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บทที่ 1 
บทนำ 

 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ.  2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น  คือ  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  และกำหนดหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการสาธารณะที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น  ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น            
การดำเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ ด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  การวางแผนในการดำเนินการบริหารจึงเป็นกลไกที่สำคัญที่ทำให้การบริหารเป็นรูปแบบ
และมีทิศทาง  การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ  จะส่งผลให้องค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด อันเกิ ดประโยชน์แก่
ส่วนรวม  และบรรลุตามความมุ่งหมาย  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  หมายถึง  “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึง  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  และแผนชุมชน” เป็นแผนระยะยาวเพ่ือกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม  แต่ไม่ได้กำหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  ดังนั้น  การกำหนดห้วงระยะเวลาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  จึงขึ้นอยู่
กับแนวคิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า 

 ดังนั้น  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงมีความสำคัญ  ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  
เพราะเป็นแนวทางการกำหนดทิศทาง  ในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดสภาพการณ์ที่
ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็น
ระบบ  ทั้งนี้  ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  ปัญหา  ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งล้วนเป็น
สภาวการณ์ในการกำหนดทิศทางการพัฒนาอันจะนำพาไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ ได้อย่างเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์   พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนชุมชน นโยบายรัฐบาล  และนโยบายในการพัฒนา
ท้องถิ่นของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสำคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกระบวนการและ
กรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้
อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการ
กำหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุ และแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
รอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและปัญหา/ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 
 2. เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.เพ่ือเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาไว้ล่วงหน้าในการที่จะดำเนินงาน        
ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ 
 4. เพื่อให้สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 5. เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 
 6. เพื่อให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ข้อ 16  ได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการ  
จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูล 
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์     
เพ่ือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 4.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์     
การพัฒนาสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น    เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล  เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 

ในการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีขั้นตอนการดำเนินงาน  ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2548 กำหนดให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  แต่มิได้กำหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาว่าเป็นแผนระยะกี่ปี  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถพิจารณาว่าจะทำแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของตน  ตามแนวคิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าในอนาคตข้างหน้ายาวนานเพียงใด  ประกอบกับ
ข้อมูล  ปัญหาที่ต้องการการแก้ไข  และอาจกำหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนชุมชน  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของการพัฒนาท้องถิ่น 
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 ขั้นตอนที่  2  การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญ 
 เก็บรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่น  โดยให้นำแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของปัญหารวม  5  เกณฑ์  ประกอบด้วย 

  1.  ขนาดของกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์ 

  2.  ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา 

  3.  ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

  4.  การยอมรับร่วมกันของชุมชน 

  5.  ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา/การดำเนินการ 

 ขั้นตอนที่  3 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่น
ในปัจจุบัน 
 การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  ต้องวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือข้อจำกัด  
อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง
ของท้องถิ่น  อันเป็นสภาพวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis 

การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength = S)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี       
ความเข้มแข็ง  ความสามารถ  ศักยภาพ  ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 

การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness = W)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย  ความ
อ่อนแอ  ข้อจำกัด  ความไม่พร้อม  ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ  เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 

การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity = O)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็น
อย่างไร  โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threat = T)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่
เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  ก่อให้เกิดผลเสีย  โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และ
เทคโนโลยี 

 ขั้นตอนที่  4  การกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
 นำขั้นตอนที่  2  และข้ันตอนที่  3  มากำหนดวิสัยทัศน์  และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์  (Vision)  หมายถึง  ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น  “จุดเหมาะ”  ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. 2559 – 2563)  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทร ี

ภารกิจ  (Mission)  หมายถึง  ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ  รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการนำเสนอและปณิธาน  หรือปรัชญาในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่น  เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลัก  หรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
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 ขั้นตอนที่  5  การกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 การนำเอาวิสัยทัศน์และภารกิจหลักมาพิจารณากำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการกำหนด
ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรดำเนินการ  เพื่อสนับสนุนหรือนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจหลักที่
กำหนดไว้ 

 ขั้นตอนที่  6  การกำหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
 เป็นการกำหนดผลสำเร็จที่ต้องการ  โดยดำเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ท้องถิ่นจะต้องทำแล้ว  
เพ่ือนำท้องถิ่นไปให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต 

 ขั้นตอนที่  7  การกำหนดและการบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 เมื่อได้กำหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจหลัก  วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยอาศัยพ้ืนฐานการ
วิเคราะห์  SWOT แล้ว ขั้นต่อไป คือ กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นซึ่ งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น             
หมายถึงแนวคิดหรือ วิธีที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
ในอนาคตได้อย่างไร 

         ขั้นตอนที่  7  การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
 เป็นการกำหนดปริมาณ  หรือจำนวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา  ภายในเวลาที่
กำหนด 

         ขั้นตอนที่  8  การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  นำผลที่ได้จากขั้นตอนที่  1 - 8  มาจัดทำร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือพิจารณา
และปรับปรุงก่อนนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน  เหมาะสม  ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  ลดความซ้ำซ้อนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 

 2. เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  และแผนการ
ดำเนินงานประจำปีได ้

 3. เป็นแนวทางให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน/หมู่บ้าน 

4. สามารถกำกับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได้ 
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บทที่  2 
สภาพทั่วไป  และข้อมลูพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบล 

2.1   สภาพทั่วไป 

       ทีต่ั้งและอาณาเขต 
  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศ ห่างจากกรุงเทพมหานคร           
ประมาณ  150 กิ โล เมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ  1  ชั่ ว โมง 45 นา ที  เป็นจุด เชื่ อมโยงการคมนาคม                        
จากกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันออก   

ทิศเหนือ    มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลตะพานหิน อำเภอนาดี ตำบลดงบัง และตำบลคำโตนดอำเภอ 
ประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ทิศใต้       มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ทิศตะวันตก     มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี   

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี 4) ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2549 

องคก์ารบริหารส่วนตำบลนนทรี   มีระยะห่างจากอำเภอกบินทร์บุรี ประมาณ  20  กิโลเมตร 

  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เนื้อที่โดยประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  67.38 
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นจำนวนไร่ประมาณ   42,113   ไร่ 

  ภูมิประเทศ  
  ภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบดินร่วนปนทรายพ้ืนที่
ประกอบด้วย ลำคลองหลายสาย  ซึ่งเหมาะกับการ 

  ลักษณะภูมอิากาศ 
  สภาพภูมิอากาศมีลักษณะอบอุ่นตลอดปี  มี 2 ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  ระหว่างเดือน  กุมภาพันธ์ - 
พฤษภาคม  และฤดูฝน  จะมีฝนตกชุกในช่วงเดือน  มิถุนายน - พฤศจิกายน  

 การประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีที่ราบเชิงเขา  และเทือกเขาในพ้ืนที่ทางตอนบน         
ของพ้ืนที่เป็นป่าไม้   
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  จำนวนหมู่บ้านในเขตปกครอง  
 จำนวนหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน (แสดงจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล) 

- จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี   มีจำนวน  16  หมู่บ้าน  

 หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
หมายเลขโทรศัพท์ 

1 บ้านหนองอนามัย นายตาก   คำขจร 081- 4588012 

2 บ้านสระขุด นายสังเวียน  รื่นลา 085- 6874526 

3 บ้านท่ากฐิน นายสมจิตร ไพเราะ 085- 0899454 

4 บ้านคลองยาง นายบุญสวย เพาะแป้น 087- 0691376 

5 บ้านหนองไฮ นายสมยศ  ทองมงคล 081- 9279272 

6 บ้านโนนสะอาด นายสนิท โพโส 098- 37165725 

7 บ้านโคกสว่าง นายสมชาย  ปัทธิสามะ 081 - 1600904 

8 บ้านนนทรี นายยุทธ  อร่ามเรือง 084-5996852 

9 บ้านหนองบัว นายกิตติศักดิ์ บุบผา 089 - 0098088 

10 บ้านหนองป่าตอง นางวาสนา คำสิงห์ด่อน 082 - 3378779 

11 บ้านวังหรี่ นายสุอัฐ แก้ววงษ์ 086 - 0555655 

12 บ้านหนองข่า นายโสภา พิลาแพง 085-2883839 

13 บ้านเขาปูน นายวิรัตน์  ชมโท 081 - 9822981 

14 บ้านหนองม่วง นายประชีพ บึงโบก 089 - 8080353 

15 บ้านหนองคุ้ม ส.อ.ชนินทร์ สิงห์ชุมพร 086 - 3128960 

16 บ้านหนองดุม นายธนกร สุริยธนธร (กำนันตำบลนนทรี) 089 - 8326745 

ที่มา : จากสำนักงานทะเบียนอำเภอกบินทร์บุรี ณ เดือนมีนาคม 2559 
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ประชากร 
 ข้อมูลประชากรในพื้นที่ 

รายการ ปีปัจจุบัน ปีท่ีแล้ว ( 2558 ) ปีท่ีแล้ว ( 2557 ) 

ประชากรชาย 4,475 4,433 4,422 

ประชากรหญิง 4,744 4,649 4,629 

รวมประชากร 9,219 9,082 9,051 

หลังคาเรือน 4,412 4,325 4,267 

    

 

 

ชุมชนที่ ชื่อชุมชน จำนวนครัวเรือน หญิง ชาย 

1 บ้านหนองอนามัย 659 549 507 
2 บ้านสระขุด 301 401 371 

3 บ้านท่ากฐิน 100 169 155 
4 บ้านคลองยาง 210 301 281 

5 บ้านหนองไฮ 1396 699 670 
6 บ้านโนนสะอาด 235 367 332 

7 บ้านโคกสว่าง 161 291 283 
8 บ้านนนทรี 111 193 172 

9 บ้านหนองบัว 166 252 227 
10 บ้านหนองป่าตอง 100 172 160 

11 บ้านวังหรี่ 68 103 103 
12 บ้านหนองข่า 262 266 261 

13 บ้านเขาปูน 98 187 169 
14 บ้านหนองม่วง 137 199 196 

15 บ้านหนองคุ้ม 225 328 344 
16 บ้านหนองดุม 183 267 254 

รวมทั้งสิ้น            4,412       4,744     4,485  

ที่มา : จากสำนักงานทะเบียนอำเภอกบินทร์บุรี ณ เดือนมีนาคม 2559 
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ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์ 

อาชีพ   (แสดงอาชีพของประชากรในเขต  อบต.) ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล (จปฐ.2)   

อาชีพ 
จำนวน 
เพศชาย 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน เพศ

หญิง 
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวนรวม 

(คน) ร้อยละ 

เกษตรกรรม - ทำนา 134 3.47 148 3.68 282 3.57 

เกษตรกรรม - ทำไร 28 0.72 30 0.75 58 0.73 

เกษตรกรรม - ทำสวน 26 0.67 23 0.57 49 0.62 

เกษตรกรรม - ประมง - - - - - - 

เกษตรกรรม - ปศุสัตว์ 8 0.21 10 0.25 18 0.23 

รับราชการ เจ้าที่ของรัฐ 97 2.51 65 1.61 162 2.05 

พนักงานรัฐวิสหกิจ 1 0.03 1 0.02 2 0.03 

พนักงานบริษทั 17 0.44 29 0.72 46 0.58 

รับจ้างทั่วไป 2,086 53.94 2,048 50.88 4,134 52.38 

ค้าขาย 144 3.72 238 5.91 382 4.84 

ธุรกิจส่วนตัว 76 1.97 58 1.44 134 1.70 

อาชีพอ่ืนๆ 132 3.41 217 5.39 349 4.42 

กำลังศึกษา 910 23.53 854 21.22 1,764 22.35 

ไม่มีอาชีพ 208 5.38 304 7.55 512 6.49 

รวมทั้งหมด 3,867 100.00 4,025 100.00 7,892 100.00 

ที่มา : ข้อมูลจากการสำรวจ จากการสำรวจ จปฐ. ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. 255๙  
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 

รายการ 
จำนวน  

แยกรายหมู่บ้าน 
หมาย
เหตุ 

(แห่ง) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

โกดัง 2     1           1  

เซเว่น 2     2             

ตรวจสภาพรถ 1     1             

ตลาด 1     1             

ตู้ ATM 1     1             

ตู้น้ำมันหยอด
เหรียญ 

1          1        
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โต๊ะสนุ๊ก 1  1                

ทำใบเลื่อย 1               1   

บ้านเช่า 50 17 2 1 2 24       1   2 1  

บิ๊กซี 1     1             

คาร์แคร์ 3     3             

ปั๊มบางจาก 1     1             

ฟาร์มไก่ 23   2   6 4 1 2  1 1  1 4 1  

ฟาร์มหมู 3       1       1 1   

ไฟเน้นท์ 3     3             

ร้านกาแฟ 1  1                

ร้านกู๊ดเซฟ 1     1             

ร้านขาย
โทรศัพท์ 

3     3             

ร้านขายปุ๋ย 2     2             

ร้านขาย
พลาสติก 

2       2           

ร้านขาย
เฟอร์นิเจอร์ 

1     1             

ร้านขาย
มอเตอร์ไซค์ 

2     2             

ร้านขายยา 3     3             

ร้านขายรถ 3     3             

ร้านขายรองเท้า 1     1             

ร้านขายเสื้อ 1 1                 

ร้านคอมฯ 1  1                

ร้านค้า 80 5 9 6 9 18 8 5 4  1 2 5 1 3 4   

ร้านซ่อมรถ 7 2 1 2 1           1   

ร้านตัดผม 3 1    2             

ร้านถ่ายรูป 1     1             

ร้านทำ
เฟอร์นิเจอร์ 

1    1              

ร้านเนื้อย่าง 1     1             

ร้านเย็บผ้า 1     1             

ร้านล้างอัดฉีด 2     2             

ร้านวัสดุ 1     1             

ร้านเสริมสวย 4     4             
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ร้านอะไหล่
รถยนต์ 

1     1             

ร้านอาหาร+ รี
สอร์ท 

1    1              

ร้านแอร์ 1  1                

โรงกลึง 7     2          5   

โรงงานฯ 30 2    28             

โรงไฟฟ้า 1     1             

โรงแรม 2     2             

โรงเหล็ก 1   1               

ลานมัน 1     1             

วัสดุก่อสร้าง 1     1             

สนง.+ตึกเช่า 2     2             

สนามกอล์ฟ/ รี
สอร์ท 

1            1      

ห้องเช่า 1 1                 

หอพัก 49 16 2 1 2 24       1   2 1  

เหล็กดัด 1 1                 

 
ที่มา : งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
สภาพสังคม 
ข้อมูลด้านการศึกษา 
 ตำบลนนทรี มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ตั้งให้บริการประชาชนใน
ตำบล จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 

ที ่ สถานศึกษา 

ระดับชั้น 

รวม อ. 1 

(คน) 

อ.2 

(คน) 

ป.1 

(คน
) 

ป.2 

(คน
) 

ป.3 

(คน) 

ป.4 

(คน) 

ป.5 

(คน) 

ป.6 

(คน) 

ม.1 

(คน) 

ม.2 

(คน) 

ม.3 

(คน) 

1 รร.บ้านหนองอนามัย 19 9 12 5 9 17 10 8     

2 รร.บ้านโนนสะอาด 15 19 10 19 15 16 18 12 21 24 18 187 
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3 รร.บ้านหนองบัว 9 7 7 14 9 12 13 11    82 

4 รร.วัดศรีสุวรรณาราม 7 3 6 5 4 2 4 4    35 

5 รร.วัดตันทาราม 1 1 4 2 4 3 3 4    22 

6 รร.บ้านหนองหัวช้าง 9 7 7 6 7 5 11 10    62 

รวม             

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 แห่ง คือโรงเรียนนนทรีวิทยาคม    
หมู่ 8 ตำบลนนทรี อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 

ที ่ ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

1 มัธยมศึกษา ปีที่ 1 12 15 27 

2 มัธยมศึกษา ปีที่ 2 16 6 22 

3 มัธยมศึกษา ปีที่ 3 12 8 20 

4 มัธยมศึกษา ปีที่ 4 14 13 27 

5 มัธยมศึกษา ปีที่ 5 9 14 23 

6 มัธยมศึกษา ปีที่ 6 14 18 32 

รวม 77 74 151 

  -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 บ้านหนองคุ้ม 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 

ที ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ขวบ 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ศพด.รร.บ้านหนองอนามัย 7 14 21 

2 ศพด.รร.บ้านโนนสะอาด 14 11 25 

3 ศพด.รร.บ้านหนองบัว 7 6 13 

4 ศพด.รร.วัดศรีสุวรรณาราม 9 10 19 
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5 ศพด.รร.วัดตันทาราม 8 7 15 

6 ศพด.รร.บ้านหนองหัวช้าง 11 9 20 

รวม 56 57 113 

ที่มา : จาก งานบริหารการศึกษา กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ณ  เดือน เมษายน  255๙ 

ระดับการศึกษาของประชากรในเขตตำบลนนทรี  
จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล (จปฐ.) 

ระดับการศึกษา 
เพศ 

ชาย(คน) ร้อยละ หญิง(คน) ร้อยละ รวม(คน) ร้อยละ 
ไม่เคยศึกษา 97 2.51 129 3.20 226 2.86 

อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 141 3.65 132 3.28 273 3.46 

ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษา 1 0.03 1 0.02 2 0.03 

จบชั้นประถมศึกษา 
(ป.4,ป.7,ป.6) 

1,494 38.60 1,688 41.94 3,182 40.32 

มัธยมศึกษา 
(มศ.1-3,ม.1-3) 

885 22.89 848 21.07 1,733 21.96 

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

819 21.18 708 17.59 1,527 19.35 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 179 4.63 179 4.45 358 4.54 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 234 6.05 329 8.17 563 7.13 

สูงกว่าปริญญาตรี 17 0.44 11 0.27 28 0.35 

รวม 3,867 100.00 4,025 100.00 7,892 100.00 

ที่มา : จากการสำรวจ จปฐ. พัฒนาชุมชนอำเภอกบินทร์บุรี ประจำตำบลนนทรี ณ เดือน มีนาคม 255๙ 
สถาบันและองค์การทางศาสนา 
  ตำบลนนทรี มีศาสนสถานทางพุทธศาสนาให้บริการแก่ประชาชน ประกอบด้วย      

หมู่ที่ ชื่อบ้าน วัด สำนักสงฆ์ หมายเหตุ 

1 บ้านหนองอนามัย วัดอ่างศิลา 
สำนักปฎิบัติธรรมบ้านหนอง

อนามัย 
 

2 บ้านสระขุด วัดสระขุด -  
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6 บ้านโนนสะอาด วัดโนนสะอาด -  

7 บ้านโคกสว่าง วัดโคกสว่าง -  

8 บ้านนนทรี วัดมุ่งประสิทธิวราราม ศูนย์สังฆศาสน์ดำรงธรรม  

9 บ้านหนองบัว วัดหนองบัว -  

10 บ้านหนองป่าตอง วัดนูประสาทวราวาส - วัดหนองป่าตอง 

12 บ้านหนองข่า วัดศรีสุวรรณาราม -  

14 บ้านหนองม่วง วัดตันทาราม -  

15 บ้านหนองคุ้ม วัดชามีพุทโธวาท - วัดหนองคุ้ม 

16 บ้านหนองดุม วัดโพธิ์ทองหนองดุม - วัดหนองดุม 

ที่มา : จากงานศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  ณ เดือน มีนาคม 255๙ 

 

 

 

ข้อมูลด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ตำบลนนทรี  อำเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2558 

ที ่ ชื่อ-ที่อยู่ รายละเอียดข้อมูล 
หมาย
เหตุ 

1 สภาวัฒนธรรมตำบลนนทรี 
 ๓๓๓ ม. 5 บ้านหนองไฮ 

เป็นองค์กรเอกชน ที่ตั้งข้ึนโดยองค์กรภาคี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
และอนุรักษ์งานวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดพิธีสู่ขวัญข้าว 

 

2 วัดโนนสะอาด 
ม.6 

เป็นศาสนสถานทีจ่ัดงานประเพณีต่างๆ และประกอบพิธีกรรม
ทางด้านศาสนา เช่น สถานที่ เป็นสถานที่ตั้งของเจ้าคณะตำบล
นนทรี 

 

3 วัดศรีสุวรรณาราม เป็นศาสนสถานที่จัดงานประเพณีต่างๆ และประกอบพิธีกรรม  
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ม. 12 ทางด้านศาสนา เช่น สถานที่จัดพิธีทำบุญข้าวจี่ ข้าวแดกงา ฯลฯ 

4 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง  
ม. 15 

เป็นสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและมีวงดนตรี
อังกะลุงนักเรียน เล่นในงานทั่วไป 

 

5 ศาลปู่ตา 
ม.16  บ้านหนองดุม 

เป็นศาลเจ้าที่ท่ีชาวบ้านเคารพ-นับถือ ก่อนจะบวชนาคมักจะพาลูก
ไปกราบไหว้เพ่ือความเป็นศิริมงคล 

 

6 นายบรรเทา   จันทร์แก้ว           
อายุ 55 ปี 122  
ม.6 บ้านโนนสะอาด 

หมอขวัญ ทำพิธีสู่ขวัญข้าว สู่ขวัญแต่งงาน งานบวชนาค สะเดาะ
เคราะห์ในพิธีโบราณ เช่น งูเข้าบ้าน อีกาจับหลังคา แก้งกวางเข้า
บ้าน 

 

7 ศูนย์สังฆศาสน์ดำรงธรรม  
ม.8 

เป็นสถานที่จัดงานเทศน์มหาชาติเป็นประจำทุกปะเป็นสถานที่
ประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีย์ 

 

