการพัฒนา 

  (1) การพัฒนาด้านโครงการสร้างพ้ืนฐานปัญหา 
  1. เส้นทำงคมนำคม บำงแห่งยังต้องปรับปรุง ซ่อมแซม และถนนยังเป็นลูกรังมีฝุ่นคละคลุ้ง ท ำ
ให้เกิดมลภำวะต่อประชำชนที่สัญจรไป-มำ 
  2.  กำรไฟฟ้ำและแสงสว่ำง ยังไม่ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ทุกหลังคำเรือน ในบำงจุดอุปกรณ์ไฟฟ้ำช ำรุด
เสียหำย  
  3.  ระบบประปำยังไม่สมบูรณ์แบบ ในบำงพ้ืนที่ปริมำณน้ ำอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของประชำชน 
  4. ขำดแคลนแหล่งน้ ำในฤดูแล้ง ในกำรอุปโภค บริโภค และใช้ในกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยต่ำงๆ  
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
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 1. เส้นทำงคมนำคม มีบำงส่วนสำมำรถปรับปรุงและพัฒนำให้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินได้ แต่ถนนบำงเส้นทำง เช่น ถนนเส้นสำยคันคลองชลประทำน ซี 40 ระหว่ำง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 7 ผ่ำน
บริเวณหน้ำส ำนักงำนเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย จนถึงเขตติดต่อต ำบลวัดขวำง สภำพเป็นถนนลูกรัง ท ำให้เกิดละออง
ฝุ่นหนำทึบ เกิดมลภำวะทำงอำกำศ จนเป็นเหตุให้เด็กนักเรียน และประชำชนที่สัญจรไป-มำ ได้รับควำมเดือดร้อน 
ซึ่งมีปริมำณของยำนพำหนะผ่ำนไปมำมำกพอสมควร เพรำะมีสถำนที่รำชกำรตั้งอยู่ ทั้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ
เทศบำลต ำบลทุ่งน้อย ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย วัดทุ่งน้อย วัดเถรน้อย และบ้ำนเรือน ที่พักอำศัยของ
ประชำชน ที่อยู่บริเวณริมถนนลูกรัง ก็มีหลำยหลังคำเรือน และเป็นเส้นทำงที่ใช้สัญจรไป-มำของประชำชนและ
เด็กนักเรียนจ ำนวนมำก 
2. ไฟฟ้ำและแสงสว่ำง ในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย หมู่บ้ำนที่อยู่บริเวณชำยขอบ ยังไม่มีระบบไฟฟ้ำ เพรำะอยู่
ห่ำงจำกชุมชนมำก เนื่องจำกพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่กำรเกษตร ลักษณะของกำรอยู่ร่วมกันยังไม่หนำแน่น เป็น
บริเวณกลำงทุ่งนำ และอีกกรณีคือ กำรแก้ไขปัญหำของกำรขำดแคลนไฟฟ้ำของประชำชนยังเป็นปัญหำและ
แก้ไขไม่ถูกต้อง โดยกำรลักลอบใช้ไฟฟ้ำสำธำรณะ จนเป็นเหตุให้ภำครัฐได้รับควำมเสียหำยเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย 
จึงต้องแก้ปัญหำโดยกำรส ำรวจและเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้อง 
3. ระบบประปำหมู่บ้ำน ของประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย ยังไม่เพียงพอตำมควำมต้องกำรของ
ประชำชน เช่น ประชำชนหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ต ำบลทุ่งน้อย ระบบประปำหมู่บ้ำนยังผลิตน้ ำเพ่ืออุปโภค บริโภค 
ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน มีสำเหตุมำจำกระบบที่ยังไม่สมบูรณ์ ขนำดของท่อส่งน้ ำเล็กและ
รั่วไหล ไม่มีแรงดันน้ ำ ท ำให้ประชำชนที่อยู่ปลำยน้ ำหรือมีลักษณะบ้ำนสูง ไม่ได้รับน้ ำหรือรับได้แต่ไม่เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำร และระบบประปำต้องใช้ไฟฟ้ำในกำรผลิต แต่กระแสไฟฟ้ำขำดควำมสมดุลกับระบบประปำ จนท ำ
ให้ระบบประปำเกิดควำมเสียหำย ช ำรุด พัง ต้องท ำกำรซ่อมแซมจนงบประมำณในกำรบริหำรขำดดุล และไม่
เพียงพอ  
4. แหล่งน้ ำธรรมชำติ เทศบำลต ำบลทุ่งน้อย ขำดแคลนแหล่งน้ ำในกำรกักเก็บน้ ำเพ่ือใช้ในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ในช่วงฤดูแล้งขำดแหล่งน้ ำในกำรดับเพลิง กำรลดปัญหำฝุ่นละอองบนท้องถนน กำรดูแล
ทัศนียภำพต่ำงๆ เช่น ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น 
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสำมำรถพัฒนำหรือแก้ไข ปรับปรุงได้โดยกำรจัดหำเงินงบประมำณให้
เพียงพอ ที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต ำบล
ข้ำงเคียงที่ต้องพัฒนำ แก้ไข ปรับปรุงร่วมกันนั้น เทศบำลต ำบลทุ่งน้อย ได้จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ที่เกิน
ศักยภำพ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้ำงเคียง และเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย ได้ของบประมำณสนับสนุนจำก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิจิตร กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงำนอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น โดยเทศบำลเทศบำลต ำบลทุ่งน้อยได้น ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม แนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำและ
ประสำนแผนพัฒนำ เพ่ือด ำเนินกำรของงบสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยคัดเลือกโครงกำรพัฒนำ ส ำหรับ          
กำรประสำนขอรับกำรบรรจุในแผนพัฒนำสำมปีของ อบจ. โดยจัดท ำเป็นบัญชีประสำนโครงกำรพัฒนำของ 
อปท.เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรประสำนแผนฯ ระดับอ ำเภอ ซึ่งมีที่มำตำมหลักเกณฑ์ที่คระกรรมกำรประสำน
แผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัดก ำหนด 
 ความต้องการของประชาชน 
 1.  จัดให้มีทำงคมนำคมที่มสีภำพใช้งำนได้ท ำให้กำรสัญจรไปมำสะดวกและปลอดภัย 
  2.  ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ พร้อมติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่  
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 3.  ก่อสร้ำงและขยำยเขตระบบประปำหมู่บ้ำนให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ เหมำะสมกับจ ำนวน
ของครัวเรือนให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งน้อยได้อย่ำงเพียงพอ 
ทั่วถึงและครบทุกหลังคำเรือน 
  (2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ปัญหา 
 - ประชำชนขำดควำมรู้ในกระบวนกำร กำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรให้ได้คุณภำพ
และเป็นที่ต้องกำรของตลำด 
 - ขำดกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรลดต้นทุนภำคกำรเกษตร เช่น กำรผลิตปุ๋ยจำกธรรมชำติ
และน ำมำใช้ในพื้นที่ของตนเอง หรือจ ำหน่ำยเพื่อเพ่ิมรำยได้ลดรำยจ่ำย 
 - หน่วยงำน/องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเรื่องของกลไก
กำรตลำดยังไม่มี หรือเทคนิคในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำภำคกำรเกษตรให้ได้รำคำตำมที่ต้องกำร 
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายประชำชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย 
มีอำชีพหลัก คือ กำรท ำกสิกรรม ไม่ว่ำจะเป็น กำรท ำนำ กำรท ำสวน กำรท ำไร่ หรือกำรเพำะปลูกพืชผลทำงกำร
เกษตร เช่น กำรท ำสวนมะนำว กำรปลูกข่ำ เป็นต้น ขอบเขตและปริมำณของปัญหำ หรือกลุ่มเป้ำหมำย คือ กลุ่ม
เกษตรกร ที่ยังใช้สำรเคมี ในกำรท ำเกษตร จนท ำให้เกิดสำรพิษตกค้ำง และเกิดมลพิษทั้ง ทำงดิน ทำงน้ ำ และ
ทำงอำกำศ  ฉะนั้น อำจรวมกลุ่มผู้มีควำมเชี่ยวชำญในกำรพัฒนำภำคกำรเกษตร มำให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ใน
ทุกๆ ด้ำน  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตภำคกำรเกษตร เป็นสิ่งส ำคัญยิ่งที่จะต้องด ำเนินกำร
พัฒนำเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย เล็งเห็นควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก กำรจัดสรรงบประมำณ กำรจัดท ำโครงกำร/
กิจกรรม จะเน้นหนักในเรื่องของภำคกำรเกษตร อีกทั้ง กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบำยที่ต้อง
ด ำเนินกำรในอนำคตอย่ำงแน่นอน 
 ความต้องการของประชาชน 
 1. ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งน้อยต้องกำรเครื่องมือ ในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น  
เครื่องบดน้ ำพริกและต้องกำรควำมรู้ในกำรแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตร และสถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำที่ม่ันคงถำวร 
 2. ลำนตำกผลผลิตทำงกำรเกษตร เพ่ือเพ่ิมคุณภำพของผลผลิต ลดควำมชื้น ก่อนที่จะ
จ ำหน่ำย เพิ่มมูลค่ำสินค้ำ เพรำะลดปัญหำกำรกดรำคำผลผลิต เช่น ข้ำวเปลือก เป็นต้น   
 3. เกษตรกรมีควำมต้องกำรด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร กำรจัดตั้ง
กลุ่มสหกรณ์ เพ่ือกำรแข่งขันภำคกำรเกษตรและลดกำรเอำรัดเอำเปรียบจำกกลุ่มพ่อค้ำคนกลำง 
  (3) การพัฒนาด้านสังคม 
 ปัญหา  
 1.  จ ำนวนผู้สูงอำยุเพ่ิมขึ้น แต่ขำดกิจกรรมส ำหรับกำรส่งเสริมคุณภำพทำงด้ำนจิตใจ
และสุขภำพร่ำงกำย 
  2.  โรคติดต่อ หรือโรคแพร่ระบำดยังมีอยู่ เช่น โรคไข้เลือดออก  
  3.  เด็กและเยำวชน ขำดควำมรัก ควำมหวงแหน ท้องถ่ินบ้ำนเกิด  
  4.  ปัญหำด้ำนยำเสพติด ในกลุ่มเสี่ยง ยังมีอยู่ 
  5.  ขำดสถำนที่ส ำหรับกำรเล่นกีฬำนันทนำกำร และสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