8 วัดหนองบัว 
ม.9 

เป็นศาสนสถานที่จัดงานประเพณีสำคัญๆ เป็นประจำทุกปี  

9 
 

ร.ร. บ้านหนองบัว 
ม.9 

เป็นสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมประเพณีงานวัฒนธรรมร่วมกับสภา
วัฒนธรรมตำบลนนทรีเพื่อให้นักเรียนได้อนุรักษ์และสืบสานงาน
วัฒนธรรมสืบไป 

 

10 ร.ร.นนทรีวิทยาคม 
ม. 8 

เป็นสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมประเพณีงานวัฒนธรรมร่วมกับสภา
วัฒนธรรมตำบลนนทรีเพื่อให้นักเรียนได้อนุรักษ์และสืบสานงาน
วัฒนธรรมสืบไป 

 
 

 
11 นายพยนต์  แสงหิรัญ  

 133 ม.16 บ้านหนองดุม 
เป็นคนทรงเจ้าเข้าทรง เช่น ทรงปู่ชีวก เทพอินทร์ศวร รักษาโรค ทำ
พิธี เสดาะเคราะห์ 

 

12 นายเขียว  บุปผา 
28 ม.9 บ้านหนองบัว 

ภูมิปัญญารักษาโรค เช่นโรคงูสวัด ริดสีดวงทวาร โดยใช้สมนุไพร
รักษา เช่น ต้นหมาว้อ เดื่อชุมพร ฯลฯ และเป่ารักษาโรค 

 

13 นายบำรุง  ปาประกอบ อายุ  
59 ปี 
30 ม.9 บ้านหนองบัว 

ภูมิปัญญารักษาโรค เช่น โรคงูสวัสดิ์ โดยเป่า และใช้ยาสมุนไพร ราก
ไม้ นำมาฝนและทาที่แผล 

 

14 นายทองใส  ทารินี          
อายุ 71 ปี 
124/2 ม. 16 บ้านหนองดุม 

ภูมิปัญญารักษาโรค โดยใช้สมุนไพร รักษาโรค เช่น โรคผิดสำแดง 
ถอนพิษยา ยาอายุวัฒนะโดยปั้นเป็นลูกกลอน 

 
 
 

15 นายปราโมทย์  ศรีเนาว์ 
111 ม. 2 

ร้าน ส.เฮงโมทย์ ตีมีด รับตีมีด ตีขวาน เคียว เสื้อเกราะ โทร 087-
6186181 

 

16 นางสมบัติ  ผลาหาญ                 
อายุ 62 ปี 
12 ม.7 

ทำตะกร้า และกระเช้าดอกไม้ จากเศษไม้ยูคา ส่งขายตามท้องตลาด
ทั่วไป เป็นเวลา 10 ปี 

 

17  ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดงานพิธีสู่ขวัญข้าว จัดงานประเพณีวัน
ผู้สูงอายุ 

 

 
สาธารณสุข 
 ในเขตตำบลนนทรี มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้ คือ 
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 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนทรีตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านนนทรี  มีข้าราชการ 6 คน พนักงานจ้าง 6 คน 
ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ทั้ง 16 หมู่บ้าน 
การบริการด้านสาธารณสุขของตำบลนนทรี นับว่ามีความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง   ซึ่งนอกจากจะรับบริการ
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนนทรีแล้ว ยังสามารถรับริการที่โรงพยาบาลอำเภอกบินทร์บุรีได้อย่างสะดวก 
เนื่องจากมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก นอกจากนี้ มีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้าน  ทั้ง 16 หมู่บ้าน        
ทำหน้าที่ในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในหมู่บ้าน ส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวน อสม./คน หมายเหตุ 
1 บ้านหนองอนามัย 14   
2 บ้านสระขุด 8   
3 บ้านท่ากฐิน 6   
4 บ้านคลองยาง 11   
5 บ้านหนองไฮ 23   
6 บ้านโนนสะอาด 8   
7 บ้านโคกสว่าง 10   
8 บ้านนนทรี 6   
9 บ้านหนองบัว 9   

10 บ้านหนองป่าตอง 8   
11 บ้านวังหรี่ 6   
12 บ้านหนองข่า 11   
13 บ้านเขาปูน 10   
14 บ้านหนองม่วง 14   
15 บ้านหนองคุ้ม 11   
16 บ้านหนองดุม 8   

ที่มา : ข้อมูลจากการสำรวจของสถานีอนามัยตำบลนนทรี ณ เดือน  พฤษภาคม 255๙ 

❖    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ลำดับที่ ประเภท/การให้บริการ 
จำนวน 

คน/คัน 
โทรศัพท์ 

1 หน่วยบริการประชาชน (ตำรวจ) 1 - 

2 ศูนย์ อปพร.อบต.นนทรี 1 037-205046 

3 ตำรวจบ้าน - - 

4 สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 163 037-205046 
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5 รถบรรทุกน้ำ 3 037-218382 

6 พนักงานดับเพลิง 3 037-218382 

7 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 4 037-218382 

8 รถเครนกระเช้า 1 037-218382 

ที่มา : จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 255๙ 

❖ การบริการพ้ืนฐาน 
          การคมนาคม   องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี มีเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 33  (ถนนสุวรรณศร)   
เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักผ่าน  ออกสู่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรี  และมีถนนภายในตำบลดังนี้ 

หมู่ที่ ประเภทถนน/จำนวน/สาย 
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ถนนแอสฟัลท์ติก ถนนดิน/อื่นๆ 

1 1 8 2 - 5 
2 - 5 2 2 7 
3 1 6 1 - 3 
4 3 7 3 - 6 
5 1 6 3 - 2 
6 - 4 2 4 3 
7 3 7 3 - 3 
8 1 6 2 - 4 
9 3 12 4 - 8 

10 1 2 1 - 3 
11 - 3 1 - 6 
12 1 5 2 1 5 
13 1 9 1 2 5 
14 3 5 1 - 1 
15 - 3 2 1 3 
16 - 4 3 - - 
รวม 19 92 33 10 64 

ที่มา : งานสาธารณูปโภค กองช่าง  ณ  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 255๙ 

❖ ถนนลาดยาง  จำนวน  1๙  สายประกอบด้วย   
    -  ถนนลาดยางสายจากแยกถนนสุวรรณศรใช้เป็นเส้นทางคมนาคมผ่านหมู่ 5 (บริเวณนิคมอุตสาหกรรม
เครือสหพัฒน์ – กบินทร์บุรี ) ผ่านหมู่  1 , 13 และออกสู่หมู่ 9  ของตำบลนาแขม   อ.กบินทร์บุรี  
    -  ถนนลาดยางจากถนนสุวรรณศร เข้าหมู่  4  ตำบลนนทรี ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมภายในหมู่  4               
ออกสู่   วัดมุ่งประสิทธิ์  หมู่ 8  ตำบลนนทรี   
    -  ถนนลาดยางจากถนนสุวรรณศร หมู่  15 ตำบลนนทรี  ใช้เป็นเส้นทางคมนาคม จากหมู่  15                   
ผ่านหมู่ 8 ,9 11 และ หมู่ที่  12  ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
 2. ถนนคอนกรีต จำนวน  ๙๒    สาย ใช้เป็นคมนาคมภายในหมู่บ้าน  
 3.  ถนนลูกรังเฉพาะที่เป็นสายหลักเชื่อมหมู่บ้านจำนวน   ๓๓   สาย 
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 4.  ถนนแอสฟัลท์ติกสายหลัก เชื่อมหมู่ บ้าน 6 หมู่13 และหมู่ 15 จำนวน 5  สาย 
5.  ถนนดิน/อื่นๆ ภายในหมู่บ้านจำนวน  ๖๔  สาย 

มีการบริการรถโดยสารประจำทาง จากขนส่งอำเภอกบินทร์บุรี ไปภาคตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และมีรถตู้ โดยสาย กรุงเทพ อนุสาวรีย์ รังสิต กบินทร์บุรี รถรับส่งผู้โดยสารปรับอากาศสายกรุงเทพฯ -อรัญประเทศ  
รับผู้โดยสารตลอดทั้งวัน  

 

❖ แหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค – บริโภค 
           -  ลำน้ำ, ลำห้วย   3     สาย  -  บึง, หนองและอ่ืนๆ   4       แห่ง 
                    

❖  แหล่งน้ำทีส่ร้างขึ้น 
-   ฝาย            2       แห่ง            
-   บ่อน้ำตื้น      380       แห่ง 
-   บ่อโยก         124       ตัว       
-   บ่อบาดาล     ๖๔      แห่ง 
-   ทำนบ     5      แห่ง             
-  ประปาหมู่บ้าน   ๓๑       แห่ง 
-   อ่ืน ๆ (ระบุ) ............ 
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❖ การไฟฟ้า 

ที ่ ประเภท
ไฟฟ้า 

ม.1 

จำนวน 

(สาย/
ครัว 

เรือน) 

ม.2 

จำนวน 

(สาย/
ครัว 

เรือน) 

ม.3 

จำนวน 

(สาย/
ครัว 

เรือน) 

ม.4 

จำนวน 

(สาย/
ครัว 

เรือน) 

ม.5 

จำนวน 

(สาย/
ครัว 

เรือน) 

ม.6 

จำนวน 

(สาย/
ครัว 

เรือน) 

ม.7 

จำนวน 

(สาย/
ครัว 

เรือน) 

ม.8 

จำนวน 

(สาย/
ครัว 

เรือน) 

ม.9 

จำนวน 

(สาย/
ครัว 

เรือน) 

ม.10 

จำนวน 

(สาย/
ครัว 

เรือน) 

ม.11 

จำนวน 

(สาย/
ครัว 

เรือน) 

ม.12 

จำนวน 

(สาย/
ครัว 

เรือน) 

ม.13 

จำนวน 

(สาย/
ครัว 

เรือน) 

ม.14 

จำนวน 

(สาย/
ครัว 

เรือน) 

ม.15 

จำนวน 

(สาย/
ครัว 

เรือน) 

ม.16 

จำนวน 

(สาย/
ครัว 

เรือน) 

1 ถนนใน
หมู่บ้านที่ไม่มี
ไฟฟ้า
สาธารณะ 

- - - - - - - - - - 3 3 - - - - 

2 ครัวเรือนที่ไม่
มีไฟฟ้าใช้ 

5 4 ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ ครบ 3 3 ครบ ครบ ครบ ครบ 

ข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน กองช่าง ณ เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลงบประมาณ             

และเครื่องมืออุปกรณ์ 

 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ด้านการเมืองและการบริหาร 

  ตำบลนนทรี  ยกฐานะจากสภาตำบลนนทรี  เป็ นองค์ การบริห ารส่ วนตำบลนนทรีตามที่
กระทรวงมหาดไทย   ได้มีประกาศ  พ.ศ. 2539  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และมีผลบังคับใช้  ในวันที่   
พ.ศ. 2539 

 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 

  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบ
แบ่งได้  2  ส่วน  คือ 

  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ทำหน้าที่นิติบัญญัติ  และควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน  จำนวน  32  คน  

(หมู่บ้านละ 2 คน)  เสียชีวิต 1 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีประธานสภา  1  คน                        
รองประธานสภา 1 คน ซึ่งนายอำเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามมติของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล 

บัญชีรายชื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายสมาน พัฒใส ประธานสภา อบต.นนทรี 089-0308521 
2 นายสมพร  เทพตาตื้อ รองประธานสภา อบต.นนทรี 085-2617178 
3 นายขวัญชัย  บุญจีม ส.อบต. หมู่ที่ 1 092-6575987 
4 นายธีระศักดิ ์ ชมโท   ส.อบต. หมู่ที่ 1 082-2087523 
5 นายบัวผัน  บุญธรรม ส.อบต. หมู่ที่ 2 084-5650311 
6 นายประพันธ์  จิตรน้อม ส.อบต. หมู่ที่ 2 089-0927340 
7 นางจิราวรรณ์  โคตรบุตร ส.อบต. หมู่ที่ 3 087-9875984 
8 นายสมชาย  ภาวงษ์บน ส.อบต. หมู่ที่ 3 092-5077579 
9 นายธิวา  รื่นลา ส.อบต. หมู่ที่ 4 089-0058024 

10 นายอารุณ  อุ่นมี ส.อบต. หมู่ที่ 4 084-5543864 
11 นายชนะ  สระกุล ส.อบต. หมู่ที่ 5 080-8248653 
12 นายสารี  มันปอ ส.อบต. หมู่ที่ 5 089-0074973 
13 นางสมบูรณ์  กรองทอง ส.อบต. หมู่ที่ 6 086-0887119 
14 นายไพศาล  บึงโบก ส.อบต. หมู่ที่ 7 089-9969671 
15 นายสมบัติ  ธรรมมา ส.อบต. หมู่ที่ 7 084-9437046 
16 นายฉลาด  พุ่มบุญ ส.อบต. หมู่ที่ 8 092-5244484 
17 นายสมควร  ศรีบุบผา ส.อบต. หมู่ที่ 8 081-3770964 
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18 นายชัยรัตน์  เนินคำภา ส.อบต. หมู่ที่ 9 089-7961828 
19 นายพิชิต  วิเศษชัย ส.อบต. หมู่ที่ 9 081-7437974 
20 นายวิมล  จันทร์แก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 10 089-6038486 
21 นายมนูญ  สาถิตย์ ส.อบต. หมู่ที่ 10 087-1477584 
22 นายวุฒิไกร  พิลาแพง ส.อบต. หมู่ที่ 11 081-9404088 
23 นายสุริยา  ห้อยลา ส.อบต. หมู่ที่ 11 081-4119759 
24 นายสุริวงษ ์ กาบมาลี ส.อบต. หมู่ที่ 12 081-0019551 
25 นายคำหวัน  พิลาแพง ส.อบต. หมู่ที่ 12 087-0625008 
26 นายสุรสิทธิ์  ลาโงน ส.อบต. หมู่ที่ 13 084-5676004 
27 นายถนัด  หาโหยก ส.อบต. หมู่ที่ 13 081-9402186 
28 นายกมล  อินทรักษ์ ส.อบต. หมู่ที่ 14 086-1591071 
29 นายมนูญ  อร่ามเรือง ส.อบต. หมู่ที่ 14 085-2881766 
30 นายบุญลือ  ชมโท ส.อบต. หมู่ที่ 16 086-1472065 
31 นายฉลอง  จันย่อยศ ส.อบต. หมู่ที่ 16 084-3465195 

 คณะผู้บริหาร ทำหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย ประกอบด้วย            
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  2  คน  และเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล  จำนวน  1  คน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้แต่งตั้ง 

บัญชีรายช่ือคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 
ลำดับ

ที่ 
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายประเสริฐ  แววนำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 081-4488757 

2 นายสงวน  พรหมเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทร ี 085-3885888 

3 นายพรทวีชัย  ทีประติ้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทร ี 087-9922295 

4 นายรัตนชัย  รื่นลา เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นตำบลนนทร ี 089-8055968 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตาม แผนอัตรากำลัง  3  ปี ปีงบประมาณ  2558 – 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 
กรอบโครงสร้างส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบล 

         
 

 

 

 

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง 

สำนักปลัด  องค์การบริหารสว่นตำบล 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

 
 

กองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น 

กองช่าง 
นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น 

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้มระดับต้น 

  

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น 

1. งานบริหารงานทัว่ไป   
2. งานนโยบายและแผน 
3. งานกฎหมายและคด ี
4. งานบริหารงานบุคคล 
5. งานป้องกันและบรรเทา 
    สาธารณภัย 
6. งานสวัสดิการและพฒันา  

ชุมชน 
7. งานส่งเสริมการเกษตร 
8. งานส่งเสริมปศสุัตว ์
9. งานกิจการสภา 

1. งานการเงิน   
2. งานบัญชี   
3. งานทะเบียนทรัพยส์ินและ   
    พัสดุ   
4. งานพัฒนาและจัดเก็บ  
    รายได้   
 

1. งานก่อสร้าง   
2. งานออกแบบและควบคุม 
    อาคาร  
3. งานประสานสาธารณูปโภค   
4.  งานผังเมือง   
 

1. งานอนามัยและ 
    สิ่งแวดล้อม 
2. งานส่งเสริมสุขภาพ 
    และสาธารณสุข 
3. งานรักษาความ 
    สะอาด 

1. งานส่งเสริมการศึกษา 
2. งานส่งเสริมกิจการ 
    โรงเรียน 
3. งานศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
4. งานบริหารการศึกษา 
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โครงสร้างสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับ กลาง ต้น ชำนาญการ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

จำนวน - 1 4 1 - 2 - 2 10 

 

หัวหน้าสำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบล 
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น 

งานนโยบายและแผน งานบริหารงานทัว่ไป  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

- เจ้าพนักงานธรุการ(ชำนาญงาน) 
- เจ้าพนกังานธุรการ(ปฏิบัติงาน) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(1) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
- นักการภารโรง (1) 
- แม่บ้าน (1) 

- พนักงานขับรถยนต์ (3) 

 
 

- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน (ชำนาญการ) 
  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 
- ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน (1) 

- นักพัฒนาชุมชน (ชำนาญ
การ) 

งานบริหารงาน
บุคคล 

- นักทรพัยากร
บุคคล(ชำนาญ
การ) 

งานกฎหมายและ
คดี 

-  นิติกร(ชำนาญการ) 

งานป้องกันและบรรเทา 
   สาธารณภัย 

-  เจ้าพนักงานป้องกัน 
   และบรรเทาสาธารณ
ภัย(ปฏิบัติงาน) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (3) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
- พนักงานดับเพลิง (5) 
 
 

งานส่งเสริม
การเกษตร 

-นักวิชาการเกษตร 

งานกิจการ
สภา 

 
........................
......... 
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โครงสร้างกองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระดับ กลาง ต้น ชำนาญการ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

จำนวน - 1 - 1 1 2 1 2 - 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ งานบัญชี งานการเงิน งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

- นักวิชาการเงินและบัญชี 
(ปฏิบัติการ) 
  ลูกจ้างประจำ 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1) 
 

-  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
(ปฏิบัติงาน) 

 

-  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
(ปฏิบัติงาน) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1) 
  
    

-  เจ้าพนักงานพัสดุ (ชำนาญ
งาน) 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1) 
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โครงสร้างกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
     

ระดับ กลาง ต้น ชำนาญการ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

จำนวน - 1 - 1 1 - 1 2 - 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น 

งานประสานสาธารณูปโภค งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง งานผังเมือง 

- วิศวกรโยธา (ปฏิบัติการ) 
ลูกจ้างประจำ 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1) 
 

- นายช่างโยธา (ชำนาญงาน) 
 

- นายช่างโยธา (ชำนาญงาน) 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
- ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (1) 
 

.............................................

. 
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โครงสร้างกองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ระดับ กลาง ต้น ชำนาญการ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ครู (ค.ศ.1) 
ครูผู้ช่วย พนักงานจ้าง 

ตามภารกิจ 
พนักงานจ้าง 

ทั่วไป 

จำนวน - 1 - - - - 2 2 2 1 

 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม 
นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น 

งานส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

งานบริหารการศึกษา 

 
....................................................  

- นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ) 
- ครู (คศ.1) (2) 
- ครูผู้ดูแลเด็ก (2) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
- ผู้ครูผูดู้แลเด็ก (2) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
- คนงานท่ัวไป (1) 
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โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ระดับ กลาง ต้น ชำนาญการ ชำนาญงาน ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง 
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง 
ทั่วไป 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯและสิ่งแวดล้อม 
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น 

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาด 

 

.................................................

. 
 

- นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ) พนักงานจ้างตามภารกจิ 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1) 
พนักงานจ้างทั่วไป 
- พนักงานขับรถยนต์ (1) 
- พนักงานประจำรถขยะ (6) 
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จำนวน - 1 - - 1 - - 1 7 
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ระดับการศึกษา 

บุคลากร 

ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา 

 

(คน) 

มศ.3 

 

(คน) 

ม.6 

 

(คน) 

มัธยม
ศึกษา
ปวช. 

(คน) 

อนุปริญญา/
ปวส. 