1. เนื่องจำกประชำชนส่วนใหญ่ได้รับสำรอำหำรที่มีประโยชน์ ปลอดสำรพิษ จึงท ำให้ 
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ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย มีอำยุยืนยำว เป็นพิเศษ ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จ ำนวนผู้สูงอำยุเพ่ิมมำกขึ้น   
แต่กลับไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุ สำมำรถใช้เวลำว่ำงในกำรมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด  

2. ในเขตพ้ืนที่ของเทศบำลฯ ส่วนใหญ่มีพ้ืนที่เป็นป่ำหนำแน่น อำกำศร้อนชื้น  
เหมำะแก่กำรเกิดโรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติกำรเกิดโรคไข้เลือดออกมีจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้น  
   3. เด็กและเยำวชนในเขตเทศบำลฯ ขำดกำรปลูกจิตส ำนึกในด้ำนรักบ้ำนเกิด รักใน
อำชีพของพ่อแม่ ประชำชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ อำยุระหว่ำง 18 -35 ปี อยู่นอกพ้ืนที่ ไปศึกษำเล่ำเรียน หรือไป
ท ำงำนที่อ่ืน ทั้งที่พ้ืนที่ท ำกำรเกษตรมีมำกมำย แต่ขำดแรงงำนที่ส ำคัญในกำรสำนต่อ สืบทอดอำชีพที่เรียกกันว่ำ 
“กระดูกสันหลังของชำติ” ปัญหำด้ำนยำเสพติด เป็นปัญหำที่รัฐบำลได้ก ำหนดให้เป็น วำระแห่งชำติ แต่ปัญหำนี้
กลับไม่ลดน้อยลงเลยเพรำะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมำจำกลูกหลำนของผู้น ำในชุมชน/หมู่บ้ำน กำรปกปิดปัญหำ
หรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึงยำกแก่กำรแก้ไข ก ำหนดมำตรกำรที่ชัดเจน 
   4. จำกปัญหำในข้อที่ 3 มีเหตุมำจำก ในเขตเทศบำลฯ ไม่มีพ้ืนที่ในกำรเล่นกีฬำหรือ
นันทนำกำร ที่ได้มำตรฐำน ขำดอุปกรณ์กีฬำที่กลุ่มเสี่ยงในกำรติดสำรเสพติดต้องกำรอย่ำงแท้จริง หรือขำดพ้ืนที่
ในกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ปัญหำนี้ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยในกำรแก้ไข มิฉะนั้น จำกปัญหำผู้
ติดยำเสพติด ก็จะมีปัญหำอำชญำกรรมตำมมำอีกด้วย 
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต เทศบำลต ำบลทุ่งน้อย จะด ำเนินกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนทั้งทำงด้ำนสำธำรณสุข  จัดวิทยำกรมำอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและจัดให้มีอำสำสมัครสำธำรณสุข
เป็นตัวแทนของเทศบำลคอยดูแลสอดส่องปัญหำสำธำรณสุขภำยในชุมชนของตนเองและประสำนมำยังเทศบำล
เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือ  และจัดให้มีโครงกำรด้ำนสำธำรณสุขลงไปยังชุมชน/หมู่บ้ำนต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึง ส่วนใน
ด้ำนกำรลดปัญหำต่ำงๆ ในเด็กและเยำวชน สิ่งส ำคัญกำรปลูกฝังจิตส ำนึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม 
สำมำรถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย เช่น กำรปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับควำมส ำคัญของหมู่บ้ำน/ชุมชน ให้เด็กและ
เยำวชนเล็งเห็นควำมส ำคัญในถิ่นที่อยู่ บ้ำนเกิด อำชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยำเสพติด หำกกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษ
ของยำเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทำงโลก และทำงธรรม ก็สำมำรถลดปัญหำลงได้ และกำรส่งเสริมจริยธรรมของเด็ก
และเยำวชนมีกำรส่งเสริมโดยกำรอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  จัดตั้งสภำเด็กและเยำวชนเพ่ือสร้ำง
ควำมตระหนักและเทศบำลได้ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ด ำเนิ นกำรเองและจัด
งบประมำณอุดหนุนด้ำนสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนำกำรเทศบำลได้ส่งเสริมกีฬำในชุมชนโดยจัดสร้ำง
สนำมกีฬำในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬำในกำรฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีกำรส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬำระดับ
หมู่บ้ำน อ ำเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทำงเลือกที่ดี ส่วนสถำนที่หรือสวนสำธำรณะของเทศบำล จัดส่งเสริมกำร
ปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สำธำรณะต่ำง  ๆ กำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สำธำรณะประโยชน์ ลดมลภำวะโลกร้อน 
ทุกอย่ำงเป็นสิ่งจ ำเป็นที่เทศบำลต ำบลทุ่งน้อยต้องด ำเนินกำรและคำดกำรณ์ไว้ในอนำคต 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชำชนต้องกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี  ได้รับบริกำรสำธำรณสุขอย่ำงทั่วถึง เด็ก เยำวชน
ได้รับกำรปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรมมีควำมสนใจในประเพณีของท้องถิ่น อันดีงำน มีลูกหลำนสำนต่ออำชีพ
เกษตรกรรมอย่ำงภำคภูมิใจและสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ  สถำนที่เล่นกีฬำ  ออกก ำลังกำยและนันทนำกำรอย่ำง
เพียงพอ และใช้พ้ืนที่สำธำรณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่ำงเปล่ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  (4) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 ปัญหา 
 1.  ประชำชนขำดควำมตระหนัก ควำมกระตือรือร้นในกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง    
กำรบริหำร อย่ำงจริงจัง 
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 2.  ผู้บริหำรงำนและผู้ปฏิบัติงำน บำงส่วนของเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย ยังไม่ยึดและ
ปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำล 
 3.  สถำนที่ เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำนไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 