(คน) 

ปริญญาตร ี

 

(คน) 

ปริญญาโท 

 

(คน) 

รวม 

พนักงานส่วนตำบล - - - - 5 4 11 20 

ลูกจ้างประจำ - - - 2 - - - 2 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

 2 2  3 2 - 9 

พนักงานจ้างทั่วไป 10 2 2  1   15 

คณะผู้บริหาร - 1 1 - - 2 - 4 

สมาชิกสภาฯ 12 12 5 1 1 - - 31 

 
ที่มา : จากงานบุคลากร สำนักงานปลัด อบต.นนทรี ณ เดือน พฤษภาคม 255๙ 

 
ตารางการเปรียบเทียบรายรับและรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีปี  255๔ - ปี 255๘ 
สถานการณ์คลัง 

บัญชีสรุปเปรียบเทียบรายรับจริง 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

255๔ 255๕ 255๖ 255๗ 255๘ 

หมวดภาษีอากร 5,๘๘๒,๘๖๕.๖๑ 6,085,862.15 5,652,635.29 5,653,293.63 5,705,627.81 

หมวดค่าธรรมเนียมฯ 993,272.30 957,566.00 1,201,520.99 1,203,571,17 1,271,386.06 

หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 98,377.69 177,216.57 244,473.60 273,837.31 230,564.81 

หมวดรายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์ - - - 

หมวดภาษีจัดสรร 19,314,525.88 20,237,032.47 29,226,200.97 22,661,439.04 26,595,239.47 

หมวดเงินอุดหนุน 7,434,619.00 7,045,891.00 8,523,454.00 8,497,703.00 7,835,787.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 207,127.00 79,158.00 76,866.00 156,014.00 214,026.00 

หมวดรายได้จากทุน - - - 12,500.00 - 

รวมรายได ้ 33,๙๓๐,๗๘๗.๔๘ 34,582,726.19 44,925,150.85 38,458,358.15 41,852,631.15 
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บัญชีสรุปเปรียบเทียบรายจ่ายจริง 

รายการ ปีงบประมาณ 
255๔ 255๕ 255๖ 255๗ 255๘ 

รายจ่ายงบกลาง 914,040.40 978,520.60 1,676,028.30 1,029,382.00 923,459.20 

หมวดเงินเดือน 8,894,975.77 10,432,393.77 10,419,495.80 11,276,135.05 11,090,842.00 

หมวดค่าตอบแทน 837,703.25 1,447,556.00 1,858,,509.00 2,029,592.50 755,827.50 

หมวดค่าใช้สอย 8,477,602.50 5,077,473.04 4,580,196.88 3,536,446.24 4,530,646.20 

หมวดค่าวัสดุ 2,474,490.98 6,032,240.35 2,922,936.25 3,732,885.78 3,435,275.77 

หมวดค่า
สาธารณูปโภค 

424,038.93 516,028.00 675,214.87 617,005.05 614,646.71 

หมวดเงินอุดหนุน 498,334.63 577,452.65 1,784,811.81 2,892,160.21 2,507,488.57 

รายจ่ายอื่นๆ - - - 1,558,588.00 - 

ค่าครุภัณฑ์ 2,858,349.42 3,039,203.16 559,822.16 2,355,801.89 2,484,715.00 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

6,074,197.95 6,474,257.00 7,348,930.56 5,873,690.00 7,324,778.41 

รวม 31,453,733.83 34,575,124.57 31,825,945.63 34,901,686.72 33,667,679.16 

ที่มา : งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ณ เดือน มีนาคม 255๙ 
สรุปผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ในระยะที่ผ่านมา 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีได้มีการทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล
นนทรีเป็นประจำทุกปี โดยช่วงเวลา พ.ศ. 255๕ – 255๘ ได้มีการนำแผนงาน/โครงการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 6 ด้าน ไปดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี (รวมที่ เพ่ิมเติมและจ่ายขาดสะสม)             
สรุปเปรียบเทียบตามตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 255๕ พ.ศ. 255๖ พ.ศ. 255๗ พ.ศ. 255๘ รวม ค่าเฉลี่ย 

1 พัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 11 10 18 30 69 17.25 

2 พัฒนาด้านคนและสรา้งสังคมให้เขม้แข็ง 34 23 26 0 83 20.75 

3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 1 1 4 32 38 9.50 

4 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 4 2 3 6 15 3.75 

5 พัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 34 16 13 13 76 19.00 

6 พัฒนาด้านการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย 
และความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สนิ 

8 5 3 2 18 4.50 

รวม 92 57 67 83 299 74.75 

ที่มา : รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 255๕,255๖,2557,2558 
       



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (พ.ศ. 2560-2563)                                 หนา้    28 

 

  ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบจำนวนงบประมาณดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี                           
(รวมที่เพ่ิมเติมและจ่ายขาดสะสม) ประจำปีพ.ศ. 2555 - 2558 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 รวม ค่าเฉลี่ย 

1 พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

7,478,594.53 6,571,875.05 3,897,500.21 6,302,458.57 24,250,428.36      6,062,607.09  

2 พัฒนาด้านคน
และสร้างสังคมให้
เข้มแข็ง 

7,022,786.99 5,698,090.16 6,600,655.24 6,643,863.06 25,965,395.45      6,491,348.86  

3 พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

80,000.00 29,100.00 122,665.50 114,600.00 346,365.50            86,591.38  

4 พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

458,065.00 1,600,560.00 3,379,430.00 2,189,500.00 7,627,555.00      1,906,888.75  

5 พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

18,894,755.11 17,604,197.32 20,723,903.57 18,108,257.53 75,331,113.53    18,832,778.38  

6 พัฒนาด้านการ
รักษาความ
มั่นคง ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

640,922.94 322,123.10 177,532.20 309,000.00 1,449,578.24          362,394.56  

รวม 34,575,124.57 31,825,945.63 34,901,686.72 33,667,679.16 134,970,436.08  33,742,609.02  

ที่มา : รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2555,2556,2557,2558 
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บทที่ 3 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทร ี(พ.ศ.25๖๐ – 2563) 
3.1 ยุทธศาสตร์สำคัญของชาติ  

3.1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ( พ.ศ.2555 – 2559 )  

เป็นแผนพัฒนาประเทศภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวความคิดต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 8 – 10  เน้นการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะกลาง  ที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกัน
กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ ปี พ.ศ.2570 ว่า “ คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง 
ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพ สังคมมี
ความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก 
สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี ”  

 วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาประเทศระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  

วิสัยทศัน ์ 

“ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ”  

พันธกิจ  

1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับ
การเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐ    ที่โปร่งใส เป็นธรรม  

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดำรงชีวิต อย่างเหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน กับการเปลี่ยนแปลง  

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา 
สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน รับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้าง
ความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  

4. สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข  

2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และ
สถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  

3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่องโยงกับเครือข่ายการผลิต
สินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเชียน มีความม่ันคงทางอาหารและ
พลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ  
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4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ    
และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ  

เป้าหมายหลัก  

1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้
เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน  

2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งมากข้ึน  

3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสำคัญกับการเพ่ิม ผลิตภาพรวมไม่
ต่ำกว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจ           ขนาดกลาง และขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ตำ่กว่าร้อยละ 40.0  

4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพ่ิม
พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  

ตัวช้ีวัด  

1) ดัชนีความอยู่ เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุด         
ร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบ ที่
สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น  

2) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วนประชากรที่
เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการป่วยด้วยโรค  
ไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว  

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวม      ในประเทศ  

4) คุณภาพน้าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก      
ต่อหัว  เปรียบเทียบกับลำดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑  

1. ยุทธศาสตร์โครงสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสำคัญกับ  
1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการสร้างขีดความสามารถใน

การจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  
1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และ สร้างการ

มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  
1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วม ในเชิง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  
1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคมและ

เสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม  
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับ  
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  
2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  
2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสาคัญกับ  
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
3.3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  
3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  
3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  
3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร  
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน   

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน ให้ความสำคัญกับ  
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม  
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ  

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
ให้ความสำคัญกับ  

5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ  
5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค  
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือก
ในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก  

5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้าย
แรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  

5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการ ก่อการร้ายและ
อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย  

5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  อย่างมี
จริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้เปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ ที่ไม่แสวงหากำไร  

5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  

5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้งเป็นฐานความ
ร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค  

5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น  
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6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ให้ความสำคัญกับ  
6.1 การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม

คาร์บอนต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคม

มีภูมิคุ้มกัน  
6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  
6.6 การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี   ด้าน

สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ  
6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ  

3.1.2 นโยบายรัฐบาล  

ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา) นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 โดยสืบเนื่องจากการเข้าควบคุมอำนาจการปกครองของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับการแต่งตั้งตาม
ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  2557 และแต่งตังรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30  
สิงหาคม 2557 จึงแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำแนก  11 ด้าน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และแนวทางพระราชดำริขงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักสำคัญ เน้นใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความพอดีพอสมควรแก่ฐานะ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิดควบคู่กับใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กับความต้องการของ
ประชาชน ดังนี้ 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการดำเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คำนึงถึง
ความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจำนวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์     
ในวงกว้าง 

2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
- การบริหารจัดการชายแดน  

- การสร้างความมั่นคงทางทะเล  
- การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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     - การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อ
พิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

    2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ และสร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่า งประเทศ 
และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 

    2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย 
และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือ
นำไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน
ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ 

  2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบ
สำคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนำ
กลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม  

3. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้
แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน 

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้าม
ชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จำเป็น
และเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้
อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 

3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม 
เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่
เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังสำหรับการดูแล
ผู้สูงอายุ 

3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย  

3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 

3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกรและการรุกล้ำเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครอง
ให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ำ และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้
เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตท่ีดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน  

 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (พ.ศ. 2560 - 2563)                            หน้า 35 
 

4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือก
รับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  

4.4 พัฒนาระบบการผลิดและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วย
ครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  

4.5 ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทสำคัญ
ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทยอย่างยั่งยืน 

5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่มีความเหลื่อมล้ำของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ 

 5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการ
สุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากร
สาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  

 5.3 ประสานการทำงานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น 
และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและ
กฎหมายที่รัดกุม 

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

รัฐบาลจะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหา
พ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นกำหนดภายใน
สิ้นปีนี้ 

6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้จัดทำไว้ โดยนำ
หลักการสำคัญของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ความสำคัญในการบูรณา
การงบประมาณ และความพร้อมในการดำเนินงานร่วมนำแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย ทบทวนภารกิจที่มี
ลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจำเป็น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือ
ความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
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6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริม
การลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และนำโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี  

6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดตุ้นการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการ
ผลิตอย่างทั่วถึง 

6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและ
มาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 

   6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะทำได้  

   6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 

     6.8 แก้ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ำในบางพื้นท่ีและบางฤดูกาล โดยระดมความคิดเห็น
เพ่ือหาทางออกไม่ให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งดำเนินการสร้างแหล่งน้ำ
ขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถทำได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 

      6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีท่ีเหมาะสม
ระหว่างน้ำมันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการดำเนินการให้มีการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ
รอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และดำเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วย
วิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

     6.10 ปรับปรุงวธิีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้ไว้ใน
ระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยายรากฐานการ
จัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบ
ต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิก
การยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 

    6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจำนวนสูงมากกว่า 700,000 ล้านบาท 
และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะทำให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดย
ประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาชำระคืนให้นานที่สุดเพ่ือ
ลดภาระของงบประมาณในอนาคต 

   6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

           - ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟ้าเชื่อม 
กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปทำได้ทันที  

           - ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่า
อากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

           - ด้านการคมนาคมทางน้ำ โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลำน้ำชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์
ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในลำ
น้ำเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง
การขุดลอกร่องน้ำลึก 
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6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานในระดับ
นโยบาย หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลระบบราง เพื่อทำหน้าที่
กำหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบำรุงรักษาและ
การบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ 

 6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายและ
มาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจำเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละ
แห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

6.15 ในด้านเกษตรกรรม ดำเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ  

6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ อาทิ 
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การ
ออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 

6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะ
ทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

- เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการ
พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-
เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและ
เศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน 

- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
บริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ 
National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความสำคัญกับด่านชายแดนที่สำคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ 
สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรม 

 8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ำกว่า 1%        
ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้ประเทศ
มีความสามารถในการแข่งขัน 

   8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า 
การจัดการน้ำและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ใน
กรณีที่จำเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้
สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
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9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์       
อย่างยั่งยืน 

9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความสำคัญใน
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน เพ่ือลดแรงกดดันใน
การตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 

9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชดำริที่
ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การกำหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 

9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผน
บริหารน้ำของประเทศ เพ่ือให้การจัดทำแผนงานไม่เกิดความซ้ำซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดำเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบ
มาตรการเป็นพิเศษ โดยกำหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบ
ไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติ  
มิชอบในภาครัฐ 

10.1 จัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดำเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิม
ศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะ
ดำเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามลำดับความจำเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดำเนินการได้ 

  10.2 ในระยะแรก กระจายอำนาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวาง
มาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อำนาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้าง
ความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้าน
การทำธุรกิจ  การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจำวันเป็นสำคัญ 

    10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนำระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 

     10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่
ในการปฏิรูปทุกด้าน 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย    
ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้
กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดำเนินการ 

11.2 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ 

 

 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (พ.ศ. 2560 - 2563)                            หน้า 39 
 

3.1.3 นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

1. ยึดระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ กฎหมาย 

ในการบริหารราชการแผ่นดินในระบบปกติให้มากท่ีสุด โดยให้ข้าราชการทุกฝ่ายร่วมในการขับเคลื่อนเดินหน้า ด้วยการ
ติดตาม กำกับดูแล ประเมินผล ร่วมกันกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งได้จัดหัวหน้าฝ่ายในแต่ละกลุ่มงานลงไป
ติดตาม ในนามของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพและ
ผลสัมฤทธิ์ สู่พ่ีน้องประชาชนคนไทย ทุกภาคส่วน โดยข้าราชการประจำทุกคนต้องยึดเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ
ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที ่

 

 

2. ด้านเศรษฐกิจและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ดำนินการไม่เกินกรอบงบประมาณปี ๒๕๕๗ ที่ได้ผ่านความเห็นชอบและจัดสรรไว้แล้วของรัฐบาลที่ผ่านมา ทั้งนี้   มี
ความจาเป็นต้องทบทวนในบางโครงการที่เป็นปัญหา เพ่ือให้ทุกภาคส่วนเกิดความเข้าใจที่ชัดเจน และให้เร่งรัดจัดทำ
งบประมาณปี ๒๕๕๘ ใหม่ให้ทันการใช้จ่ายตามปีงบประมาณในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ โดยยึดกรอบวินัยทางด้านการเงิน
การคลังที่กำหนดไว้ และไม่เป็นการสร้างหนี้สาธารณะจนเกินขีดความสามารถของประเทศในการใช้คืนหนี้ การใช้จ่าย
งบประมาณ  ในห้วงนี้ ให้ใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้มีการเสนอหรือริเริ่มแผนงาน/โครงการใหม่ หรือโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ที่ขาดความพร้อม แผนงาน และผลตอบแทนที่ชัดเจน เป็นการใช้งบประมาณประจำปีเป็นหลักในการ
เริ่มต้นโครงการ และบรรจุโครงการเหล่านั้นลงในระบบงบประมาณประจำปีต่อ ๆ ไป เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสร้างรายได้แก่ประชาชน 

- ส่งเสริมระบบการค้าเสรี ปรับปรุงระบบภาษี การควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค อย่างเป็นธรรม เพ่ือให้
ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

- เร่งการแก้ไข ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการ และขับเคลื่อนระบบ
เศรษฐกิจแบบการค้าเสรีให้เป็นสากล เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปลายปี ๒๕๕๘ 

- เร่งดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นประโยชน์แก่ประชาชนเป็นหลัก ทั้งนี้ การขับเคลื่อนต้องอยู่ใน
กรอบของระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มีความโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ผูกขาด และมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้ง
ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 

- ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนเพ่ิมเติม เพื่อการนำมาใช้ในการลงทุนด้านระบบ
สาธารณูปโภค แหล่งน้ำ และกิจการสาธารณะอ่ืน ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการร่วมลงทุน
กับรัฐบาล และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล/เงินกู้ลง 

- ส่งเสริมให้มีตลาดกลางผลิตผลการเกษตร เพ่ือลดการผูกขาดหรือระบบนายทุน ที่ไม่เป็นธรรม โดยประชาชน
มีส่วนร่วมในตลาดกลางเหล่านั้น โดยใช้แนวทางเช่นเดียวกันกับระบบสหกรณ์ ตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ภาคประชาชนไปพร้อม ๆ กัน ทั้งในระดับหมู่บ้าน 
ท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
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3 ด้านความม่ันคง 

- สร้างความมีเสถียรภาพ ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน สนับสนุนพลัง อันยิ่งใหญ่ของอาเซียนให้
สามารถทัดเทียมกับอารยประเทศให้ได้โดยเร็ว โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วม ในการเฝ้าระวัง ดูแลความปลอดภัย
ร่วมกับเจ้าหน้าที่   ด้านความมั่นคงในทุกพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนโดยรวม 

- สร้างทัศนคติและความเข้าใจถึงความสำคัญกับงานด้านความม่ันคงของประเทศ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มี
บทบาทสาคัญในการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม การเผื่อแผ่ แบ่งปันความรักความสามัคคี เพ่ือเป็นพลังอำนาจใน
การดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน 

4. ด้านการต่างประเทศ 

- ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ให้
ชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นในทุกระบบของการบริหารทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคมของประเทศไทย   
ที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับในสังคมโลก 

- พิจารณาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมไปกับการสร้าง
ความเข้มแข็งภายในประเทศในทุกมิติ ทั้งในด้านเทคโนโลยีการประกอบการอ่ืน ๆ การเข้ามาลงทุนต้องมีการถ่ายทอด
เทคโนโลยี  และใช้สิ่งอุปกรณ์ส่วนประกอบที่ผลิตภายในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน วัตถุดิบไทยที่มีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและคนไทย อย่างแท้จริง 

- แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในทุกประเด็น เพ่ือให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ในด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ส่งเสริมกิจการการลงทุน แหล่งทุนจากภายนอก โดยมีการตรวจสอบ เพ่ือมิให้เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ใด 
โดยให้มีการแข่งขันอย่างเสรี และจะต้องดูแลสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยเป็นพิเศษ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับคนไทย  ให้สามารถแข่งขันกับ นักลงทุนต่างประเทศได้ ทั้งนี้ ต้องมีข้อระมัดระวังไม่ให้เกิดการผูกขาดในส่วน    
ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ที่สำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ เช่น ระบบสาธารณูปโภค การสื่อสาร พลังงาน เป็นต้น 

5. ด้านสังคมจิตวิทยา 
- สร้างความเข้มแข็ง ปลูกฝังทัศนคติความเป็นไทย ซึ่งมีจารีตประเพณี ประวัติศาสตร์อันงดงาม น่าภาคภูมิใจ 

มีศีลธรรม คุณธรรม เพ่ือให้สังคมไทยมีความเข้มแข็ง เสียสละ เผื่อแผ่ แบ่งปัน อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สามัคคี 
สำนึกในความเป็นคนไทยด้วยกัน ถึงแม้จะมีความคิดเห็นแตกต่าง ต้องคลี่คลายด้วยสันติวิธี 

- เคารพกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยเหมือนกับประเทศท่ีพัฒนาแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่มีความจำเป็นต้องบังคับใช้
กฎหมายมากนัก เจ้าหน้าที่จะต้องไม่ใช้กฎหมายมาสร้างเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งมากกว่าสร้างความเป็นธรรม 
ดังนั้น หากประชาชนรักษาระเบียบวินัยของตนเอง ช่วยกันดูแลเฝ้าระวังในขั้นต้น ลดความขัดแย้ง จะส่งผลให้การ
บังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชนเป็นไปอย่างเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

- ให้มีการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นต่อหน้าที่ การทำผิดกฎหมาย โดยชี้ให้เห็นถึง
ผลเสียของการกระทำดังกล่าว ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจ สังคมต้องช่วยกันปกป้องผลโยชน์โดยรวม 

6. ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
- ให้กระบวนการยุติธรรม/กฎหมายปกติสามารถดำเนินการได้ โดยได้รับความเชื่อถือจากทั้งภายในประเทศ

และตา่งประเทศ 
- ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งซึ่งกันและกัน 

- ปรับปรุงแก้ไขส่วนงานต่าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมให้เข้มแข็ง เที่ยงตรง เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
เป็นต้น 
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7. ด้านการศึกษา 

- การศึกษาเป็นพ้ืนฐานในการนำพาประเทศไทยก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จึงจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมและยกระดับ
การศึกษาในทุกช่วงวัย ให้ทุกส่วนบูรณาการการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ไม่แยกงานด้านการศึกษาจนทำให้ไม่มีแนวทางที่
ชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

- การพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึกษาสู่ความทันสมัย โดยมีเด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบการศึกษา ต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า การกระทำนั้น ๆ เด็กหรือผู้
เข้ารับการศึกษาในทุกระดับ จะได้รับประโยชน์อะไร 

- สร้างสรรค์วิธีการ ทำให้เยาวชนไทยมีจิตสำนึกความรักชาติ ผลประโยชน์ของชาติ เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เรียนรู้ภูมิใจในประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของบรรพบุรุษไทยและประเทศไทยในอดีต มีความสำนึกใน
การตอบแทนคุณของแผ่นดิน ไม่ใช่ก้าวไปข้างหน้าแล้วทิ้งสิ่งดี ๆ ที่ผ่านมาไปอย่างสิ้นเชิง 

- ให้ฝ่ายความมั่นคงมีโอกาสให้ความร่วมมือในทุกสถาบันการศึกษา เพ่ือสร้างความมี ระเบียบวินัย เข้มแข็ง 
แข็งแรง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และอ่ืน ๆ เพื่อเป็นพลังอำนาจของชาติ ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

8. การพัฒนาระบบราชการ 

- ให้ข้าราชการทุกคนมีความพึงพอใจ มีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงเกียรติ เพ่ือที่จะได้
ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อุทิศตัวเพ่ือ ทำหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพ่ือประโยชน์
สุขของสังคมโดยรวม และเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง 

- ส่งเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ โดยปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ คำสั่ง คำชี้แจง ให้ทันสมัยและให้มีระบบป้องกันการคัดสรรแต่งตั้งในระบบอุปถัมภ์ที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่ให้
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือผู้ใดเข้ามาครอบงำข้าราชการหรือระบบราชการอีกต่อไป 

- ให้ข้าราชการการเมือง บริหารราชการโดยไม่ก้าวก่ายหรือมีอิทธิพลกับข้าราชการประจำอีกต่อไป ยกเว้นใน
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยทางการปกครองบังคับบัญชาที่ถูกต้อง ชอบธรรม 

9. การพัฒนาอาชีพและรายได้ 

- ให้มีการยกระดับ/พัฒนาในทุกกลุ่ม มีเงินทุนสนับสนุนทั้งจากรัฐบาล ภาคเอกชน ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง และขนาดเล็ก ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เพ่ือให้มีการกระจายรายได้ในทุกระดับ และลดความเหลื่อมล้ำของ
สังคม 

- ให้สถาบันการศึกษาของรัฐ ผลิตช่างฝีมือ แรงงาน ที่มีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือเข้า
สู่ตลาดแรง หางานได้ทันที ลดอัตราการว่างงาน โดยมีสัดส่วนที่เพียงพอกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา/การผลิต
นักวิชาการในสาขาอ่ืน ๆ 

 

 

10. การวิจัยและพัฒนา 
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- จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และเน้นการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ต้องซื้อ
จากต่างประเทศเป็นหลัก เพ่ือให้เกิดงานในประเทศ มีสินค้าส่งออก โดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
รายได้ต่อเกษตรกร เช่น ปาล์ม ยาง พืชพลังงาน ฯลฯ นอกเหนือจากการปลูกข้าว หรือผลิตผลพืชหลักอ่ืนๆ ซึ่งปัจจุบัน
มีมูลค่าลดลง มีการแข่งขันสูง 

- ส่งเสริมให้มีการร่วมลงทุนจากต่างประเทศทั้งในการวิจัยและพัฒนา การผลิตภายในประเทศเป็นหลัก ใน
ลักษณะการร่วมลงทุนในทุกข้ันตอน ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาสู่กระบวนการผลิตและจำหน่าย เป็นสินค้าส่งออกของ
ประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในสินค้า ทุกประเภทที่มีความจำเป็น ทั้งในด้านการดำรงชีวิต รวมทั้ง
อุปกรณ์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีระดับสูง 

11. การเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ปี 2558 

- ให้มีการบูรณาการการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสาหลัก อันได้แก่ด้านการเมืองและ
ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ทุกส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการประสานงานการ
ดำเนินการให้สอดคล้องกัน มุ่งเน้นผลประโยชน์ของชาติ เป็นหลัก และความร่วมมือตามกรอบข้อตกลงต่าง ๆ ที่
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว 

- ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ เช่น การก่อการร้าย ปัญหายาเสพติด และ
อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น 

- การเจรจาในข้อตกลงทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ หากเงื่อนไขของข้อตกลงดังกล่าวจะส่งผล
กระทบต่อผู้ประกอบการหรือสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ จะต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป      
โดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จะต้องมีการหารือและเห็นพ้องต้องกัน ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจะได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม 

- สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ของรัฐสมาชิก ให้ความสาคัญกับการรักษาพ้ืนที่ป่า โดยเฉพาะตามแนวชายแดนของประเทศท่ีมี
พรมแดนติดกับประเทศไทย 

12. ความปรองดองสมานฉันท์ 

- สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพ่ือให้สังคมไทยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยไม่จำเป็นต้องแตกแยก 
แบ่งฝ่าย ยึดหลักนิติรัฐควบคู่กับหลักรัฐศาสตร์ ในการบริหารจัดการความขัดแย้ง ความเท่าเทียมและเป็นธรรม จะต้อง
ไม่มีการละเลยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม 

- ใช้หลักวิชาการสากลในการจัดการกับความขัดแย้ง มีองค์กรหรือกระบวนการ ที่ชัดเจนในการดำเนินการ      
ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดำรงเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้า และสร้างความเป็นธรรม เพ่ือให้สังคมไทย
มีความสามัคคีและสันติสุขที่ยั่งยืน 

 

 

13. การปฏิรูป 
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ปฏิรูปโครงสร้างเชิงอำนาจ ระบบการเมือง และการบริหารจัดการภาครัฐในทุกระดับ ทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และระดับท้องถิ่น โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และประชาชนได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปอย่างแท้จริง การบริหารจัดการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการทุจริต คอร์รัปชั่น มีการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นและ
ประชาชนในพื้นท่ีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

14 การเลือกตั้ง 

การปรับปรุงระบบการเลือกตั้ง ให้มีความสุจริต เที่ยงธรรม สะท้อนถึงความต้องการ ที่แท้จริงของประชาชน 
โดยครอบคลุมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง กระบวนการคัดสรรผู้สมัคร กระบวนการตรวจสอบการ
เลือกตั้ง ฯลฯ ทุกภาคส่วนจะมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบ การเลือกตั้ง ทั้งนี้เป็นไปตามธรรมนูญการปกครองที่จะได้
ประกาศให้ทราบต่อไป 

ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 9 ด้าน มีดังนี้ 

 1. ยุทธศาตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

 2. ยุทธศาตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

3. ยุทธศาตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 

4. ยุทธศาตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตและมีคุณภาพและยั่งยืน 

5. ยุทธศาตร์การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

6. ยุทธศาตร์การจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

7. ยุทธศาตร์การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 

8. ยุทธศาตร์การปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงอย่างทัดเทียมในอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

9. ยุทธศาตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  

3. กตัญญูต่อพ่อแม ่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
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7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบตัิตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อ
มีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา  

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 
3.1.4  แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2557-2561) 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนอย่าง
บูรณาการ และมีนวัตกรรมสู่ความเป็นสากล” 

พันธกิจ 
  ทำหน้าที่ส่งเสริม คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และหลักการสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ มีความสมานฉันท์ 
และมีหลักประกันด้านสิทธิและเสรีภาพในระดับสากล 

วัฒนธรรม 

TOPS 
T = Team work (ทำงานเป็นทีม) 
O = Organization Of Learning (องค์กรแห่งการเรียนรู้) 
P = Professional (มืออาชีพ ในด้านสิทธิ เสรีภาพมีประสิทธิภาพ) 

S= Service Mind (จิตสำนึกในการให้บริการนอกจากนี้ ยังรวมถึงมีศีลธรรม (MORAL)/ความสุภาพ 
(HONOR) และความรับผิดชอบ (ACCOUNTABILITY)) 

ค่านิยม 

“คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม” 

 
 
 
1. กรอบแนวคิดและกระบวนการยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 

❖  กรอบแนวคิด 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (พ.ศ. 2560 - 2563)                            หน้า 45 
 

การจัดททำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ฉบับที่ 3  มีกรอบแนวคิดที่ให้แผนเกิดจากกระบวนการมี
ส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน ครอบคลุมผู้แทนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช่นเดียวกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 1       
และฉบับที่ 2 รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนนำเสนอที่แตกต่างจากแผนฯ ฉบับที่ 2 เพ่ือให้แผนสิทธิมนุษยชนฯ 
มีความเป็นสากลมากข้ึน ด้วยการนนำปัญหา ตลอดจนความต้องการของประชาชน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ข้อเสนอแนะที่ประเทศไทยรับมาปฏิบัติภายใต้กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) และพันธกรณ ี
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี หล่อหลอมให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพ่ือให้การขับเคลื่อนงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ดังนั้น การจัดทนำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 
ในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่แผนสิทธิมนุษยชนฯ จะเริ่มตั้งแต่ระดับรากหญ้าในประเทศไปจนถึงระดับสากล 
ที่นานาประเทศให้การรับรอง ที่ครอบคลุมการดดำเนินงานในทุกๆ เรื่องด้านสิทธิมนุษยชน และมุ่งประโยชน์ที่
ประชาชนในชาติจะได้รับโดยแท้จริง 

❖ กระบวนการจัดททำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 
ด้วยการให้ประชาชนได้ร่วมเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ร่วมสะท้อนปัญหา ร่วมคิด 

ร่วมตัดสินใจและร่วมจัดทำแผนจากระดับพ้ืนที่ (จังหวัด) พัฒนาเป็นแผนในระดับประเทศ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี 
ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561) ของประเทศไทย โดย

แบ่ง 
การดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ 

ระยะที่  1  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) “ยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนจากระดับพ้ืนที่” โดยการ
ศึกษาวิจัยและเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งในบริบทของไทยและหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพ่ือนำมาวางกรอบทิศ
ทางการดำเนินงานพร้อมกับการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยมีผู้แทนจากทุกจังหวัด เพ่ือช่วยกันยกร่างแผน
สิทธิมนุษยชนจากระดับพ้ืนที่ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร แล้วนำมาประมวลผลเป็นร่างแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 ในภาพรวมระดับพื้นท่ี 

ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556) “จัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ฉบับสมบูรณ์” 
โดยนำร่างแผนสิทธิมนุษยชนระดับพ้ืนที่เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก 20 กระทรวงและหน่วยงานระดับ 
นโยบายที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาปรับปรุงเป็นร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ในระดับชาติ (ร่างแรก) จากนั้น 
นำเข้าสู่กระบวนการวิพากษ์โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในหลายช่องทาง และนำข้อคิดเห็นที่ได้มาสรุป 
ประมวลผลและพัฒนาเป็นร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ร่างสุดท้าย) พร้อมทั้งให้ผู้แทนจากแต่ละ
กระทรวงร่วมกันให้ข้อเสนอแนะต่อตัวชี้วัดความสำเร็จในแต่ละประเด็น ตลอดจนเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  
ด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติมาร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนจัดทำเป็นแผนสิทธิมนุษยชนฯ ฉบับ
สมบูรณ์ เพ่ือนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 

2. สาระสำคัญของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 

❖  เป้าหมายหลักของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 
“เป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์               
เพ่ือนำไปสู่สังคมสันติสุข” 
 
 
 

❖ ทิศทางของแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 
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แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนเป็น 11 ด้าน และ 
15 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

1) แผนสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข 
2) แผนสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา 
3) แผนสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ 
4) แผนสิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5) แผนสิทธิมนุษยชนด้านที่อยู่อาศัย 
6) แผนสิทธิมนุษยชนด้านวัฒนธรรมและศาสนา  
7) แผนสิทธิมนุษยชนด้านข้อมูล ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
8) แผนสิทธิมนุษยชนด้านการขนส่ง 
9) แผนสิทธิมนุษยชนด้านการเมืองการปกครอง 
10) แผนสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม 
11) แผนสิทธิมนุษยชนด้านความม่ันคงทางสังคม ได้พิจารณากลุ่มเป้าหมายที่มีผลต่อความม่ันคง 

ทางสังคม โดยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความเปราะบางต่อประเด็นสิทธิมนุษยชน ในที่นี้ประกอบด้วย 15 กลุ่มเป้าหมาย 
ดังนี้ 

(1) แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ต้องหา/ผู้ต้องขัง 

(2) แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้พ้นโทษ 

(3) แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545/กลุ่มผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

(4) แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเหยื่อ/ผู้เสียหาย 

(5) แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 

(6) แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 

(7) แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนจน/ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา     

(8) แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเกษตรกร 

(9) แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้สูงอายุ 

(10) แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเด็กและเยำวชน 

(11) แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มสตรี 

(12) แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนพิกำร 

(13) แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ไร้รัฐ ชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิง               
หรือผู้หนีภัยการสู้รบ 

(14) แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มท่ีรับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง 

(15) แผนสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ 
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3. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม
ประเมนิผล 

การบริหารจัดการเพ่ือขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 - 2561) ไปสู่
การปฏิบัติเป็นกระบวนการสำคัญที่จะนำแผนในระดับชาติแปลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลตามเป้หมายที่วางไว้ โดย
จะต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือนำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการนำนโยบาย               
ด้านสิทธิมนุษยชนหรือกลุ่มเป้าหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจตนเอง ถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติในแต่ละหน่วยงาน 
พร้อมทั้งจัดทำโครงการ/กิจกรรมรองรับการดำเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 
ที่จะทำให้สังคมไทย“เป็นสังคมที่ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์     
เพ่ือนำไปสู่สังคมสันติสุข” 

3.1.5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (พ.ศ. 255๘-256๑)                      
(สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)  

วิสัยทัศน์  

“ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ                      
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม” 

เป้าประสงค์รวม  

1.เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  

2.มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล 

3.คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีนและ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เป้าประสงค์:  

เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน และการขนส่งภาคตะวันออกของอินโดจีนที่พร้อมด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
การคมนาคมขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งบุคลากรศักยภาพสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด:  ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์:  

1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเชื่อมต่อกันภายในกลุ่ม
จังหวัดและไปสู่อินโดจีน 

2. พัฒนาศูนย์กลางและช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ือรองรับการเป็นฐานการผลิต ขนส่งและจัดจำหน่ายของ   
อินโดจีน 

3. วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้า      
การลงทุนของอินโดจีน 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการค้า การลงทุนและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้า และบริการ ให้ได้มาตรฐานโดยคำนึงถึงชุมชน       

และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์: 1. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยว และมีระบบขนส่งที่สะดวก    
รวดเร็วเพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว 

       2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราว (Story) และมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมภายในกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด: 1. ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น 
2. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์: 1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
จังหวัดและภูมิภาค 

2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3. จัดทำเรื่องราว (Story) และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดและการ

ประชาสัมพันธ์และบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อให้สินค้าเกษตรได้
มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 

เป้าประสงค์: 1. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและมีศักยภาพการแข่งขัน 

      2. เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพ่ืออำนาจทางการตลาด 
ตัวช้ีวัด: 1. ร้อยละของการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร 

2. จำนวนสินค้าเกษตรที่มีการลงนามซื้อขายล่วงหน้า 
3. ปริมาณข้าวพันธุ์ดีที่กระจายสู่เกษตรกร 

กลยุทธ์:  
1. พัฒนาการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างครบถ้วน 

2. เพิ่มผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 

3. เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมสู่การแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่มจังหวัดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

4. มุ่งพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าสูง 

5. ยกระดับสถาบันเกษตรกรสู่เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าเสรี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการลงทุน 

เพ่ือรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์: 

1. เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานและศักยภาพที่พร้อมสรรพด้วยโครงสร้างพ้ืนฐาน แรงงานฝีมือ 
ระบบขนส่ง และการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง 

2. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด:  
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1. อัตราการเติบโตต่อปีของมูลค่าGPPภาคอุตสาหกรรม 
2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนต่อปีของผู้ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
3. อัตราผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังสำคัญท่ีเกิดจากคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกินมาตรฐานทางสาธารณสุข 

กลยุทธ์:  
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
2. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
3. การกำหนดเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เหมาะสมและวางแผนการลงทุนในอุตสาหกรรม 
4. เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้า

ระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.1.6 ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี  ( พ.ศ. 2559 – 256๐) 
วิสัยทัศน์ (Vission)  

                     ““เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลโลจิสติกส์       
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ ศูนย์กลางการแพทย์แผนไทย”” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕  ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและในพื้นที่ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

             เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับประชาคมอาเซี่ยน 
เป้าประสงค์  :  เป็นเขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีกระบวนการผลิตได้มาตรฐานสากล ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ

สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ : 1. ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงาน และ การใช้ภาษาในการสื่อสาร เพื่อรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 2.กระจายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงานและอาชีพ 

 3.ส่งเสริมกระบวนการไตรภาคีเพ่ือสร้างความเป็นธรรมและบังคับใช้กฏหมาย 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 
             และได้มาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และภูมิปัญญา 
เป้าประสงค์ : ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยจากสารพิษ มีคุณภาพ และ มูลค่าเพิ่มขึ้น  

    สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และ สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในประเทศ  
    และ ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ : 
1.  ส่งเสริมขบวนการผลิตและตลาดเกษตรไปสู่การผลิตที่ปลอดภัย 

2.  เพิ่มประสิทธิภาพการลดตน้ทุนการผลิต 

3.  ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทนุของเกษตรกร 
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4.  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ด้านการเกษตร 
๕. น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว  สินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ 
เป้าประสงค์ : แหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการด้านการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพมาฐาน มี

ศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เพิ่มจำนวน และรายได้อย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ : 
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ การตลาด ประชาสัมพันธ์ และปัจจัยสนับสนุน 

การท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 
2. ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3.  น้อมนำ แนวปรัชญา   เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน   การพัฒนาเศรษฐกิจ ระดับ   ชุมชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับ 
    ทุกสถานการณ์ เพื่อความสงบเรียบร้อย และความม่ันคงของจังหวัด     
เป้าประสงค์ : (๑)  ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษาและแก้ไขปัญหาความยากจน 

(๒)  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต สุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น  
    ชุมชนเข้มแข็ง 

        (๓)  การอำนวยความยุติธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
    ป้องกัน ปราบปราม และการบำบัดรักษายาเสพติด 

   (๔)  สร้างความยุติธรรมและความเป็นธรรมในสังคมด้วยการนำหลักนิติธรรมมาใช้ 
          ในการพัฒนาและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
   (๕)  สร้างระบบการเตรียมพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามของการ 

     ก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ สาธารณภัย และความม่ันคงของมนุษย์และสังคม 
 

กลยุทธ์ : 

1. เสริมสร้างความจงรักภักดี และปกป้อง   สถาบันของสังคม 

2.  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

3.  ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียนตัวชี้วัดการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ    

4. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และชุมชน เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

5. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม 

6. พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานครอบคลุมประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                         สิ่งแวดล้อมอย่างสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

1. เป้าประสงค์ : ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมีความหลากหลาย อุดม
สมบูรณ์ 
ตามธรรมชาติ และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และสมดุลต่อระบบนิเวศ 

2.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู ป้องกันและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและควบคุม กิจกรรมที่ส่งผล 
    กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อคืนความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และเป็นปัจจัย 

    สนับสนุนการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ : 

1. ฟื้นฟู บูรณะ ดูแลรักษา และป้องกันทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ ให้สามารถ    นำมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืน 

2.  การบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม 

3. การขับเคลื่อน Roadmap มรดกโลกฯเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคม 

4. ป้องกัน และควบคุมมลพิษที่จะส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม  

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7 ผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี  

ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2555 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 
ตอนที่ 104 ก เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555) ได้ประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี ภายใน
แนวเขต ตามแผนที่ท้ายกระทรวง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและการดำรงรักษาเมืองและบริเวณ
ที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการ
สาธารณะ และสภาพแวดล้อมในบริเวณแนวเขตให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเป็นการจัดระบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายคมนาคมขนส่ง    
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และบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ สามารถรับและสอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ซึ่งได้กำหนดสี
ต่างๆ สำหรับใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้  

  สีชมพู ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน  

  สีม่วง ให้เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า  

  สีเม็ดมะปราง ให้เป็นที่ดินประเภทคลังสินค้า  

  สีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม  

  สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม  

  สีเขียวอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

  สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้  

  สีน้ำตาลอ่อน ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรม  

(รายการประกอบแผนผังกำหนดใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภทท้ายกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2555)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง     

ส่วนท้องถิ่น* โดยให้คำนึงถึงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/
จังหวัด ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
เจ้าภาพ ในการจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัด ผู้แทนจากองค์กรอิสระ องค์กรภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องประชุมก ำหนด
วิสัยทัศน์การพัฒนา  และยุทธศาสตร์การพัฒนา สำหรับเป็นกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง        
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ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งใช้เป็นกรอบในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของตนเองต่อไป 

จากการระดมความคิดร่วมกันของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดปราจีนบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุ รี ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนประชาคมจังหวัดปราจีนบุรี โดยองค์การบรหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จัดสัมมนา
วิชาการหารือ  แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และระดมสมอง 
เพ่ือทบทวนกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 29 เมษายน 
2558  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ห้องลีลาวดี) ซึ่งการสัมมนาฯ ครั้งนี้  ดร. บัญชร ส่ง
สัมพันธ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และคณะ เป็นผู้ช่วยดำเนินการสัมมนาหารือแนวทางการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ผลการสัมมนาฯ สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2558 – 
2562 ) ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
   “ ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษส์ิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาทุนสังคม ส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจชุมชน  

   พัฒนาคนสู่พลเมืองให้เข้มแข็ง” 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

กลยุทธ์  ยุทธศาสตร์ 1 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

2. สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเผ้าระวังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาคการเกษตร 

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5. รณรงค์สร้างความตระหนักการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

 

 

 

กลยุทธ์  ยุทธศาสตร์ 2 
1. พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
3. รณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
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กลยุทธ์  ยุทธศาสตร์ 3 

1. ส่งเสริมกิจกรรม การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
2. ส่งเสิรมการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
กลยุทธ์  ยุทธศาสตร์ 4 

1. ส่งเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของชุมชนในทุกระดับ 

 
3.1.9  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น  

จากคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน 2557 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 ดำเนินการให้จัดให้มี น้ำใส ไฟสว่าง ทางสะดวกครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
1.2 จัดหาแหล่งน้ำหรือระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
1.3 คิดตั้งไฟรายทางในถนนสายหลัก สายรองและทางแยก 
1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตในถนนสายหลัก สายรองหรือทางเชื่อมแต่ละหมู่บ้าน 

2. ด้านการพัฒนาคนและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
2.1 ส่งเสริมพัฒนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและองค์กรชุมชนทั้งหลาย เพ่ือเตรียมความ 

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอน สื่อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้เกิด  องค์ความรู้ โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็กวัยก่อนอนุบาล (ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก) 

  2.2  ส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียบประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  2.3 ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้ได้รับการดูแลจากหน่วยงาน
ตามสิทธิ์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