 4.  กำรส่งเสริม พัฒนำและปรับปรุงในส่วนของกำรจัดเก็บรำยได้ของเทศบำลฯ           
ไม่เพียงพอต่อกำรบริหำรงำน 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  ประชำชนในเขต
เทศบำลต ำบลทุ่งน้อย บำงส่วนขำดควำมตระหนัก ควำมกระตือรือร้นในกำรที่จะร่วมกิจกรรมทำงกำรเมือง กำร
บริหำรงำน เช่น กำรประชำสังคม กำรเข้ำร่วมประชุม อบรม หรือกำรให้ควำมรู้ ในเรื่องต่ำงๆ สำเหตุมำจำก
ประชำชนในพ้ืนที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ช่วงระหว่ำงระยะเวลำในกำรท ำนำ ท ำไร่ ท ำสวน คือ 04.30 น. 
ถึงเวลำ 18.30 น. และบำงส่วนไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่  ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนบกพร่อง ท ำให้ไม่ทรำบควำม
ต้องกำรของประชำชนอย่ำงแท้จริง และกำรบริหำรงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนในด้ำนของกำรปฏิบัติงำน 
ปฏิบัติหน้ำที่ ของบุคลำกรในเทศบำลฯ บำงส่วนไม่ยึดหลักธรรมำภิบำล ในกำรปฏิบัติงำน ขำดควำมกระตือรือร้น
ในกำรท ำงำนและขำดประสิทธิภำพ อำจเนื่องมำจำกข้อจ ำกัดของทรัพยำกร ไม่ว่ำจะเป็น เงิน คน หรือส่วนอ่ืน 
ขำดกำรส่งเสริมพัฒนำด้ำนพ้ืนฐำนของกำรท ำงำน  ด้ำนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบำลมีไม่เพียงพอ
เนื่องจำกงบประมำณในกำรจัดหำมีจ ำกัด  รำยได้ของเทศบำลมีน้อยซึ่งไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำนพัฒนำด้ำน
ต่ำง ๆ  รำยได้ของเทศบำลส่วนใหญ่เป็นรำยได้ที่ส่วนกลำงจัดสรรให้  รำยได้จำกกำรจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจำก
พ้ืนที่เทศบำลฯ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ไม่มีแหล่งเศรษฐกิจภำยในเขตเทศบำลฯ  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  เทศบำลต ำบลทุ่งน้อย จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์  
เผยแพร่  และส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมสนใจในกำรเมืองกำรบริหำรโดยใช้สื่อต่ำง ๆ ของเทศบำล  จัดอบรม
แกนน ำในชุมชน/หมู่บ้ำน และส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำรบริหำรโดยกำรจัดตั้งกลุ่มตัวแทน
ของชุมชน/หมู่บ้ำน ในด้ำนต่ำง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลำกรของเทศบำลฯ จัดให้มีกำรส่งเสริมพัฒนำระบบกำรท ำงำน 
โดยกำรส่งอบรมอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและมีทัศนคติที่ดีในกำรท ำงำน  สร้ำงแรงจูงใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงำน ท ำให้มีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตำมหลักธรรมำภิบำลอย่ำงแท้จริง
ส่วนด้ำนกำรพัฒนำกำรจัดเก็บรำยได้ จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรช ำระภำษี กำรต่อใบอนุญำตต่ำงๆ 
และกำรปฏิบัติตำมเทศบัญญัติ กำรปรับปรุงด้ำนแผนที่ภำษีให้สำมำรถจัดเก็บได้อย่ำงทั่งถึง  ยุติธรรมและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด  เร่งรัดกำรจัดเก็บให้ครบถ้วนตำมก ำหนดเวลำ  อีกทั้งออกเทศบัญญัติเพ่ือปรับปรุงอัตรำ
กำรจัดเก็บให้ทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อกำรด ำเนินกำร   
 ความต้องการของประชาชน 
 1. สร้ำงควำมตระหนัก ให้ประชำชนเล็งเห็นควำมส ำคัญ ของกำรมีส่วนร่วมในด้ำน
กำรเมือง กำรบริหำรของเทศบำลต ำบลทุ่งน้อยและสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทำงเทศบำลจัดขึ้น  
 2. ผู้บริหำร บุคลำกรของเทศบำลต ำบลทุ่งน้อย ได้รับกำรพัฒนำสำมำรถปฏิบัติงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีกำรบริกำรที่ดี  สะดวก  รวดเร็ว 
 3. เทศบำลฯ สำมำรถจัดเก็บรำยได้อย่ำงทั่วถึง และครบถ้วน เป็นธรรม เพ่ือมีรำยไดใ้ห้ 
เพียงพอต่อกำรบริหำรงำนและด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมด้ำนต่ำงๆ มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้ำงอำชีพ
หรือลงทุนในโครงกำร/กิจกรรม เพ่ือก่อให้เกิดกำรสร้ำงงำนและกระจำยรำยได้ อย่ำงยั่งยืน  
  (5) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ปัญหา 
 ประชำชนยังใช้สำรเคมีในกำรป้องกันและลดปัญหำด้ำนผลผลิต จนท ำให้เกิดมลพิษและ
ท ำลำยสิ่งแวดล้อม  
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 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายเนื่องจำกประชำชนในเขต
เทศบำลฯ มีพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม กำรปลูก กำรดูแลผลผลิตทำงกำรเกษตร ส่วนใหญ่ประชำชนยังพ่ึง
สำรเคมีในกำรเพ่ิมผลผลิตหรือท ำลำยศัตรูพืช จนท ำให้ระบบนิเวศน์ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ถูก
ท ำลำย ประชำชนยังไม่เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  เทศบำลต ำบลทุ่งน้อย จัดหำพ้ืนที่สำธำรณะประโยชน์
ในเขตเทศบำลฯ เพื่อสร้ำงพ้ืนที่สีเขียว ลดปัญหำภำวะโลกร้อน และใช้พื้นที่ว่ำงเปล่ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อม
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพ ลดปัญหำสำรเคมีตกค้ำงในพืชผลทำงกำรเกษตร และกำรปศุสัตว์ จัด
โครงกำร/กิจกรรม ให้ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์  ป้องกันและดูแลเรื่อง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และท ำให้ประชำชนหวงแหน 
  ความต้องการของประชาชน 
 ประชำชนต้องกำร มีควำมรู้ในกำรดูแลอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำง
ถูกต้อง และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลำกรในกำรจัดกำรดูแลทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเพียงพอ
สร้ำงจิตส ำนึกและมีควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
๑. ด้านความมั่นคง 

 
๒.ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 

๓.การพฒันาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
 

๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

๕.ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

๖.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  
          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

๑ :การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล ้าในสังคม 

๓ : การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

๔ : การเติบโตที่เป็นมิตร             
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่ง

ยั่งยืน 

๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 
สู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

๖ : การบรหิารจัดการในภาครัฐการปอ้งกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัย และนวัตกรรม 

๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่
เศรษฐกิจ 

๑๐ : ความรว่มมือระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

      

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
๑.พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน กระบวนการผลิตข้าว และสินค้าเกษตรปลอดภยัที่

ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๒.ส่งเสริมการแปรรูป การตลาด และการกระจายสินค้าเกษตร เพือ่สร้าง
มูลค่าเพิ่มและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๓.พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวตามมาตรฐานเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวทั งชาว
ไทยและชาวตา่งประเทศ 

 
      

แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
๑. การบริหารจัดการน า้ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ๒.การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน

การเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 
๓.การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติ

สุขอย่างยั่งยืน 
๔.การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารและบริการสู่สากล 

      

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดพิจิตร (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
๑. การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุล 

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวจากฐานการเกษตรและ

ฐานชุมชนที่เข้มแข็ง 

3. การเสรมิสร้างสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๔.การพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการบริหาร การบริการสู่สากล 

5. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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รายละเอียดแผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งน้อยStrategy  Map 

“ทุ่งน้อยต ำบลน่ำอยู่ เฟ่ืองฟูวัฒนธรรมประเพณี คุณภำพชีวิตดีทั่วหน้ำ มุ่งเน้นกำรศึกษำ น้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำง
สมดุล 

1. เพื่อส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนให้น่ำอยู่ 
2. เพื่อสนับสนุนกำรจดัต้ังศูนย์ก ำจัดขยะมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูล เพื่อสุขภำพอนำมัยและสุขภำพ
ของชีวิตประชำชน 

- ร้อยละ80ของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำม
รักและหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
- ร้อยละ70ของปริมำณขยะลดลง 

ยุท ธศำสตร์ที่  2  กำรพั ฒ น ำ
เศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวจำก
ฐำนกำรเกษตรและฐำนชุมชนที่
เข้มแข็ง 

ยุทธศำสตร์ที่  3 กำรเสริมสร้ำง
สั งคม แ ละ คุ ณ ภ ำ พ ชี วิ ต ต ำม
แนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุท ธศำสตร์ที่  4  กำรพัฒ นำขี ด
ควำมสำมำรถทำงกำรบริหำร กำร
บริกำรสู่สำกล 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำคุณภำพมำตรฐำน
กำรศึกษำและระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ให้
หลำกหลำยเพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 

พัฒนำระบบคมนำคมโลจิสติกส์ ทำงน้ ำ 
ทำงรำง และโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับกำร
เช่ือมโยงในพื้นท่ีกับจังหวัดกลุ่มจังหวัดและ
ควำมเป็นเมือง 

กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมและรณรงค์กำรมีส่วนร่วมของ
ป ร ะ ช ำ ช น ให้ มี ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม    
2. สนับสนุนกำรจัดตั้งศูนย์ก ำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่ งปฏิกูล  เพื่ อสุขอนำมัยและ
สขุภาพของชีวิตประชาชน 

แผนงาน 1.แผนงำนด้ำนบริหำรทั่วไป 
2.แผนงำนสำธำรณสุข 

- ร้อยละ80ของประชำชนท่ีใช้ถนน 
ไฟฟ้ำ ประปำมีควำมพึงพอใจ 

ก่อสร้างพัฒนาระบบคมนาคมโลจิสติกส์ 
ท างน ้า  ท า งราง  แล ะโค รงส ร้าง พื ้น
ฐานรองรับการเช่ือมโยงในพืน้ท่ีกับจงัหวดั
กลุม่จงัหวดัและความเป็นเมือง 

1.แผนงำนด้ำนบริหำรทั่วไป 
2.แผนงำนเคหะและชุมชน 
3. แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 

1. พัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ คน
พิกำร และผู้ด้อยโอกำส 
2. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ประชำชน
ในด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพด้ำนกำรกีฬำ  
3. ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้แก่ประชำชน  
4. ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ 
 