  2.4 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการด้านเศรษฐกิจของชุมชน ภายใต้แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
  2.5 ส่งเสริมสุขอนามัยและป้องกันโรค โดยการประสานร่วมกันทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เน้นการรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์
แข็งแรงอยู่เสมอและการรักษาพยาบาลเพ่ือการบรรลุภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืนและการรักษาทางเลือก เช่น การรักษา
ด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน 
 2.6 จัดให้มีสถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะ ลานกีฬา พร้อมอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายและจัดกิจกรรม
นันทนาการ 
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  2.7 คืนคนดีสู่สังคม โดยทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับศาลหรือสำนักงานคุมประพฤติ เพ่ือให้การช่วยเหลือทาง
กฎหมาย คดีหรือยุติข้อพิพาทต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ง่ายขึ้น 

3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 3.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตร กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มชนบทต่างๆ ให้มีอาชีพและรายได้พอเพียงแก่การยัง
ชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 3.2 จัดหาตลาดหรือแหล่งจำหน่ายใกล้กับชุมชน 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 ปรับปรุงสภาพแหล่งน้ำ แม่น้ำคูคลอง ลำธารสาธารณะต่างๆ ไม่ให้ตื้นเขินและเป็นที่กักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค
บริโภคให้เพียงพอ 

 4.2 จัดให้มีการศึกษาอบรม ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอยด้านการคัดแยก
ขยะเปียกหรือขยะแห้งและขยะท่ีเป็นพลาสติก เพ่ือลดปริมาณขยะซ่ึงเป็น การแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุ 

 4.3 ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการให้ความสำคัญในคุณค่าของทรัพยากรที่มี 

 4.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์หรือไหล่ทางถนนสายหลักและสายรองให้มีความสะอาด เรียบร้อยและสวยงามอยู่เสมอ 

5. ด้านบริหารจัดการ 
 5.1 ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วน เช่น ตัวแทนประชาชน กรรมการชุมชน 
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มอาสาตำรวจบ้าน 
กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า กลุ่มผู้ประกอบการ ตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนจากวัด ตัวแทนจากหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมคิดค้นหาสาเหตุ เพ่ือให้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา โดยแต่งตั้งเป็นคณะทำงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เพ่ือกำหนดแนงทางในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับ
สาเหตุ และวางแผนพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

 5.2 ปรับปรุงและพัฒนบุคลกรให้มีจิตสำนึกด้านการบริการ โดยยึดคุณธรรม จริยธรรม   นำการปฏิบัติ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 

 5.3 ปรับปรุงระบบการบริการประชาชนให้สะดวกเร็ว โปร่งใสและตรวจสอบได้มีการ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ ให้ครอบคลุมการบริหารให้ครบทุกด้าน เพ่ือลดขั้นตอยการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาใช้
บริการ โดยยึดหลักผลประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมาย 

 5.4 ส่งเสริมและพัฒนากิจการด้านประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ  ถึงบทบาท ภาระหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 

 

 

6. ด้านการรักษาความมั่นคงสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมอยู่เสมอ  ทั้งจำนวนบุคลากรและ
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 

  6.2 สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
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  6.3 สร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็งในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  6.4 สนับสนุนหน่วยงานในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี 

3.2  ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
3.2.1  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้าง
สังคมให้เข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
3. ด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

11.1 ถนนชำรุดเร็ว ถนนแคบมีปัญหาการขับรถสวนทางกัน การ
ปรับปรุงแก้ไขล่าช้า 
1.2 ถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อในหน้าฝน 
1.2 ไฟฟ้าแสงสว่างไม่ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน รวมถึงทางแยกทางโค้ง 
1.4 ระบบประปาไม่มีประสิทธิภาพเนื่องจากขาดการบริหารจัดการ 
ขาด  น้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง  
1.5 ขาดประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ในพื้นดิน 
1.6 บ่อน้ำตื้นเขิน 
1.7 ขาดถังเก็บน้ำแต่ละหมู่บ้าน 
 
2.1 ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น 
2.2 ขาดตลาดกลางเพ่ือรับซื้อสินค้าเกษตร 
2.3 แรงงานทั่วไป ขาดทักษะฝีมือในการทำงาน เปลี่ยนงานบ่อย 
2.4  คนจนยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ/แก้ไขอย่างเต็มที่ 
2.5 ขาดการส่งเสริมการทางเกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ   
และเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุน 
2.6 สินค้า OTOP ยังมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน และขาดศูนย์กลางใน
การรับซื้อ - จาหน่ายสินค้า OTO 
2.7 ประชาชนให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชุมน้อย 
3.1 ขาดตลาดรองรับซื้อพืชผลทางการเกษตร 
3.2 บุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
3.3 ประชาชนว่างงานเนื่องจากมีการเลือกงานที่จะทำ 
3.4 ประชาชนขาดการสานต่อโครงการที่ดำเนินการ 
3.5 ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม 
 

4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

4.1 ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง  
4.2 ขาดระบบป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 
4.3 ขาดการเข้มงวดในการบริหารจัดการเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย
ภายในโรงงาน 
4.4  ขาดสวนสาธารณะไว้ผักผ่อนหย่อนใจ 
4.5 ผู้ประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรมยังขาดจิตสานึกในการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อม 
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4.6 ปัญหาการกำจัดขยะไม่มีประสิทธิภาพ 
4.7 ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
การทิ้งขยะ 

5. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
6. ด้านการรักษาความม่ันคง ความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 5.1 บุคลากรยังขาดประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ 
5.2 ขาดการทำความเขา้ใจกับประชาชนเรื่องบทบาท  
และหน้าที่ของการเป็นสมาชิก 
5.3 หน่วยงานต่างๆ ขาดความตื่นตัวในการสนับสนุนส่งเสริมให้ 
ประชาชนใช้สิทธิ ตามระบอบประชาธิปไตย 
5.4 ผู้นำชุมชนขาดประสิทธิภาพในการประสานงาน 
    ให้กับประชาชน 
 
6.1 เกิดแหล่งมั่วสุมของเด็กทำให้เกิดความเสี่ยงด้านยาเสพติด 
6.2 ประชาชนว่างงานทำให้เกิดการลักขโมย 
6.3 ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
และตรวจสอบผลการดำนเนินงานของภาครัฐ 
 

3.2.2  ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพ  
ในมิติพื้นที่ 

ด้านพ้ืนที ่
เนื่องจากผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  ได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพทางด้านระบบโครงข่ายเส้นทางคมนาคม

และขนส่งสายหลัก  ผ่านพ้ืนที่ชุมชนที่สามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ติดต่อสู่พ้ืนที่ข้างเคียง รวมทั้งมี
เส้นทางการเดินทางเชื่อมต่อสู่พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว จึงยังคงให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อบริการชุมชนเป็นหลัก เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในชุมชนให้ได้มาตรฐาน 

ด้านสังคม  
เนื่องจากการพัฒนาของตำบลนนทรี ตามผังเมืองรวมเป็นพ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมบางพ้ืนที่ ทำให้มีการ

เติบโตทางเศรษฐกิจในชุมชน ปัญหาทางสังคมจากการวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและคุณภาพ
ชีวิตองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ประชาชนมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่และปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจราจร  แรงงานต่างด้าว 

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ควรกำหนดและให้ความสำคัญส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนให้มีความ
ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การเฝ้าระวังการระบาดยาเสพติด การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจ้างแรงงานต่างด้าว
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย การทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของพ้ืนที่ตำบลนนทรี ตามผังเมืองรวม 
พ้ืนที่ของตำบลนนทรีมีแหล่งน้ำ คลอง ที่อุดมสมบูรณ์ และบางพ้ืนที่ทำโรงงานอุตสาหกรรม โรงเลี้ยงหมู/ไก่ ปัญหา  
ด้านมลภาวะเป็นพิษ ด้านกลิ่นและน้ำเสีย ประชาชนมีความเสี่ยงทางด้านการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ต้องกำหนดระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับให้ควบคุมที่ชัดเจน เพ่ือป้องกันปัญหา
มลภาวะเป็นพิษ    

3.3.3  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  

❖ สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง  (Strength = S) จุดอ่อน  (Weakness = W) 

1.  ด้านบุคลากร  (MAN) 
     1)  คณะผู้บริหาร  และฝ่ายสภา  มีการ
วางแผนการบริหารและมีการกำหนดนโยบาย
ไว้อย่างชัดเจน 
     2)  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่มีความรู้
ความสามารถ  มีเจ้าหน้าที่ประจำทุกฝ่าย 
 
 

1.  ด้านบุคลากร  (MAN) 
     1) มีการเปลี่ยนแปลงและโอน(ย้าย) ด้านบุคลากรบ่อยครั้ง 
ทำให้ขาดความต่อเนื่อง 
     2. การบริหารจัดการภายในองค์กรล่าช้า 

2.  ด้านเครื่องมือ / เครื่องใช้ (MATERIAL) 
     1)  มีเครื่องมือ เครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์  
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
     2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  วัสดุอุปกรณ์  มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
     3)  มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว       
มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

2.  ด้านเครื่องมือ / เครื่องใช้ (MATERIAL) 
    1) บุคลากรใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน  ยังไม่เต็ม
ศักยภาพ 
 

3.  ด้านงบประมาณ (MONEY) 
     1)  อบต. มีงบประมาณเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการในการพัฒนาสูง  และสามารถ
นำไปใช้ในการจัดทำแผนงาน / โครงการ
ต่างๆ  ได้อย่างเพียงพอ 

3.  ด้านงบประมาณ (MONEY) 
     1)  งบประมาณเงินอุดหนุนบางรายการที่  อบต.  ได้รับ
ล่าช้า ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า การ
ปฏิบัติงานของอบต. ล่าช้า  
     2)  เงินอุดหนุนที่อบต.ได้รับมักมีเงื่อนไขในการใช้จ่าย      
จึงเป็นปัญหาในการจัดทำแผนงาน / โครงการ 
 

จุดแข็ง  (Strength = S) จุดอ่อน  (Weakness = W) 
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4.  ด้านบริหารจัดการ (MANAGEMEN) 
     1)  มีกฎระเบียบขั้นตอน  วิธีการที่มี
มาตรฐานเดียวกับของ  อปท. 
     2)  มีความคล่องตัวในการบริหาร
งบประมาณในการแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โอน
งบประมาณ  ในกรณีมีข้อผิดพลาดโดย
สามารถตัดสินให้แล้วเสร็จได้ในอำนาจหน้าที่
ของคณะผู้บริหาร  หรืออำนาจฝ่ายสภา 

4.  ด้านบริหารจัดการ (MANAGEMEN) 
     1)  ระเบียบวิธีปฏิบัติ และระบบงาน  ทำให้เกิดความล่าช้า
ในการปฏิบัติงาน 
     2)  ระเบียบวิธีการปฏิบัตมิีความไม่ชัดเจนในทางปฏิบัติ  
ต้องรอการสั่งการ  และมีการติดตามจากผู้เกี่ยวข้อง 

5.  ด้านโครงสร้างการบริหาร 
(STRUCTURE) 
     1)  อบต. มีความอิสระในการกำหนด
นโยบาย  เป้าหมายในการบริหารงานภายใต้
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
     2)  การบริหารงานจะมีคณะผู้บริหาร
เป็น         ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่  และสภา  อบต.  ทำหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  
ทำให้เกิดความรอบคอบ โปร่งใส 

5.  ด้านโครงสร้างการบริหาร (STRUCTURE) 
     1)  นักการเมืองท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นบางส่วนขัดแย้งกัน 
ทำให้เกิดการพัฒนาล่าช้า 
     2)  ความแตกต่างทางความคิดของประชาชนในเขตพ้ืนที่
ทำให้การพัฒนาไม่เป็นทิศทางเดียวกันและเกิดความล่าช้า 

 

❖  สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunity = O) อุปสรรค (Threat = T) 

1.  ด้านสังคม 
      1)  ประชาชนสามารถเลือกและปรับ
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้เหมาะสมกับ
สภาพสังคมซึ่งมีทั้งการอุตสาหกรรม  และ
การเกษตร 

1.  ด้านสังคม 
     1)  มีแรงงานจากนอกพ้ืนที่และมีการจ้างแรงงาน    
ต่างด้าวอยู่ในภาคอุตสาหกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก  ทำ
ให้เกิดปัญหาทางสังคม  เช่น  ปัญหายาเสพติด  เอดส์  
ผู้มีอิทธิพล  แหล่งอบายมุข  และความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
     2) พ้ืนที่ภายในตำบลเป็นที่ตั้งของ
โรงงาน  ทำให้มีการจ้างแรงงานเป็นจำนวน
มาก และทำให้ตำบลมีความเจริญและมีการ
พัฒนาภายในท้องถิ่น 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
    2) แรงงานที่อยู่ภายในตำบล  ส่วนใหญ่มีความรู้
ความสามารถไม่ตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมจะจ้างแรงงาน     ต่างด้าวเป็นส่วน
ใหญ่ 

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 
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“ นนทรีเป็นเมืองที่น่าอยู่ คนมีความรู้คู่วัฒนธรรมอันดีงาม คุณภาพชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ”   

พันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้กำหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจ (Mission)  ในการดำเนินกิจการของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ดังต่อไปนี้  
 - การพัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพ้ืนฐาน  พัฒนาการคมนาคม ไฟฟ้าสาธารณะ  การระบายน้ำ การพัฒนา

และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรให้กับประชาชน  การผังเมือง การปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ 

- การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมความเข้ม
แข้งของชุมชน การนันทนาการ และส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์   

- พัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ การส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้าพ้ืนเมือง สนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจชุมชน  การแทรกแซงราคาพืชผล สนับสนนุกลุ่มอาชีพต่างๆ  และการจัดตั้งกลุ่มที่เป็นธรรม สามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

- การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
- การพัฒนาอนุรักษ์ การป้องกันการทำลาย การบำบัด และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ

มีส่วนร่วมของประชาชน อย่างยั่งยืน 

- การพัฒนารูปแบบการรักษาความมั่นคงความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการพัฒนา เป็นการนำหลักเทคนิคมาใช้ในการพิจารณาข้อมูลเพ่ือนำไปสู่
การกำหนดยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่นปัจจัยสภาวะแวดล้อม
ภายนอกซึ่งทำให้สามารถตระหนักถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  เพ่ือเป็นการประเมินศักยภาพและ
กำหนดทิศทางเป้าหมายในอนาคตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีจัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 255๙  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนตำบลนนทรี  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  และหัวหน้าส่วนราชการ   ในองค์การ
บริหารส่วนตำบลนนทรี ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1.จุดแข็ง/จุดเด่น (Strength) ของท้องถิ่นและพ้ืนที่  กฎหมายให้ท้องถิ่นสามารถกำหนดวางแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้  โดยมีประชาชนมีส่วนร่วมคิดวางแผนดำเนินการและตรวจสอบ กฎหมายให้อำนาจท้องถิ่น
จัดเก็บรายได้เองและให้การสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลืออีกส่วนหนึ่ง จากการที่มีรายได้เป็นของตนเองทำให้ท้องถิ่น
จัดหาอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านของพื้นที่มีภารกิจในการบริหารการพัฒนา  มีประปา
ใช้เกือบทุกครัวเรือน  มีการรวมกลุ่มออมทรัพย์  กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง  ชุมชนเข้มแข็ง  เป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรม  มี
สนามกอล์ฟบริการนักท่องเที่ยว ผู้บริหารของท้องถิ่นมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่น   มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และการเสริมสร้างประสบการณ์   งบประมาณเพียงพอในการบริหารภายใน
องค์กร 

2. จุดอ่อน/จุดด้อย  (Weakens)  ของท้องถิ่นและพ้ืนที่ จากการที่มีเครื่องมืออุปกรณ์(ครุภัณฑ์)มากทำให้การใช้
งบประมาณดูแลรักษาเพ่ิมมากขึ้น  ความยากจน  รายได้น้อย  โรคระบาด ยาเสพติด  สาธารณสุขมูลฐาน  การศึกษา  
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ขาดการประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลข่าวสาร ที่ดินมีจำกัด  ประชาชนขาดความรู้เรื่องการบริหารเงินทุน    ดินมีปัญหาใน
บางพ้ืนที่บางหมู่บ้าน  คนหนุ่มสาวไปทำงานโรงงานไม่สนใจงานในด้นกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ  การว่างงาน  
ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ  สภาวะภัยธรรมชาติ  ประชาชนขาดวินัยการจราจร  กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน/ องค์กรภาค
เกษตรยังไม่เข้มแข็งในการบริหารจัดการ ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมในแหล่ง
ชุมชน และย่านอุตสาหกรรม มลพิษทางน้ำ และอากาศ   การบริหารจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีข้อจำกัดด้านกฎหมาย 

3.  โอกาส  (Opportunity)  ของท้องถิ่นและพ้ืนที่ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล  รวมทั้งมีโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม  การประกอบอาชีพ  ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน  และชุมชนเมือง  อินเตอร์เน็ต
ตำบล  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  ส่งเสริมอาชีพจัดกลุ่มอาชีพ  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้
ประจำหมู่บ้าน ส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริมศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน  ส่งเสริม
อาชีพเกษตรกร  พัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตรกรรม  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนา
อาชีพการเกษตรพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP  กระแสความสนใจทางสุขภาพและพืชสมุนไพรธรรมชาติ
ของชาวไทยและชาวต่างชาติมีมากขึ้น   

4.  อุปสรรค  (Threa ) ของท้องถิ่นและพ้ืนที่  เช่น  ประชาชนในท้องถิ่นบางส่วนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือใน
การรวบรวมกลุ่ม  การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาท้องถิ่น  ขาดตลาดรองรับซื้อพืชผลทางการเกษตร
อันเป็นผลให้พืชผลเสียหายขาดการกำหนดทิศทาง   รวมทั้งผู้นำท้องถิ่นยังไม่มีความเข้าใจในการให้ความสำคัญกับ 
การบูรณาการในการกำหนดทิศทาง  และการพัฒนาท้องถิ่น ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านการ
ส่งเสริมอาชีพของประชาชน วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป   ขาดภูมิคุ้มกันในตัวเองเกิดการลอกเลียนแบบวัฒนธรรม
ต่างชาติ สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ปัญหาภัยทางสังคม และยาเสพติด  ปัญหาภัยทางธรรมชาติทั้งอุทกภัย และภัยแล้ง 
เป็นต้น 
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วิเคราะห์ปัจจัยกำหนดยุทธศาสตร์จากจุดแข็งกับโอกาส และจุดแข็งกับอุปสรรค 

   
           โอกาส  

 
 
              ปัจจัยที่ได้จากจุดแข็งกับโอกาส 

จุดแข็ง     
        
        
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 
อุปสรรค 

                  
 

ปัจจัยท่ีได้จากจุดแข็งกับอุปสรรค 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.พื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนนทรี สามารถ
ประกอบอาชีพได้ทั้ง
การเกษตรและโรงงาน
อุตสาหกรรม 
2. ผู้บริหารของท้องถิ่นมี
ความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนา
ท้องถิ่น 
3. มีการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง ท้ังด้าน
ความรู้ ความสามารถ และ
การเสริมสร้าง
ประสบการณ ์
4.งบประมาณเพียงพอใน
การบริหารภายในองค์กร 
 

1. รัฐบาลมีนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
การเกษตรพัฒนาผลิตภณัฑ์
ชุมชน และสินค้า OTOP 
2. กระแสความสนใจทาง
สุขภาพและพืชสมุนไพร
ธรรมชาติของชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมีมากขึ้น 
3. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนา
อุตสาหกรรมและ SME 
4. นักท่องเที่ยวมีความ
นิยมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และวัฒนธรรมมากขึ้น 
 

1.ส่งเสรมิการพัฒนาอาชีพ
เกษตร    
สินค้าชุมชน สินค้า otop 
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อการ
จัดการ 
บริหารภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 
3. บริหารจัดการ
งบประมาณภายในองค์กรให้
คุ้มค่า               

1. วิถีชีวิตของคน
เปลี่ยนไป ขาดภมูิคุ้มกันใน
ตัวเองเกิดการ
ลอกเลียนแบบวัฒนธรรม
ต่างชาติ สถาบันครอบครัว
อ่อนแอ 
2. ปัญหาภัยทางสังคม 
และยาเสพตดิ 
3. ปัญหาภัยทางธรรมชาติ
ทั้งอุทกภัย และภัยแล้ง 

1.พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมใหเ้กิดความ
อบอุ่นภายในครอบครัว 
3. ยกระบับคุณภาพชีวิตของ
ประชาขนทุกด้าน 
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วิเคราะหป์ัจจัยกำหนดยุทธศาสตร์จากจุดอ่อนกับโอกาส และจดุออ่นกับอุปสรรค 
 
 
             โอกาส  
 
 
                                                ปัจจัยท่ีได้จากอ่อนกับโอกาส 
 

 จุดอ่อน 
        
           
 
 
 
 
 
 
     
                              อุปสรรค  
 
          
                                                                                                   ปัจจัยท่ีได้จากจุดอ่อนกับอุปสรรค 
 
 
      
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. กลุ่มผลติภณัฑ์
ชุมชน/ องค์กรภาค
เกษตรยังไม่เข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการ 
ในการดำเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 
2. ปัญหาสภาพ
สิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรมในแหล่งชุมชน 
และย่านอตุสาหกรรม 
มลพิษทางน้ำ และ
อากาศ 
3. การบริหารจดัการ
งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีข้อจำกัด
ด้านกฎหมาย 

1.พัฒนาภาค
การเกษตรให้เข้มแข็งใน
การดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ 
2. ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านอาชีพ 
3. รณรงค์ให้ประชาชน
เห็นความสำคัญในการ
บริหารจดัการ
สิ่งแวดล้อม 