- ร้อยละร้อยของจ ำนวนกลุ่มผู้สูงอำยุคน
พิกำร ผู้ติดเช้ือเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพ 
- ร้อยละ80ของกลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมีควำมพึงพอใจ 

- ร้อยละ70ของผู้ เข้ำร่วม
โครงกำรสำมำรถสร้ำงอำชีพ
เสริมและมีรำยได้เพิ่มขึ้น 
 

1. พัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี คนชรำ คนพิกำร 
และผู้ด้อยโอกำส 
2. ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ประชำชนใน
ด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพด้ำนกำรกีฬำ  
3. ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพให้แก่ประชำชน  
4. ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ 

1.แผนงำนบริหำรทั่วไป 
 2..แผนงำนสังคมสงเครำะห์  
 3.แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
 4. แผนงำนงบกลำง 

1. พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำรในด้ำน
กำรเมือง กำรบริหำรรำชกำร กำรกระจำยอ ำนำจและ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
2. ส่ งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน องค์ กร
ประชำชนในกำรพัฒนำและกำรบริหำรงำนกำรบริกำร
ท้องถ่ิน3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์4. พัฒนำองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ 
และสถำนที่ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ส่ ง เส ริม และสนั บสนุ น ก ำรจั ด
กำรศึกษำให้แก่นักเรียนพัฒนำ
ทักษะ วิชำชีพเบ้ืองต้น ในระบบ 
นอกระบบและตำมอัธยำศัย 

- ร้อยละร้อยของกำรบรหิำรรำชกำรไมม่ีกำรทุจริต- ร้อยละ
60ของจ ำนวนครัวเรือนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร
ท้องถ่ิน-ร้อยละร้อยของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรักชำติ 
ศำสนำ พระมหำก ษัตริย์ - ร้อยละ90 ขององค์กรมี
เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 

1. พัฒนำประสิท ธิภำพกำรบริหำรรำชกำรในด้ำน
กำรเมือง กำรบริหำรรำชกำร กำรกระจำยอ ำนำจและ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
2. ส่ งเสริมกำรมี ส่ วนร่วมของประชำชน อง ค์กร
ประชำชนในกำรพัฒนำและกำรบริหำรงำนกำรบริกำร
ท้องถ่ิน3. ส่งเสริมและสนับสนุนสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ 

4. พัฒนำองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ 
และสถำนที่ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

1.แผนงำนบริหำรทั่วไป  
2..แผนรักษำควำมสงบภำยใน 

-กลุ่ม เป้ ำหมำย นักเรียนได้รับกำร
พัฒนำทักษะวิชำชีพเบ้ืองต้น 
-จ ำนวนโครงกำรท่ีได้ด ำเนินกำร 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
ให้แก่นักเรียนพัฒนำทักษะ วิชำชีพเบ้ืองต้น 
ในระบบ นอกระบบและตำมอัธยำศัย 
 

1.แผนงำนบริหำรทั่วไป  
2..แผนงำนกำรศึกษำ  
3. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
ประเพณี 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความ

เชื่อมโยง
กับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 กำรบริหำร
จัดกำรน้ ำดิน
ทรัพยำกรธรร
ม ช ำ ติ แ ล ะ
สิ่ งแ วดล้ อ ม
อย่ำงสมดุล 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1กำรบริหำร
จั ด ก ำ ร
ทรัพยำกรธรร
ม ช ำ ติ แ ล ะ
สิ่ งแ วดล้ อ ม
อย่ำงสมดุล 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 ก ำรบ ริห ำร
จั ด ก ำ ร
ทรัพยำกรธรรม
ช ำ ติ แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
อย่ำงสมดุล 
 
 
 
 
 

1. เพื่ อส่ งเสริม
ก ำรมี ส่ ว น ร่ ว ม
ของประชำชนใน
ก ำ ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรธรรมช
ำ ติ แ ล ะ
สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม ใน
ชุมชนให้น่ำอยู่ 
2. เพื่อสนับสนุน
ก ำรจั ด ตั้ ง ศู น ย์
ก ำจัดขยะมูลฝอย
แ ล ะ สิ่ ง ป ฏิ กู ล 
เ พื่ อ สุ ข ภ ำ พ
อ น ำ มั ย แ ล ะ
สุขภำพของชีวิต
ประชำชน 

- ร้อยละ80ของผู้ เข้ำร่วม
โครงกำรมีควำมรักและหวง
แหนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
- ร้อยละ70ของปริมำณ
ขยะลดลง 

5 10 15 20 25 ปีละ 5 
โครงกำร 

1 . ส่ ง เส ริ ม
แ ล ะ รณ ร ง ค์
กำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน
ใ ห้ มี ก ำ ร
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรร
ม ช ำ ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม    
2. สนับสนุน
กำรจัดตั้งศูนย์
ก ำจัดขยะมูล
ฝ อ ย แ ล ะ สิ่ ง
ป ฏิ กู ล  เพื่ อ
สุขอนำมัยและ
สุ ข ภ ำพ ข อ ง
ชีวิตประชำชน 

1  ส่ งเสริมและ
รณรงค์กำรมีส่วน
ร่ ว ม ข อ ง
ป ระชำชน ให้ มี
กำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยำกรธรรมช
ำ ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
2  สนับสนุนกำร
จัดตั้งศูนย์ก ำจัด
ขยะมูลฝอยและ
สิ่ งป ฏิ กู ล  เพื่ อ
สุขอนำมั ยและ         
สุขภำพของชีวิต
ประชำชน 
 

กอง
สำธำรณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/

กองช่ำง 

ส ำนัก 
ปลัด 

เทศบำล/ 
กองคลัง 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 
ก ำ ร พั ฒ น ำ
เศรษฐกิจจำก
ฐ ำ น
ก ำ ร เก ษ ต ร
แ ล ะ ฐ ำ น
ชุ ม ช น ที่
เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 
ก ำ ร พั ฒ น ำ
เศรษฐกิจและ
กำรท่องเที่ยว
จ ำ ก ฐ ำ น
ก ำ ร เก ษ ต ร
แ ล ะ ฐ ำ น
ชุมชนที ่

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 
ก ำ ร พั ฒ น ำ
เศรษฐกิจและ
กำรท่ องเที่ ยว
จ ำ ก ฐ ำ น
กำรเกษตรและ
ฐำนชุมชนที่ 

พั ฒ น ำ ร ะ บ บ
ค ม น ำ ค ม โ ล         
จิสติกส์  ทำงน้ ำ 
ท ำ ง ร ำ ง  แ ล ะ
โค ร ง ส ร้ ำ งพื้ น
ฐำนรองรับกำร
เชื่อมโยงในพื้นที่
กับ จั งห วัดกลุ่ ม
จังหวัดและควำม
เป็นเมือง 

- ร้อยละ80ของประชำชนที่
ใช้ ถนน  ไฟฟ้ ำ  ป ระปำมี
ควำมพึงพอใจ 

5 10 15 20 25 ปีละ 5 
โครงกำร 

ก่ อ ส ร้ ำ ง
พัฒนำระบบ
คมนำคม 
โ ล จิ ส ติ ก ส์ 
ท ำ งน้ ำ  ท ำ ง
ร ำ ง  แ ล ะ
โครงสร้ำงพื้น
ฐ ำ น ร อ ง รั บ
กำรเชื่อมโยง
ใน พื้ น ที่ กั บ
จั งห วั ด ก ลุ่ ม
จั งห วั ด แ ล ะ
ควำมเป็นเมือง 

โครงกำรก่อสร้ำง
ซ่ อ ม แ ซ ม ด้ ำ น
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

กองช่ำง กองคลัง
เทศบำล 
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ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศำสตร์ที่ 
3 
กำรเสริมสร้ำง
สังคมคุณภำพ
สันติสุขอย่ำง
ยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่ 
3 
กำรเสริมสร้ำง
สั ง ค ม แ ล ะ
คุณภำพชีวิต
ตำมแนวทำง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรเสริมสร้ำง
สั ง ค ม แ ล ะ
คุ ณ ภ ำพ ชี วิ ต
ต ำม แ น วท ำ ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

1 .  พั ฒ น ำ
คุณภำพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรำ คน
พิ ก ำ ร  แ ล ะ
ผู้ด้อยโอกำส 
2. ส่งเสริมและ
พัฒ นำคุณภำพ
ชีวิตให้ประชำชน
ใ น ด้ ำ น
สำธำรณสุขและ
สุขภำพด้ำนกำร
กีฬำ  
3. ส่งเสริมและ
พั ฒ น ำ อ ำ ชี พ
ให้แก่ประชำชน  
4 . ป้ อ งกั นกำร
แพร่ระบำดของ
โรคติดต่อ 
 
 

- ร้อยละร้อยของจ ำนวน
กลุ่มผู้สูงอำยุคนพิกำร ผู้ติด
เช้ือเอดส์ ได้รับเบี้ยยังชีพ 
- ร้ อ ย ล ะ 8 0 ข อ ง
กลุ่ม เป้ำหมำย/ผู้ เข้ ำร่วม
โครงกำรมีควำมพึงพอใจ 
- ร้อยละ70ของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรสำมำรถสร้ำงอำชีพ
เสริมและมีรำยได้เพิ่มขึ้น 
 

5 10 15 20 25 ปีละ 5 
โครงกำร 

1 .  พั ฒ น ำ
คุณภำพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรำ คน
พิ ก ำ ร  แ ล ะ
ผู้ด้อยโอกำส 
2. ส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตให้ประชำชน
ใ น ด้ ำ น
สำธำรณสุขและ
สุขภำพด้ำนกำร
กีฬำ  
3. ส่งเสริมและ
พั ฒ น ำ อ ำ ชี พ
ให้แก่ประชำชน  
4. ป้องกันกำร
แพร่ระบำดของ
โรคติดต่อ 
 
 

1 โครงกำรพัฒนำ
คุณ ภำพชีวิต เด็ ก 
สตรี  คนชรำ คน
พิ ก ำ ร  แ ล ะ
ผู้ด้อยโอกำส 
2 โครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตให้ประชำชนใน
ด้ ำน สำธำรณ สุ ข
และสุ ขภ ำพด้ ำน
กำรกีฬำ 
3 โครงกำรส่งเสริม
และพัฒนำอำชีพ
ให้แก่ประชำชน 
4 โครงกำรก่อสร้ำง
พั ฒ น ำป รั บ ป รุ ง
ร ะ บ บ
ส ำ ธ ำ ร ณู ป โภ ค
สำธำรณูปกำร 
5โครงกำรป้องกัน
กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดต่อ 

ส ำนักปลัด 
เทศบำล/ 

 กอง
สำธำรณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม/ 
กองกำรศึกษำ 
 
  