1.ส่งเสรมิให้ประชาชน
ปฏิบัตตามหลักปรัชญา
เศรษกิจพอเพียง 
2.สนับสนุนการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชน 
3.สนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพ
ติด 

1. รัฐบาลมีนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
สนับสนุนการพัฒนา
อาชีพการเกษตร
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และสินค้า OTOP 
2. กระแสความสนใจ
ทางสุขภาพและพืช
สมุนไพรธรรมชาติของ
ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมีมากขึ้น 
3. รัฐบาลมีนโยบาย
พัฒนาอุตสาหกรรม
และ SME 
4. นักท่องเที่ยวมีความ
นิยมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและวัฒนธรรม
มากขึ้น 
 

1. วิถีชีวิตของคน
เปลี่ยนไป ขาด
ภูมิคุ้มกันในตัวเอง
เกิดการ
ลอกเลียนแบบ
วัฒนธรรมต่างชาติ 
สถาบันครอบครัว
อ่อนแอ 
2. ปัญหาภัยทาง
สังคม และยาเสพติด 
3. ปัญหาภัยทาง
ธรรมชาติทั้งอุทกภัย 
และภยัแล้ง 
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แนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 
 

ปัจจัยท่ีได้จากจุดแข็งกับโอกาส 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีได้จากจุดแข็งกับอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 

  
    ปัจจัยที่ได้จากอ่อนกับโอกาส 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีได้จากจุดอ่อนกับอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคน
และสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการ
รักษาความมั่นคงความ
สงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

1.ส่งเสรมิการพัฒนาอาชีพเกษตร    
สินค้าชุมชน สินค้า otop 
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อการจดัการ 
บริหารภายในองค์กรใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
3. บริหารจัดการงบประมาณภายใน
องค์กรให้คุ้มค่า               

1.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมใหเ้กิดความอบอุ่นภายใน
ครอบครัว 
3. ยกระบับคุณภาพชีวิตของประชา
ขนทุกด้าน 

1.พัฒนาภาคการเกษตรให้เข้มแขง็ใน
การดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
2. ส่งเสริมการพัฒนาด้านอาชีพ 
3. รณรงค์ให้ประชาชนเห็น
ความสำคญัในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

1.ส่งเสรมิให้ประชาชนปฏิบตัตามหลัก
ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 
2.สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
3.สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 
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จากการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ข้างต้น วิเคราะห์
ปัจจัยแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์ได้ 6 ยุทธศาสตร์ และได้วิสัยทัศน์การพัฒนา พันธกิจการพัฒนา ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
    “ นนทรีเป็นเมืองท่ีน่าอยู่ คนมีความรู้คู่วัฒนธรรมอันดีงาม คุณภาพชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ” 

พันธกิจ (Mission) 
1. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพ้ืนฐาน  พัฒนาการคมนาคม ไฟฟ้าสาธารณะ  การระบายน้ำ  การ

พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรให้กับประชาชน  การผังเมือง  การปรับปรุง
ไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริม
ความเข้มแข้งของชุมชน การนันทนาการ และส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัด
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์   

3. พัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ การส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้าพ้ืนเมือง 
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชน  การแทรกแซงราคาพืชผล สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ  และ การจัดตั้งกลุ่มท่ีเป็น
ธรรม สามารถพ่ึงตนเองได้ 

4. การพัฒนาอนุรักษ์ การป้องกันการทำลาย การบำบัด และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างยั่งยืน 

5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
6. การพัฒนารูปแบบการรักษาความม่ันคงความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  6  ด้าน 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและ  ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีร่วมกับ

หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เมื่อวันที่  9 เมษายน 2558 เพ่ือทบทวนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ซึ่งมติที่ประชุมฯ มีความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ , พันธกิจ , เป้าประสงค์          
และยุทธศาสตร์การพัฒนาเดิมขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนนทรี (พ.ศ. 25๖๐ – 2563) 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายจากพันธกิจ/ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด ความก้าว หน่วย หน่วย

เช่ือมโยง อปท.ในเขต อบต.นนทรี จุดมุ่งหมายเพ่ือ เป้าประสงค์/ 60 61 62 63 แนวทาง ระดับ หน้าของ รับผิดชอบสนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัด การพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือ การพัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย หลัก

จังหวัด การพัฒนา

(ตัวช้ีวัดรวม)

เมืองน่าอยู่ พัฒนาคุณภาพ พัฒนาด้าน พัฒนาระบบโครงสร้าง เชิงปริมาณ 10 10 10 10 1.การพัฒนา ร้อยละของงาน ปีละอย่างน้อย (1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ กองช่าง  กองคลัง

ด้วยการพัฒนา ชีวิตทุนทางสังคมโครงสร้างพ้ืนฐานพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน ร้อยละของงาน สาย สาย สาย สาย ระบบคมนาคมในต าบลด้านโครงสร้าง 6 สาย

ทุนทางสังคม และชุมชน ให้มีการคมนาคมท่ีสะดวก  ด้านโครงสร้าง 2 2 2 2 ให้มีความสะดวกรวดเร็วพ้ืนฐานท่ีอยู่ใน ปีละอย่างน้อย (2) โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองช่าง  กองคลัง

และความม่ันคง ให้เข้มแข็ง มีระบบไฟฟ้าท่ัวทุกหมู่บ้าน พ้ืนฐานท่ีอยู่ใน สาย สาย สาย สาย และปลอดภัย ความรับผิดชอบ 2 สาย

สู่สังคมเป็นสุข พัฒนาแหล่งน้้าอุปโภค ความรับผิดชอบ 25 25 25 25 ขององค์การ ปีละอย่างน้อย (3) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง กองช่าง  กองคลัง

 บริโภคและการเกษตร ขององค์การ สาย สาย สาย สาย บริหารส่วนต้าบล 25 สาย

ให้เพียงพอตลอดปี  บริหารส่วนต้าบล 25 25 25 25 นนทรี ได้รับการ ปีละอย่างน้อย (4)โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต กองช่าง  กองคลัง

ไฟฟ้าสาธารณะ นนทรี ได้รับการ สาย สาย สาย สาย พัฒนาท่ีดีข้ึน 25 สาย

และตามครัวเรือน พัฒนาท่ีดีข้ึน 5 5 5 5 ปีละอย่างน้อย (5) โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง กองช่าง  กองคลัง

ประชาชนใน เชิงคุณภาพ สาย สาย สาย สาย 5 สาย

เขตต้าบลนนทรี ความพึงพอใจ 4 4 4 4 ปีละอย่างน้อย (6)โครงการขยายเขตถนนลูกรัง กองช่าง  กองคลัง

เพ่ือองค์การบริหารส่วน ของผู้ใช้เส้นทาง สาย สาย สาย สาย 4 สาย

ต้าบลนนทรีเป็นเมืองน่าอยู่ หรือแหล่งน้้า 1 0 0 ปีละอย่างน้อย (7)โครงการเสริมดินลูกรัง กองช่าง  กองคลัง

ท่ีได้รับการพัฒนา สาย สาย สาย สาย 1 สาย

4 4 4 4 ปีละอย่างน้อย (8) โครงการก่อสร้างถนนดิน กองช่าง  กองคลัง

สาย สาย สาย สาย 4 สาย

5 5 5 5 ปีละอย่างน้อย (9)โครงการขยายถนนดิน กองช่าง  กองคลัง

สาย สาย สาย สาย 5 สาย

1 1 1 1 ปีละอย่างน้อย (10) โครงการขยายไหล่ทาง กองช่าง  กองคลัง

แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง 5 แห่ง

1 1 1 1 ปีละอย่างน้อย (11) โครงการบ้ารุงซ่อมแซมรักษาเส้นทางคมนาคมกองช่าง  กองคลัง

แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง 5 แห่ง

1 1 1 1 ปีละอย่างน้อย (12) โครงการส้ารวจทางสาธารณะภายในหมู่บ้านกองช่าง  กองคลัง

แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง 5 แห่ง

1 0 0 0 ปีละอย่างน้อย (13)โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิรส์ข้ามถนน กองช่าง  กองคลัง

โครงการ 2 โครงการ

1 0 0 0 ปีละอย่างน้อย (14)โครงการขอจุดกลับรถเพ่ิม หมู่ 1 กองช่าง  กองคลัง

แห่ง 1 แห่ง

1 0 0 0 ปีละอย่างน้อย (15)โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีต กองช่าง  กองคลัง

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี (พ.ศ.2560 - 2563)

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
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แห่ง 1 แห่ง
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายจากพันธกิจ/ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด ความก้าว หน่วย หน่วย

เช่ือมโยง อปท.ในเขต อบต.นนทรี จุดมุ่งหมายเพ่ือ เป้าประสงค์/ 60 61 62 63 แนวทาง ระดับ หน้าของ รับผิดชอบสนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัด การพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือ การพัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย หลัก

จังหวัด การพัฒนา

(ตัวช้ีวัดรวม)

7 7 7 7 2.  สนับสนุนให้มี ร้อยละของ ปีละอย่างน้อย (1) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล กองช่าง  กองคลัง

แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง การปรับปรุงระบบประปา จ้านวนแหล่งน้้า 7  แห่ง

12 12 12 12 แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคท่ีอยู่ใน ปีละอย่างน้อย (2) โครงการวางระบบส่งน้้าประปาห้วยจระเข้ กองช่าง  กองคลัง

แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง และบริโภคทุกหมู่บ้าน ความรับผิดชอบ 12  แห่ง

3 0 0 0 ขององค์การ ปีละอย่างน้อย (3) โครงการขยายเขตท่อประปา กองช่าง  กองคลัง

แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง บริหารส่วนต้าบล 2  แห่ง

7 7 7 7 นนทรี ได้รับการ ปีละอย่างน้อย (4) โครงการติดต้ังถังเก็บน้้า กองช่าง  กองคลัง

แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง พัฒนาเพ่ิมข้ึน 7  แห่ง

5 0 0 0 ปีละอย่างน้อย (5) โครงการติดต้ังถังกรองน้้า กองช่าง  กองคลัง

แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง 5  แห่ง

1 0 0 0 ปีละอย่างน้อย (6) โครงการย้ายถังประปา กองช่าง  กองคลัง

โครงการ 2 โครงการ

1 0 0 0 ปีละอย่างน้อย (7) โครงการน้้าประปาด่ืมได้ กองช่าง  กองคลัง

แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง 1 โครงการ

9 9 9 9 ปีละอย่างน้อย (8) โครงการซ่อมแซม/บ้ารุงรักษาถังประปา กองช่าง  กองคลัง

แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง 9  แห่ง

1 0 0 0 ปีละอย่างน้อย (9) โครงการขุดลอกคลองหรือแหล่งน้้าธรรมชาติกองช่าง  กองคลัง

แห่ง 1  แห่ง

1 0 0 0 ปีละอย่างน้อย (10) โครงการจัดซ้ือถังเก็บน้้า กองช่าง  กองคลัง

แห่ง 1  แห่ง

10 0 0 0 ปีละอย่างน้อย (11) โครงการวางท่อระบายน้้า กองช่าง  กองคลัง

ถัง 20  ถัง

10 0 0 0 ปีละอย่างน้อย (12) โครงการก่อสร้างประตูระบายน้้า กองช่าง  กองคลัง

โครงการ 10  โครงการ

100 100 100 100 3.  การพัฒนา ร้อยละของ ปีละอย่างน้อย (1) โครงการติดต้ังไฟสาธารณะ กองช่าง  กองคลัง

จุด จุด  จุด และปรับปรุงไฟฟ้า จ้านวนครัวเรือน 100 จุด

100 100 100 100 ให้มีประสิทธิภาพ ท่ีมีไฟฟ้าใช้ ปีละอย่างน้อย (2) โครงการบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม กองช่าง  กองคลัง

จุด จุด จุด จุด และท่ัวทุกพ้ืนท่ี อย่างท่ัวถึงทุก 100 จุด     ระบบไฟฟ้าท่ีช้ารุด

กองช่าง  กองคลัง

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
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 ยท.04

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสร้างสังคมให้เข้มแข็ง
ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายจากพันธกิจ/ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด ความก้าว หน่วย หน่วย

เช่ือมโยง อปท.ในเขต อปท. จุดมุ่งหมายเพ่ือ เป้าประสงค์/ 60 61 62 63 แนวทาง ระดับ หน้าของ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัด การพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือ การพัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย หลัก

จังหวัด การพัฒนา
(ตัวช้ีวัดรวม)

เมืองน่าอยู่ พัฒนาคุณภาพ เพ่ือยกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิต เชิงปริมาณ 1 1 1 1 1. การพัฒนาความรู้ ร้อยละผล จัดโครงการ (1)โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส านักปลัด  กองคลัง

ด้วยการพัฒนา ชีวิตทุนทางสังคม คุณภาพชีวิต ของประชาชนท่ีดี ร้อยละของประชาชน สู่ประชาชน สัมฤทธ์ิของ ปีละไม่น้อยกว่า   ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาศ กองการศึกษาฯ

ทุนทางสังคม และชุมชน ของประชาชน และเสริมสร้าง ท่ีได้รับการดูแล และส่งเสริมการศึกษา ประชาชน  1 กิจกรรม   เด็กเยาวชน ต าบลนนทรี

และความม่ันคง ให้เข้มแข็ง และชุมชนให้เกิด ความเข้มแข็งของชุมชน และร่วมกิจกรรม ของประชาชน และนักเรียนมีผลการ
สู่สังคมเป็นสุข ความเข้มแข็ง ให้มีความเข้มแข็ง   มีคุณภาพชีวิต 1 1 1 1 โดยท่ัวถึง เรียนสูงข้ึน จัดกิจกรรม (2)โครงการแข่งขันกีฬา กองการศึกษาฯ  กองคลัง

ท่ีดีข้ึน ปีละ 1 คร้ัง ส านักปลัด

เชิงคุณภาพ 1 1 1 1 จัดกิจกรรม (3)โครงการวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษาฯ  กองคลัง

ระดับคุณภาพชีวิต ปีละ 1 คร้ัง

ของประชาชน
ได้รับส่ิงจ าเป็น 20 20 20 20 จ านวนนักเรียน (4)(สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) กองการศึกษาฯ  กองคลัง

ข้ันพ้ืนฐาน ร่วมโครงการ   โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ด้านคุณภาพชีวิต เพ่ิมข้ึนปีละ   ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ด้านการศึกษา 20 คน

และด้านอ่ืนๆ 1 1 1 1 จัดกิจกรรม (5)(สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) กองการศึกษาฯ  กองคลัง

ดีข้ึน ปีละ 1 คร้ัง    โครงการประกันคุณภาพภายใน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

   โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(ปฐมวัย)

1 1 1 1 จัดกิจกรรม (6)(สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) กองการศึกษาฯ  กองคลัง

ปีละ 1 คร้ัง   โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(ปฐมวัย) 

1 1 1 1 จัดกิจกรรม (7)(สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) กองการศึกษาฯ  กองคลัง

ปีละ 1 คร้ัง    โครงการนิเทศภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1 1 1 1 จัดกิจกรรม (8) (สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา) กองการศึกษาฯ  กองคลัง

ปีละ 1 คร้ัง     โครงการเย่ียมบ้านสานสัมพันธ์

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี (พ.ศ.2560 - 2563)

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายจากพันธกิจ/ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด ความก้าว หน่วย หน่วย

เช่ือมโยง อปท.ในเขต อปท. จุดมุ่งหมายเพ่ือ เป้าประสงค์/ 60 61 62 63 แนวทาง ระดับ หน้าของ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัด การพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือ การพัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย หลัก

จังหวัด การพัฒนา
(ตัวช้ีวัดรวม)

1 1 1 1 ร้อยละผล จัดโครงการ (9) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กองการศึกษาฯ  กองคลัง

สัมฤทธ์ิของ ปีละไม่น้อยกว่า

ประชาชน  1 กิจกรรม

และนักเรียนมีผลการ
1 1 1 1 เรียนสูงข้ึน จัดโครงการ (10) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส านักปลัด กองคลัง

ปีละไม่น้อยกว่า กองการศึกษาฯ

 1 กิจกรรม

1 1 1 1 จัดโครงการ (11)โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา กองการศึกษาฯ  กองคลัง

ปีละไม่น้อยกว่า ในช่วงปิดภาคเรียน

 1 กิจกรรม

1 1 1 1 จัดโครงการ (12)โครงการพัฒนาและให้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษาฯ  กองคลัง

ปีละไม่น้อยกว่า

 1 กิจกรรม

1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (13)โครงการพัฒนาและให้บริการห้องสมุดต าบล กองการศึกษาฯ กองคลัง

ปีละ 1 โครงการ

1 1 1 1 จัดหาอุปกรณ์ (14)โครงการจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน กองการศึกษาฯ  กองคลัง

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  วัสดุการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ส านักงาน 

และเคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก

1 1 1 1 จัดหาส่ือการเรียน (15)โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม) กองการศึกษาฯ  กองคลัง

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

1 1 1 1 จัดหาเคร่ืองคอมฯ (16)โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ  กองคลัง

อย่างน้อยปีละ 1 เคร่ือง

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายจากพันธกิจ/ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด ความก้าว หน่วย หน่วย

เช่ือมโยง อปท.ในเขต อปท. จุดมุ่งหมายเพ่ือ เป้าประสงค์/ 60 61 62 63 แนวทาง ระดับ หน้าของ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัด การพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือ การพัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย หลัก

จังหวัด การพัฒนา
(ตัวช้ีวัดรวม)

1 1 1 1 ร้อยละผล จัดโครงการ (17)โครงการประกวดเต้นแอโรบิคพิชิตโรคภัย กองการศึกษาฯ กองคลัง

สัมฤทธ์ิของ ปีละไม่น้อยกว่า อนุบาล 3 ขวบ
ประชาชน  1 กิจกรรม

และนักเรียนมีผลการ
1 1 1 1 เรียนสูงข้ึน ฝึกอบรมอย่างน้อย (18)โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ กองการศึกษาฯ กองคลัง

ปีละ 1 โครงการ      วิชาการด้านการศึกษา

1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (19) โครงการรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด กองการศึกษาฯ กองคลัง

ปีละ 1 โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี

6 6 6 6 ด าเนินการปีละ (20)โครงการเสียงตามสายต าบลนนทรี (หมู่ 1-16 ) กองช่าง  กองคลัง

6 แห่ง

6 6 6 6 ด าเนินการปีละ (21)โครงการก่อสร้างต่อเติมและ กองช่าง  กองคลัง

6 แห่ง      ซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน

1 1 1 1 จัดหาส่ือการเรียน (22)โครงการอบมภาษาอังกฤษ ส านักปลัด  กองคลัง

อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (23)โครงการอบรมยุทธศาสตร์น าร่อง ส านักปลัด  กองคลัง

ปีละ 1 โครงการ เพ่ือการพัฒนาผู้ประกอบการหน่วยงาน

ต่างๆ ของต าบลนนทรีภายใต้บริบท

ประชาคมอาเซียน

1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (24)โครงการปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุยชน ส านักปลัด  กองคลัง

ปีละ 1 โครงการ ให้แก่ประชาชน

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายจากพันธกิจ/ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด ความก้าว หน่วย หน่วย

เช่ือมโยง อปท.ในเขต อปท. จุดมุ่งหมายเพ่ือ เป้าประสงค์/ 60 61 62 63 แนวทาง ระดับ หน้าของ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัด การพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือ การพัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย หลัก

จังหวัด การพัฒนา
(ตัวช้ีวัดรวม)

1 1 1 1 2.การพัฒนา ร้อยละของประชาชน ฝึกอบรมอย่างน้อย (1)โครงการอบรมและศึกษาดูงานอาหารปลอดภัย กองสาธารณสุขฯ  กองคลัง

ด้านสุขภาพอนามัย ท่ีได้รับการดูแล ปีละ 1 โครงการ และตลาดสดน่าซ้ือ

1 1 1 1 และส่งเสริมคุณภาพ และส่งเสริมทาง จัดคณะกรรมการ (2)โครงการ“ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย” กองสาธารณสุขฯ  กองคลัง

ชีวิตความเป็นอยู่ ด้านสาธารณสุข ตรวจอย่างน้อย    ในเขต อบต.นนทรี

ของประชาชน การกีฬา และสังคม ปีละ 1 คร้ัง    Clean Food Good Taste (CFGT)

สงเคราะห์มีคุณภาพ
1 1 1 1 ชีวิตท่ีดีข้ึน ฝึกอบรมอย่างน้อย (3) โครงการพัฒนาสถานประกอบการจ าหน่ายอาหาร กองสาธารณสุขฯ  กองคลัง

ปีละ 1 โครงการ   ตามเกณฑ์มาตรฐาน

 Clean Food Good Taste (CFGT)

1 1 1 1 จัดโครงการ (4)โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขาภิบาล กองสาธารณสุขฯ  กองคลัง

ปีละไม่น้อยกว่า    อาหารกลุ่มผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารในชุมชน

 1 กิจกรรม

1 1 1 1 จัดโครงการ (5)โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันและความคุม กองสาธารณสุขฯ  กองคลัง

ปีละไม่น้อยกว่า โรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อ

 1 กิจกรรม

1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (6) โครงการจัดซ้ือสารเคมีและน้ ายาป้องกันโรคติดต่อ กองสาธารณสุขฯ  กองคลัง

ปีละ 1 โครงการ

1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (7)โครงการป้องกันและความคุม กองสาธารณสุขฯ  กองคลัง

ปีละ 1 โครงการ    โรคพิษสุนัขบ้า

1 1 1 1 ร้อยละผล จัดโครงการ (8)โครงการรณรงค์ส่งเสริมการออกก าลังกาย กองสาธารณสุขฯ  กองคลัง

สัมฤทธ์ิของ ปีละไม่น้อยกว่า

ประชาชน  1 กิจกรรม

1 1 1 1 และนักเรียนมีผลการ ฝึกอบรมอย่างน้อย (9)โครงการส่งเสริมสุขภาพ กองการศึกษาฯ  กองคลัง

เรียนสูงข้ึน ปีละ 1 โครงการ      นักเรียนอนุบาลและปฐมวัย

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายจากพันธกิจ/ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด ความก้าว หน่วย หน่วย

เช่ือมโยง อปท.ในเขต อปท. จุดมุ่งหมายเพ่ือ เป้าประสงค์/ 60 61 62 63 แนวทาง ระดับ หน้าของ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัด การพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือ การพัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย หลัก

จังหวัด การพัฒนา
(ตัวช้ีวัดรวม)

1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (10)โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อ กองสาธารณสุขฯ  กองคลัง

ปีละ 1 โครงการ ทางเพศสัมพันธ์

1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (11)โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยหลัก กองสาธารณสุขฯ  กองคลัง

ปีละ 1 โครงการ    3 อ.2 ส. (อาหาร,อารมณ์,ออกก าลังกาย)

1 1 1 1 จัดโครงการ (12)โครงการส่งเสริมความรู้ในการดูแล กองสาธารณสุขฯ  กองคลัง

ปีละไม่น้อยกว่า     ผู้ป่วยติดเตียงและ  ผู้พิการในชุมชน

 1 กิจกรรม

1 1 1 1 ปีละไม่น้อยกว่า (13) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครต าบลนนทรี ส านักปลัด  กองคลัง

1 กิจกรรม

1 1 1 1 สนับสนุนปีละ (14)โครงการก่อสร้างและต่อเติมปรับปรุง กองสาธารณสุขฯ  กองคลัง

ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง      ลานกีฬาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน

1 1 1 1 สนับสนุนปีละ (15) โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล กองสาธารณสุขฯ  กองคลัง

ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง

1 1 1 1 สนับสนุนปีละ (16) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน กองสาธารณสุขฯ  กองคลัง

ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง

1 1 1 1 จัดโครงการ (17) โครงการก่อสร้างห้องน้ าห้องสุขา กองการศึกษาฯ  กองคลัง

ปีละไม่น้อยกว่า  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 1 กิจกรรม

1 1 1 1 ร้อยละผล จัดโครงการ (18) โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬา กองการศึกษาฯ  กองคลัง

สัมฤทธ์ิของ ปีละไม่น้อยกว่า

ประชาชน  1 กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายจากพันธกิจ/ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด ความก้าว หน่วย หน่วย

เช่ือมโยง อปท.ในเขต อปท. จุดมุ่งหมายเพ่ือ เป้าประสงค์/ 60 61 62 63 แนวทาง ระดับ หน้าของ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัด การพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือ การพัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย หลัก

จังหวัด การพัฒนา
(ตัวช้ีวัดรวม)

1 1 1 1 และนักเรียนมีผลการ จัดโครงการ (19) โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาเคร่ืองเล่นสนาม กองการศึกษาฯ  กองคลัง

เรียนสูงข้ึน ปีละไม่น้อยกว่า ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 1 กิจกรรม

1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (20) โครงการ“เครือข่ายสังคมปลอดภัย ส านักปลัด  กองคลัง

ปีละ 1 โครงการ ไร้ความรุนแรง”

1 1 1 1 3.  ทางการพัฒนา จ านวนกิจกรรม จัดโครงการ (1)โครงการส่งเสริมงานประเพณีหรือ กองการศึกษาฯ กองคลัง

ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ ท่ีองค์การบริหาร ปีละไม่น้อยกว่า   วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา

ศิลปวัฒนธรรมจารีต ส่วนต าบลนนทรี 1  กิจกรรม

ประเพณีและภูมิปัญญา เข้าไปส่งเสริม
5 5 5 5 ท้องถ่ิน จัดโครงการ (2)โครงการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี ส านักปลัด กองคลัง

ปีละไม่น้อยกว่า

5  กิจกรรม

1 1 1 1 จัดโครงการ (3)โครงการลานสะอาด ใจสะอาด กองการศึกษาฯ กองคลัง

ปีละไม่น้อยกว่า

1  กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
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 ยท.04

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายจากพันธกิจ/ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด ความก้าว หน่วย หน่วย

เช่ือมโยง อปท.ในเขต อปท. จุดมุ่งหมายเพ่ือ เป้าประสงค์/ 60 61 62 63 แนวทาง ระดับ หน้าของ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัด การพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือ การพัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย หลัก

จังหวัด การพัฒนา

(ตัวช้ีวัดรวม)

พัฒนาการ ส่งเสริม พัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ประชาชน เชิงปริมาณ 5 5 5 5 1.ส่งเสริมการเกษตร ร้อยละของผู้ท่ีน า จัดกิจกรรมไม่น้อย (1)โครงการพัฒนาวิสาหกิจ ส านักปลัด  กองคลัง

เติบโตทาง เศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหามีรายได้มีอาชีพ จ านวนคร้ังท่ีมีการ แบบครบวงจร หลักของการท า ปีละ 5  กิจกรรม     ชุมชนนนทรีอยู่อย่างย่ังยืน

เศรษฐกิจ และการ ความยากจน มีงานท าและพัฒนา จัดกิจกรรม ในด้านการผลิต เกษตรแบบครบ

ส่งเสริมการ ท่องเท่ียว ฝีมือแรงงานหรือ  เชิงคุณภาพ การตลาด วงจรและการสร้าง

ท่องเท่ียว ชุมชน การจัดต้ังกลุ่ม ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 การแปรรูปการผลิต อาชีพเพ่ือสร้าง จัดกิจกรรมไม่น้อย (2)โครงการสร้างอาชีพสู่ชุมชน ส านักปลัด  กองคลัง

เชิงนิเวศน์ ท่ีเป็นรูปธรรม  ในการส่งเสริม โดยการน าการพัฒนา รายได้ไปปฏิบัติจริง ปีละ 5 โครงการ

และสุขภาพ สนับสนุนของ ในด้านเทคโนโลยี

โครงการกิจกรรม สมัยใหม่มาใช้

และการประสานงาน

ร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

เอกชน องค์กรรัฐ

และประชาชน 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

การสร้างรายได้  

การส่งเสริมอาชีพต่างๆ 

ในท้องถิ่น

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี (พ.ศ.2560 - 2563)

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายจากพันธกิจ/ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด ความก้าว หน่วย หน่วย

เช่ือมโยง อปท.ในเขต อปท. จุดมุ่งหมายเพ่ือ เป้าประสงค์/ 60 61 62 63 แนวทาง ระดับ หน้าของ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัด การพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือ การพัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย หลัก

จังหวัด การพัฒนา

(ตัวช้ีวัดรวม)

1 1 1 1 2.สนับสนุนกระบวน ร้อยละของประชาชน ฝึกอบรมอย่างน้อย (1)โครงการสนับสนุนการพัฒนา ส านักปลัด ส านักปลัด

การเรียนรู้ในการด าเนินท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ปีละ 1 โครงการ     เศรษกิจต าบลนนทรี กองคลัง

ชีวิตของประชาชน น าหลักปรัชญา

1 1 1 1 และครอบครัว เศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมอย่างน้อย (2)โครงการส่งเสริมและผลิต ส านักปลัด ส านักปลัด

ด้านการประกอบอาชีพ ไปใช้เป็นแนวทาง ปีละ 1 โครงการ     มันส าปะหลังพันธ์ุดี กองคลัง

ท้ังในภาคเกษตรกรรม ในการด าเนินชีวิต

1 1 1 1 และนอกภาคเกษตร ฝึกอบรมอย่างน้อย (3)โครงการส่งเสริมปรับปรุง ส านักปลัด ส านักปลัด

ตามแนวทางปรัชญา ปีละ 1 โครงการ     และขยายพืชพันธ์ดี สู่ชุมชน กองคลัง

เศรษฐกิจพอเพียง

1 1 1 1 และเกษตรทฤษฏีใหม่ ฝึกอบรมอย่างน้อย (4)โครงการส่งเสริมการขยายพันธ์ุ ส านักปลัด ส านักปลัด

ปีละ 1 โครงการ     สัตว์น้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ กองคลัง

2 2 2 2 ด าเนินการอย่าง (5)โครงการสนับสนุนจัดต้ัง ส านักปลัด ส านักปลัด

2  คร้ัง     และซ่อมแซมโรงสีข้าว กองคลัง

1 1 1 1 ด าเนินการอย่าง (6)โครงการก่อสร้างลานตากข้าว ส านักปลัด ส านักปลัด

1  คร้ัง กองคลัง

1 1 1 1 จัดโครงการ (7)โครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ชุมชน ส านักปลัด กองคลัง

ปีละไม่น้อยกว่า

 1 กิจกรรม

1 1 1 1 จัดโครงการ (8)โครงการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ส านักปลัด กองคลัง

ปีละไม่น้อยกว่า      โดยวิธีผสมผสาน

 1 กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
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1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (9)โครงการส่งเสริมการผลิต ส านักปลัด ส านักปลัด

ปีละ 1 โครงการ     เมล็ดพันธ์ุชุมชน กองคลัง

2 2 2 2 ด าเนินการอย่าง (10) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ส านักปลัด ส านักปลัด

2  คร้ัง        อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ กองคลัง
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 ยท.04

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายจากพันธกิจ/ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด ความก้าว หน่วย หน่วย

เช่ือมโยง อปท.ในเขต อปท. จุดมุ่งหมายเพ่ือ เป้าประสงค์/ 60 61 62 63 แนวทาง ระดับ หน้าของ รับผิดชอบ สนับสนุน
กับยุทธศาสตร์ จังหวัด การพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือ การพัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย หลัก

จังหวัด การพัฒนา
(ตัวช้ีวัดรวม)

ส่งเสริม ส่งเสริม การพัฒนา เพ่ืออนุรักษ์ เชิงปริมาณ 2 2 2 2 1. การพัฒนาสภาพ มีการปรับปรุง อย่างน้อย (1) โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวต าบลนนทรี ส านักปลัด ส านักปลัด
การเพ่ิมขีด สนับสนุน ด้านทรัพยากร และส่งเสริมการบริหาร ร้อยละของกิจกรรม ภูมิทัศให้ร่มร่ืน ภูมิทัศน์ของสถานท่ี ปีละ 2 โครงการ  - กองคลัง
ความสามารถ กิจกรรม ธรรมชาติ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการ ปราศจากมลพิษ ท่ีอยู่ในความรับ
การแข่งขัน ด้านคุณภาพ และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม ทรัพยากร 5 5 5 5 ผิดชอบของ อย่างน้อย (2) โครงการรณรงค์รักษาอนุรักษ์ทรัพยากร ส านักปลัด ส านักปลัด
ของอุตสาหกรรม ส่ิงแวดล้อม ให้อยู่ในสภาพดี ธรรมชาติและ องค์การบริหาร ปีละ 5 โครงการ      ธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  - กองคลัง
สีเขียวรองรับ ส่ิงแวดล้อม ส่วนต าบลนนทรี
AEC และ ท่ีเพ่ิมข้ึน
ตลาดโลก เชิงคุณภาพ

ประชาชนให้ความ 1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (3) โครงการส่งเสริมความรู้การบ าบัดน้ าเสีย กองสาธารณสุขฯ - กองคลัง
สนใจการจัดการ ปีละ 1 โครงการ จากครัวเรือน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (4) โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงาน ส านักปลัด  - กองคลัง
มากข้ึน ปีละ 1 โครงการ      ทดแทน 16 หมู่บ้าน

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายจากพันธกิจ/ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด ความก้าว หน่วย หน่วย
เช่ือมโยง อปท.ในเขต อปท. จุดมุ่งหมายเพ่ือ เป้าประสงค์/ 60 61 62 63 แนวทาง ระดับ หน้าของ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัด การพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือ การพัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย หลัก
จังหวัด การพัฒนา

(ตัวช้ีวัดรวม)
2 2 2 2 2.การพัฒนา ร้อยละของผู้เข้าร่วม ฝึกอบรมอย่างน้อย (1)โครงการก าจัดขยะชุมชน กองสาธารณสุขฯ - กองคลัง

ด้านการรักษาสภาพ กิจกรรมมีความรู้ ปีละ 2  โครงการ
แวดล้อมภายในต าบล ความสามารถ

6 6 6 6 ให้เป็นเมืองน่าอยู่ ความเข้าใจด้าน จ านวน (2)โครงการธนาคารขยะเพ่ือ กองสาธารณสุขฯ - กองคลัง
การจัดการทรัพยากร อย่างน้อย6 โรงเรียน    ลดโลกร้อนอบต.นนทรีร่วมกับโรงเรียนในเขต

     ต าบลนนทรี

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี (พ.ศ.2560 - 2563)

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายจากพันธกิจ/ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด ความก้าว หน่วย หน่วย
เช่ือมโยง อปท.ในเขต อปท. จุดมุ่งหมายเพ่ือ เป้าประสงค์/ 60 61 62 63 แนวทาง ระดับ หน้าของ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัด การพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือ การพัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย หลัก
จังหวัด การพัฒนา

(ตัวช้ีวัดรวม)
1 1 1 1 ธรรมชาติและ ด าเนินการ (3)โครงการปรับปรุงสถานท่ีท้ิง กองสาธารณสุขฯ ส านักปลัด

ส่ิงแวดล้อมมากข้ึน อย่างนน้อย      และก าจัดขยะมูลฝอย อบต.นนทรี  กองคลัง
ปีละ 1 โครงการ

4 4 4 4 จ้างเหมาพนักงาน (4)โครงการจ้างเหมาพนักงานเผา กองสาธารณสุขฯ - กองคลัง
เผาอย่างน้อย 4 คน     และก าจัดขยะ อบต.นนทรี

1 1 1 1 ด าเนินการ (5)โครงการลดใช้ซ้ าและแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ กองสาธารณสุขฯ - กองคลัง
อย่างน้อยปีละ    (3Rs)ในเขต อบต นนทรี
1 คร้ัง

5 5 5 5 ด าเนินการ (6)โครงการจัดท าป้ายบอกเส้นทาง ส านักปลัด  - กองคลัง
ปีละไม่น้อยกว่า สถานท่ีต่างๆภายในต าบลนนทรี
5 แห่ง

2 2 2 2 จัดโครงการ (7)โครงการคลองยางสวย น้ าใสสะอาด ส านักปลัด กองคลัง
ปีละไม่น้อยกว่า ชุมชนร่มร่ืน
2 กิจกรรม

3 3 3 3 จัดโครงการ (8)โครงการหมู่บ้านน่าอยู่คู่ส่ิงแวดล้อมสะอาด ส านักปลัด กองคลัง
ปีละไม่น้อยกว่า
3 กิจกรรม

2 2 2 2 จัดโครงการ (9)โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน กองสาธารณสุขฯกองคลัง
ปีละไม่น้อยกว่า

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
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2 กิจกรรม

ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายจากพันธกิจ/ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด ความก้าว หน่วย หน่วย
เช่ือมโยง อปท.ในเขต อปท. จุดมุ่งหมายเพ่ือ เป้าประสงค์/ 60 61 62 63 แนวทาง ระดับ หน้าของ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัด การพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือ การพัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย หลัก
จังหวัด การพัฒนา

(ตัวช้ีวัดรวม)
1 1 1 1 จัดโครงการ (10)โครงการจัดการและแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ กองสาธารณสุขฯกองคลัง

ปีละไม่น้อยกว่า
 1 กิจกรรม

1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (11) โครงการส่งเสริมการใช้จักรยาน ส านักปลัด  - กองคลัง
ปีละ 1  โครงการ       ในชีวิตประจ าวัน

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
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 ยท.04

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายจากพันธกิจ/ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด ความก้าว หน่วย หน่วย

เช่ือมโยง อปท.ในเขต อปท. จุดมุ่งหมายเพ่ือ เป้าประสงค์/ 60 61 62 63 แนวทาง ระดับ หน้าของ รับผิดชอบ สนับสนุน
กับยุทธศาสตร์ จังหวัด การพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือ การพัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย หลัก

จังหวัด การพัฒนา
(ตัวช้ีวัดรวม)

เมืองน่าอยู่ พัฒนาคุณภาพ พัฒนาด้าน เพ่ือให้เกิดการบริหาร เชิงปริมาณ 1 1 1 1 1. การพัฒนาบุคลากร จ านวนคร้ัง จัดโครงการ (1)โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักปลัด  - กองคลัง
ด้วยการ ชีวิตทุนทางสังคม การบริหาร จัดการท่ีดีในการบริหาร ร้อยละความ ให้มีประสิทธิภาพ ท่ีองค์การบริหาร พัฒนาบุคลากร     ในสังกัดอบต.นนทรี
พัฒนาทุน และชุมชน จัดการบ้านเมือง งานในองค์การบริหาร ส าเร็จในการ ในการปฏิบัติหน้าท่ี ส่วนต าบลนนทรี อย่างน้อยปีละ
ทางสังคม ให้เข้มแข็ง ท่ีดี ส่วนต าบลนนทรี จัดกิจกรรม มีกิจกรรม 1 โครงการ
และความ และส่งเสริมกระบวนการ เชิงคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนา
ม่ันคงสู่ การมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ 1 1 1 1 ด้านบุคลากร จัดโครงการ (2)โครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน ส านักปลัด  - กองคลัง
สังคมเป็นสุข ของประชาชน ของประชาชน อย่างน้อยปีละ  ของเจ้าหน้าท่ี อบต. ส.อบต.

ท่ีรับบริการ 1 โครงการ และคณะผู้บริหารท้องถ่ิน
ความพึงพอใจ
ของบุคลากร 1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (3)โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ส านักปลัด  - กองคลัง
ในองค์กร ปีละ 1  กิจกรรม  บุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

 ปฏิบัติราชการและป้องกันการทุจริตคอรัปช่ัน

1 1 1 1 ด าเนินการ (4)โครงการพัฒนาระบบแผนท่ีภาษี กองคลัง กองช่าง
ปีละ 1  โครงการ และทะเบียนทรัพย์สิน

1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (5)โครงการคนดีคนขยันขวัญใจ อบต. ส านักปลัด  - กองคลัง
ปีละ 1  กิจกรรม

1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (6)โครงการจัดท าธรรมาภิบาล ส านักปลัด  - กองคลัง
ปีละ 1  กิจกรรม การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

1 1 1 1 จัดโครงการ  - กองคลัง
อย่างน้อยปีละ (7)โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ส านักปลัด  - กองคลัง
1 โครงการ และต าบล

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี (พ.ศ.2560 - 2563)

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายจากพันธกิจ/ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด ความก้าว หน่วย หน่วย
เช่ือมโยง อปท.ในเขต อปท. จุดมุ่งหมายเพ่ือ เป้าประสงค์/ 60 61 62 63 แนวทาง ระดับ หน้าของ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัด การพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือ การพัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย หลัก
จังหวัด การพัฒนา

(ตัวช้ีวัดรวม)
1 1 1 1 จัดโครงการ (8)โครงการจัดการเลือกต้ัง ส านักปลัด  - กองคลัง

อย่างน้อยปีละ     ผู้บริหารท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน
1 โครงการ

2 2 2 2 ด าเนินการ (9)โครงการฝึกอบรมและทบทวน ส านักปลัด  - กองคลัง
อย่างน้อย      การจัดท าแผนชุมชน/หมู่บ้าน
ปีละ 1  กิจกรรม

1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (10) โครงการอบรมภาษาสู่อาเซียน ส านักปลัด  - กองคลัง
ปีละ 1 โครงการ

1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (11) โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ส านักปลัด  - กองคลัง
ปีละ 1  กิจกรรม

1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (12) โครงการเสริมสร้างความ ส านักปลัด  - กองคลัง
ปีละ 1  กิจกรรม  ปองดองสมานฉันท์ ระดับท้องถ่ิน

1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (13)โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ส านักปลัด  - กองคลัง
ปีละ 1  กิจกรรม   ศักยภาพสตรีต าบลนนทรี

1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (14)โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ส านักปลัด  - กองคลัง
ปีละ 1  กิจกรรม      ของกลุ่มสตรีพัฒนาต าบลนนทรี

- - - - ด าเนินการ (15)โครงการบริหารจัดการ ส านักปลัด  - กองคลัง
บริหารจัดการ รายจ่ายประจ าอบต.นนทรี
ภายในองค์กร

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายจากพันธกิจ/ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด ความก้าว หน่วย หน่วย
เช่ือมโยง อปท.ในเขต อปท. จุดมุ่งหมายเพ่ือ เป้าประสงค์/ 60 61 62 63 แนวทาง ระดับ หน้าของ รับผิดชอบ สนับสนุน

กับยุทธศาสตร์ จังหวัด การพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือ การพัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย หลัก
จังหวัด การพัฒนา

(ตัวช้ีวัดรวม)
1 1 1 1 2.การพัฒนา ร้อยละความ ด าเนินการ (1)โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยี กองช่าง  - กองคลัง

ด้านเทคโนโลยี พึงพอใจของ อย่างน้อยปีละ  สารสนเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ผู้ใช้บริการ 1 คร้ัง
ในส านักงาน เทคโนโลยี
ให้มีประสิทธิภาพ สารสนเทศ