กองคลัง
เทศบำล 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

2561 2562 2563 2564 
 

2565 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
ก ำ รพั ฒ น ำ ขี ด
ค ว ำม ส ำ ม ำ ร ถ
ทำงกำรบริหำร
และบริกำร 
สู่สำกล 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
กำรพั ฒ น ำขี ด
ควำมสำม ำรถ
ทำงกำรบริหำร 
ก ำ ร บ ริ ก ำ ร สู่
สำกล 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
กำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถ
ทำงกำรบริหำร 
ก ำ รบ ริ ก ำ ร สู่
สำกล 

1. พัฒนำประสิทธิภำพ
กำรบริหำรรำชกำรใน
ด้ ำ น ก ำ ร เมื อ ง  ก ำ ร
บริห ำรรำชกำร กำร
กระจำยอ ำนำจและกำร
ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต  
2. ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่ ว ม ข อ งป ร ะ ช ำ ช น 
องค์กรประชำชนในกำร
พั ฒ น ำ แ ล ะ ก ำ ร
บริหำรงำน กำรบริกำร
ท้องถิ่น 
3 .  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนสถำบันชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
4 .  พั ฒ น ำ อ ง ค์ ก ร 
เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
ส ถ ำ น ที่ ใ น ก ำ ร
ปฏิ บั ติ งำน ได้ อย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ  

- ร้อยละร้อยของ
กำรบริหำรรำชกำร
ไม่มีกำรทุจริต 
- ร้อยละ60ของ
จ ำนวนครัว เรือน
เข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรท้องถิ่น 
-ร้อยละร้อยของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมี
ค ว ำ ม รั ก ช ำ ติ 
ศ ำ ส น ำ 
พระมหำกษัตริย์ 
- ร้อยละ90 ของ
องค์กรมีเครื่องมือ
เค รื่ อ ง ใช้ ใน ก ำ ร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
- ร้ อ ย ล ะ90ข อ ง
ก ำ ร ด ำ เนิ น ง ำ น
เ ป็ น ไ ป ต ำ ม
วัตถุประสงค์และ
ตำมภำรกิจอ ำนำจ
หน้ำที่ 

5 10 15 20 25 ปี ล ะ  5 
โครงกำร 

1. พัฒนำประสิทธิภำพ
กำรบริหำรรำชกำรในด้ำน
ก ำร เมื อ ง  ก ำรบ ริห ำ ร
รำช ก ำร  ก ำรก ระจ ำย
อ ำนำจและกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต  
2. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน องค์กร
ประชำชนในกำรพัฒนำ
และกำรบริหำรงำน กำร
บริกำรท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมและสนับสนุน
ส ถ ำ บั น ช ำ ติ  ศ ำ ส น ำ 
พระมหำกษัตริย์ 
4 .  พั ฒ น ำ อ ง ค์ ก ร 
เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
สถำนที่ในกำรปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

1.โครงกำร พัฒนำ
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรรำชกำรใน
ด้ำนกำรเมือง กำร
บ ริ ห ำ ร ร ำช ก ำ ร 
กำรกระจำยอ ำนำจ
และกำรป้ อ งกั น
และป รำบ ป รำม
กำรทุจริต  
2 .  โ ค ร ง ก ำ ร
ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน 
องค์กรประชำชนใน
กำรพัฒนำและกำร
บริห ำรงำน  กำร
บริกำรท้องถิ่น 
3 .  โ ค ร ง ก ำ ร
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนสถำบัน
ช ำ ติ  ศ ำ ส น ำ 
พระมหำกษัตริย์ 

ส ำนักปลัด 
เทศบำล 
 

ทุก
กอง/
งำน 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
ก ำ ร พั ฒ น ำ
คุ ณ ภ ำ พ
ม ำ ต ร ฐ ำ น
ก ำร ศึ ก ษ ำแ ละ
ระบบกำรจัดกำร
เ รี ย น รู้ ใ ห้
หลำกหลำยเพื่อ
มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
พั ฒ น ำคุณ ภ ำพ
ม ำ ต ร ฐ ำ น
ก ำ ร ศึ ก ษ ำแ ล ะ
ระบบกำรจัดกำร
เ รี ย น รู้ ใ ห้
หลำกหลำยเพื่อมุ่ง
สู่ควำมเป็นเลิศ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
พัฒนำคุณภำพ
ม ำ ต ร ฐ ำ น
กำรศึ ก ษ ำและ
ระบบกำรจัดกำร
เ รี ย น รู้ ใ ห้
หลำกหลำยเพื่อ
มุ่ งสู่ ค ว ำม เป็ น
เลิศ 

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำให้แก่
นักเรียนพัฒนำ
ทักษะ วิชำชีพ
เบื้ อ ง ต้ น  ใ น
ร ะ บ บ  น อ ก
ระบบและตำม
อัธยำศัย 

-กลุ่ม เป้ ำหมำย 
นั ก เรี ย น ได้ รั บ
กำรพัฒนำทักษะ
วิชำชีพเบื้องต้น 
-จ ำนวนโครงกำร
ที่ได้ด ำเนินกำร 

5 10 15 20 
 

25 ปีละ 
5 โครงกำร 

เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ก ำ ร จั ด
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ให้ แ ก่
นักเรียนพัฒนำทักษะ 
วิชำชีพ เบื้ องต้น ใน
ระบบ นอกระบบและ
ตำมอัธยำศัย 

โครงกำรส่ งเสริม
และสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำให้แก่
นั ก เรี ย น พั ฒ น ำ
ทั ก ษ ะ  วิ ช ำ ชี พ
เบื้องต้น ในระบบ 
นอกระบบและตำม
อัธยำศัย 

กองกำรศึกษำ กองคลัง 
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