1 1 1 1 ของอบต. ฝึกอบรมอย่างน้อย (2)โครงการรณรงค์การประหยัดพลังงาน ส านักปลัด  - กองคลัง
นนทรี ปีละ 1  กิจกรรม

20 20 20 20 จัดหาพัสดุ (3)โครงการจัดหาพัสดุประเภทต่างๆ ทุกส่วนราชการ - กองคลัง
ส าหรับใช้     ส าหรับใช้ในราชการ อบต.นนทรี
ในการปฏิบัติงาน
อย่างน้อย
ปีละ 20 ประเภท

3. การพัฒนา ร้อยละความ ด าเนินการ (1) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ส านักปลัด  - กองคลัง
ด้านสถานท่ี พึงพอใจของ ก่อสร้าง/ซ่อมแซม      ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน
หรือสภาพแวดล้อม ผู้รับการบริการ ทรัพย์สิน      ต าบลนนทรี
ภายในองค์กร ของอบต. อย่างน้อยปีละ

นนทรี 1 แห่ง

1 1 1 1 4. การพัฒนาส่งเสริม ร้อยละความ ด าเนินการ (1)โครงการประชาสัมพันธ์ฯ ส านักปลัด  - กองคลัง
ประชาสัมพันธ์ พึงพอใจของ อย่างน้อยปีละ     ผลงานหรือกิจกรรมของ อบต.
การติดตามและ ผู้รับการบริการ 1 คร้ัง

1 1 1 1 การประเมินผล ของอบต. ด าเนินการ (2)โครงการส ารวจความพึงพอใจ ส านักปลัด  - กองคลัง
การปฏิบัติงาน นนทรี อย่างน้อยปีละ      ของประชาชนกับการบริหารงาน

1 คร้ัง       และการบริการประชาชน

1 1 1 1 ด าเนินการ (3)โครงการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลสถิติ ส านักปลัด  - กองคลัง

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
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อย่างน้อยปีละ
1 คร้ัง
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 ยท.04

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความม่ันคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายจากพันธกิจ/ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด ความก้าว หน่วย หน่วย

เช่ือมโยง อปท.ในเขต อปท. จุดมุ่งหมายเพ่ือ เป้าประสงค์/ 60 61 62 63 แนวทาง ระดับ หน้าของ รับผิดชอบ สนับสนุน
กับยุทธศาสตร์ จังหวัด การพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือ การพัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย หลัก

จังหวัด การพัฒนา
(ตัวช้ีวัดรวม)

เมืองน่าอยู่ พัฒนาคุณภาพ การพัฒนา เพ่ือดูแลรักษา เชิงปริมาณ 1 1 1 1 1.การพัฒนา ร้อยละความ จัดโครงการ (1)โครงการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันภัย ส านักปลัด  - กองคลัง

ด้วยการ ชีวิตทุนทางสังคม ด้านการรักษา ความม่ันคง ร้อยละของ ด้านการส่งเสริมการ พึงพอใจ อย่างน้อยปีละ     และบรรเทาสาธารณภัยหรืออุบัติภัย
พัฒนาทุน และชุมชน ความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย ประชาชน ป้องกันและบรรเทา ของผู้รับบริการ 1คร้ัง
ทางสังคม ให้เข้มแข็ง ความสงบ และความปลอดภัย ท่ีได้รับการดูแล 1 1 1 1 สาธารณภัย ด าเนินการ (2)โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ส านักปลัด  - กองคลัง
และความ เรียบร้อย ในชีวิตและทรัพย์สิน และร่วมกิจกรรม 16 16 16 16 ตามระเบียบ (3)โครงการบ าบัดและฟ้ืนฟูช่วยเหลือ ส านักปลัด  - กองคลัง
ม่ันคงสู่ และความ ของประชาชน มีความปลอดภัย ท่ีเก่ียวข้อง   และบรรเทาสาธารณภัยให้กับ
สังคมเป็นสุข ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน เม่ือเกิดกรณี   ผู้ประสบภัยต่างๆ

ในชีวิต ท่ีดีมากข้ึน ภัยภิบัติท้ัง
และทรัพย์สิน เชิงคุณภาพ 16 หมู่บ้าน

ระดับคุณภาพชีวิต ด าเนินการ
ของประชาชน 16 16 16 16 ป้องกัน (4)โครงการท าแนวกันไฟป่า ส านักปลัด  - กองคลัง
ท่ีมีความปลอดภัย อัคคีภัยท้ัง
มากข้ึน 16 หมู่บ้าน

ฝึกอบรมอย่างน้อย
1 1 1 1 ปีละ 1  กิจกรรม (5)โครงการซักซ้อมแผนป้องกันภัยฯ ส านักปลัด  - กองคลัง

ด าเนินการ
1 1 1 1 อย่างน้อยปีละ (6)โครงการจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองแต่งกายแก่ ส านักปลัด  - กองคลัง

1 คร้ัง     เจ้าหน้าท่ีปฎิบัติงาน ป้องกันและ
ด าเนินการ    บรรเทาสาธารณภัยของอบต.นนทรี

1 1 1 1 อย่างน้อยปีละ (7)โครงการจัดต้ังศูนย์ 1 ต าบล 1 ทีมกู้ภัย ส านักปลัด  - กองคลัง

1 กิจกรรม
ด าเนินการ

1 1 1 1 อย่างน้อยปีละ (8)โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ประจ าศูนย์ 1 ต าบล ส านักปลัด  - กองคลัง
1 คร้ัง     1 ทีมกู้ภัย
ด าเนินการ

5 5 5 5 อย่างน้อยปีละ (9)โครงการติดต้ังกระจกโค้งบริเวณ กองช่าง  - กองคลัง

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี (พ.ศ.2560 - 2563)

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
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5 แห่ง     ทางแยกภายในหมู่บ้าน
ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายจากพันธกิจ/ ตัวช้ีวัดระดับ กลยุทธ์/ ตัวช้ีวัด ความก้าว หน่วย หน่วย

เช่ือมโยง อปท.ในเขต อปท. จุดมุ่งหมายเพ่ือ เป้าประสงค์/ 60 61 62 63 แนวทาง ระดับ หน้าของ รับผิดชอบ สนับสนุน
กับยุทธศาสตร์ จังหวัด การพัฒนา จุดมุ่งหมายเพ่ือ การพัฒนา กลยุทธ์ เป้าหมาย หลัก

จังหวัด การพัฒนา
(ตัวช้ีวัดรวม)

2 2 2 2 ด าเนินการ (10) โครงการติดต้ังป้ายจ ากัดความเร็ว กองช่าง  - กองคลัง
อย่างน้อยปีละ
2  แห่ง

5 5 5 5 ด าเนินการ (11) โครงการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ ส านักปลัด  - กองคลัง
อย่างน้อยปีละ       รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน (แจ้งเหตุด่วน,เหตุร้าย)
5 แห่ง

5 5 5 5 ด าเนินการ (12)โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด  กองช่าง  - กองคลัง
อย่างน้อยปีละ      บริเวณจุดเส่ียงภายในต าบลนนทรี
5 แห่ง

5 5 5 5 ด าเนินการ (13)โครงการติดต้ังไฟก่ิงเด่ียว กองช่าง  - กองคลัง
อย่างน้อยปีละ      บริเวณทางแยกภายในต าบลนนทรี
5 แห่ง

5 5 5 5 ด าเนินการ (14) โครงการติดต้ังไฟจราจรเตือนภัย กองช่าง  - กองคลัง
อย่างน้อยปีละ       (ไฟกระพริบ) บริเวณทางแยก
5 แห่ง       หรือบริเวณท่ีมีจุดเส่ียง

5 5 5 5 ด าเนินการ (15) โครงการจัดซ้ือถังน้ าไฟเบอร์กลาส ส านักปลัด  - กองคลัง
อย่างน้อยปีละ       ขนาด 2,500 ลิตร
5 แห่ง

1 1 1 1 2. การสนับสนุน ร้อยละความ ฝึกอบรมอย่างน้อย (1)โครงการพัฒนาศูนย์ อปพร. ต าบลนนทรี ส านักปลัด  - กองคลัง
ในด้านการปฏิบัติงาน พึงพอใจ ปีละ 1  กิจกรรม
ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ  ของผู้รับบริการ

1 1 1 1 อปพร. ตลอดจน ด าเนินการ (2)โครงการฝึกอบรมและทบทวนสมาชิก อปพร. ส านักปลัด  - กองคลัง

ผู้ท่ีมีส่วนท่ีเก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ
1 กิจกรรม

1 1 1 1 ฝึกอบรมอย่างน้อย (3)โครงการสนับสนุนชุดปฏิบัติงาน/ ส านักปลัด  - กองคลัง
ปีละ 1  กิจกรรม เคร่ืองแบบอปพร.

1 1 1 1 3. การเฝ้าระวัง  จ านวนกิจกรรม ฝึกอบรมอย่างน้อย (1)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักปลัด  - กองคลัง
การแก้ไขปัญหายา ท่ีส่งเสริม ปีละ 1  กิจกรรม ในเขตต าบลนนทรี

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
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เสพติด การสร้าง แก้ไขปัญหา ฝึกอบรมอย่างน้อย
เครือข่ายชุมชนท่ีเข้มแข็ง ด้านยาเสพติด ปีละ 1  กิจกรรม
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บทที่  5 
 

การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
 

5.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เป็นการติดตามและ
ประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 
และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ได้ดำเนินการตามแผน
ดำเนินงาน ว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้น ประสบความสาเร็จตามกรอบการประเมิน
ในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนนทรี และประเมินผลโครงการพัฒนาตามที่ได้ดำเนินการ ดังนี้ 

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน กำหนดแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ดังนี้ 

1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด 
2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
3) ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
4) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ในการ

ประเมิน ประสิทธิภาพ 
5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ 
6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทากิจกรรมที่มีต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้ หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมิน
ความสอดคล้องและความสามารถวัดความสาเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลนนทรีได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีอาจกำหนดแนวทาง ดังนี้ 

1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล 
3) การประเมินผลกระทบ 
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ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารตำบลนนทรี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนนทรี 

ขัน้ตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่
ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่  4 รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 
และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

5.2  ระเบียบ วิธีการตดิตามและประเมินผล 
5.2.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30และข้อ 31 
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย  

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ

หนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามทีเห็นสมควร 
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ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วม
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 

(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล 

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล
รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ข้อ 31  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

5.2.2 วิธใีนการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

➢ การติดตาม  (Monitor) 
 จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือการประเมินว่ามีการนำแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  ได้ผลเป็นอย่างไร  เพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของ
แผนยุทธศาสตร์ได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้  ดังนั้น  การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้  จำเป็นต้อง
ประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน  เพ่ือนำไปสู่การวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์         
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาไปในแนวทางใดบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์หรือไม่  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  จึงต้องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ได้
ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  อันจะนำไปสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดข้ึน 

➢ การประเมินผล (Evaluation)     

การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์  จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน(Standard  criteria) และตัวชี้วัด 
(Indicators)   เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  
ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีสำคัญใน  2  ระดับ  คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงานและเกณฑ์การประเมินโครงการ  ดังนี้ 
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1 เกณฑ์มาตรฐานและตวัช้ีวัดการประเมินผล  
เกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard Criteria) 
ตัวชี้วัด 

(Indicators) 
ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 
1. สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุ 

วัตถุประสงค์ของนโยบาย 
• ผลผลิต 
• ผลลัพธ์ 

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

• การเข้าถงึ 
• การจัดสรรทรัพยากร 
• การกระจายผลประโยชน์ 
• ความเสมอภาค 

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากร 
ที่ได้รับจัดสรรต่อคน 
- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับในแต่ละครั้ง 
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ 

3. ความสามารถและคุณภาพใน
การให้บริการ 

• สมรรถนะของหน่วยงาน 
• ความทั่วถึงและพอเพียง 
• ความถี่ในการให้บริการ 
• ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ 

- พ้ืนที่เป้าหมายและประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ 
- จำนวนครั้งในการให้บริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนำเข้า 

4. ความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน 

• พันธกิจต่อสังคม 
• ความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ 
• การให้หลักประกันความ
เสี่ยง 
• การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดลำดับความสำคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ 

5. การสนองตอบความต้องการ
ของประชาชน 

• การกำหนดประเด็นปัญหา 
• การรับฝังความคิดเห็น 
• มาตรการ/กลยุทธ์ในการ
แก้ไขปัญหา 
• ความรวดเร็วในการแก้ไข
ปัญหา 

- ระดับการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 
- การสำรวจความต้องการ  

6. ความพึงพอใจของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

• ระดับความพึงพอใจ 
• การยอมรับ/คัดค้าน 

- สัดส่วนของประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่พึงพอใจ ไม่พอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 

7. ผลเสียหายต่อสังคม • ผลกระทบภายนอก 
(ทางบวกและทางลบ) 
•   ต้นทุนทางสังคม 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขัดแย้งทางสังคม 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (พ.ศ. 2560 - 2563)                              หน้า 98 
 

 
2 เกณฑ์มาตรฐานและตวัช้ีวัดการประเมินผลโครงการ 

 การประเมินผลโครงการ จำเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือกำหนดกรอบทิศทาง ในการ
วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ  ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีสำคัญ 8 เกณฑ์ ด้วยกันคือ 

 2.1  เกณฑ์ความก้าวหน้า ( Progress) 
  เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดำเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่กำหนดตามแผนการ
ประเมินความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบคำถามว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด
หรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสมกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 

  2.1.1  ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา  เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต (Outputs)   
ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ  ความยาวของถนนที่สร้างได้ จำนวนแหล่งน้ำขนาดเล็ก   
เพ่ือการเกษตร สัดส่วนปริมาณภารงานการก่อสร้าง เทียบเป้าหมายในช่วงเวลาที่กำหนด 

  2.1.2  จำนวนกิจกรรมแล้วเสร็จ  เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมต่างๆ มากมาย   
จึงจำเป็นต้องมีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจำนวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว 
ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรองและกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลาอาจเป็นสัปดาห์  เดือน ไตรมาส 
หรือระยะของโครงการ (phase) 

  2.1.3  ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา  เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ 
ซึ่งครอบคลุมด้านงบประมาณโครงการ ได้แก่ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันเงินงวดและ
แผนงานใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคน - วัน (Man Day)  
หรือ คน – เดือน (Man – month) 

  2.1.4-  ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้วและเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบกำหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้บรรลุ
ตามเป้าหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายรวม 

 2.2  เกณฑป์ระสิทธิภาพ (Efficiency) 
 การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการดำเนินงาน 
ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมารแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรทางการจัดการเวลาที่ใช้ไปใน
การดำเนินงาน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
  2.2.1  สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนการผลิต 
  2.2.2  ผลิตภาพต่อกำลังคน  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
โครงการ ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลในการดำเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดกำลังคนที่เหมาะสมในการดำเนิน
กิจกรรมและการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย 
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  2.2.3  ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา  เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลาอาทิจำนวน
ครัวเรือนที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรกรต่อเดือน จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาในแต่ละปี จำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส 
  2.2.4  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการดำเนินโครงการตัดทอนขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดค่าพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายรวม 

 2.3  เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)  
  การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้านโดยดูจาก
ผลลัพธ์จากการดำเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการประกอบด้วย 
ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ 
  2.3.1  ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมาย ด้านใดบ้างและการ
บรรลุเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรเป้าหมายด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 
  2.3.2  ระดับการมีส่วนร่วม  เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จโดยให้ความสำคัญกับมิติการมีส่วนร่วม   
โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความสำเร็จมากน้อย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจำนวน
ประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนติดตามผล 
  2.3.3  ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ 
  2.3.4  ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพื่อดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการ
บรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่ ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมท้ังระยะสั้นและ
ระยะยาว 

 2.4  เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)  
  เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน
ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุ่งหวังและผลกระทบที่ไม่ได้ มุ่งหวัง ซึ่งอาจเป็นผล     
ด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด  3 ประการ คือ 
  2.1.4  คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้   
ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานทำ สุขอนามัยสภาพแวดล้อมของชุมชน  โดยสามารถวัดจากสัดส่วน
ครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการจากโครงการพัฒนา ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหรือมาตรฐานการ
ดำรงชีพ 
  2.4.2  ทัศนคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย  โดยสามารถวัดระดับ(Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อตัวโครงการเอง โดยเฉพาะ
วัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ ความพึงพอใจในการรับบริการ และทัศนคติต่อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ 
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  2.4.3  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยให้ความสำคัญเรื่อ งการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย  โดยเปรียบเทียบระยะก่อนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของ
ครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม  จำนวนเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบธรรมชาติมาก
ยิ่งขึ้น  การปฏิบัติของใช้ ยวดยาน โดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น  การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น  และลดละ
พฤติกรรมซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

 2.5  เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)  
  เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ
ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดไว้แต่ต้นหรือไม่  ซึ่งจำเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง  
ตลอดจนจะต้องตอบคำถามด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ที่ใช้ในการดำเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็น
จริงได้หรือไม่  ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ 

  2.5.1  ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจำนวนเรื่องหรือประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้น ทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้วและที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาตามความ
เร่งด่วนตามความรุนแรงของปัญหา 

  2.5.2  มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา  
ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการนำมาใช้ตลอดช่วง
ระยะเวลาของการดำเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 

  2.5.3  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการ
ของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ คำร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการ
ดำเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย 

 2.6  เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) 
  เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ
กิจกรรมว่าจะสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยง
ตัวเองได้  นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ประกอบด้วยตัวชี้วัด 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
  2.6.1  ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic  viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
ทางการเงินของโครงการ อาทิ  จำนวนงบประมาณของโครงการ  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ภาระผูกพัน  
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้  ปริมาณเงินทุนสำรอง  แหล่งสนับสนุนงบประมาณ  ปริมาณงบประมาณ
หรือเงินทุนหมุนเวียน  จำนวนและขนาดกองทุนดำเนินโครงการ  ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของ
โครงการ 
  2.6.2  สมรรถนะด้านสถาบัน (Institutional capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของ
หน่วยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ระดับการมี
ส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ  การวางแผนงานและการบริหารโครงการ และการ
ปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดำเนินโครงการ 
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  2.6.3  ความเป็นไปได้ในการขยายผล   เป็นชี้วัดความยั่งยืนโดยการพิจารณาความสามารถใน
การพ่ึงตนเอง  โอกาสและช่องทางในการขยายผลการดำเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสำเร็จด้วยดี  ทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจำนวนประชากร เป้าหมาย การขยายกำลังผลิต
ของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพ้ืนที่ของโครงการ การขยายเครือข่ายโครงการออกไป
ทั่วภูมิภาค  และการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ 
 2.7  เกณฑ์ความเป็นธรรม ( Equity) 
  เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม(Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และ
ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ  โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็น
ธรรม  ความเสมอภาค  ความทั่วถึงในการรับริการ  การจัดสรรคุณค่า (Valucs)  และการกระจายผลตอบแทนที่
เสมอภาคเท่าเทียมกัน  ประกอบด้วยตัวชี้วัด  3  ประการ คือ 
  2.7.1  ความเป็นธรรมระหว่างอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญทุกกลุ่มย่อย 
ในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ำแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การจัดหาตำแหน่ง
ให้กับผู้ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดตำแหน่งให้กับผู้
ว่างงานและผู้ถูกเลิกจ้าง  มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่จัดให้แก่ประชากรทุกสาขา
อาชีพ 
  2.7.2  ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความเป็นธรรมระหว่างเพศ  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่
มีความสำคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการดำเนินโครงการให้ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender discrimination) หรือไม่ โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเท่าเทียมใน
โอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิของสตรี 
  2.7.3  ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความเป็น
ธรรมระหว่างชนรุ่น ระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและชนรุ่นอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
และใช้ผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โครงการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยคำนึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ตัดสินและการดำเนินโครงการในปัจจุบัน 

 2.8  เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
  เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่า การดำเนินโครงการจะไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
  2.8.1  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากการ
ดำเนินโครงการ โดยเป็นการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment  EIA) ในช่วงก่อนทำทำโครงการ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับผิดชอบ 
และมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่ เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ เสียหาย เพ่ือเป็น
หลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติและผู้ดำเนินโครงการ 
  2.8.2  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ  เป็นตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่
เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชน
และชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม (Social  costs) ที่ต้องเสียไป อาทิ พื้นที่การเกษตร
ที่ถูกน้ำท่วมเสียหายจากโครงการสร้างเขื่อน 
 



 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (พ.ศ. 2560 - 2563)                              หน้า 102 
 

  2.8.3  ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดำเนิน
โครงการและส่งผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดำเนินที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง     
การสูญเสียโครงสร้าง แบบแผนและวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี  ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม      
ความเชื่อ ความเอ้ืออาทร ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม 

 เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่งครอบคลุมมิติ  
ด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัดจะ
เป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
โครงการ เพ่ือวัดถึงความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่างๆซึ่งในทางปฏิบัติจำเป็นต้องนำมา
ปรับใช้ให้ เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกำหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม              
(Composit indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป  

5.3  การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ          

โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลนนทรี เพ่ือให้นำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนนทรี และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่าง
น้อยปีละ  1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันของอุตสาหกรรมสีเขียว 
รองรับ AEC  และตลาดโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคม และความมั่นคงสู่
สังคมเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจส่งเสริม  
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และสุขภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพชวีิต ทุนทางสังคม และ ชุมชน
ให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาด้านคนและ
สร้างสังคมให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาด้านรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาด้านการรักษาความ
มั่นคง ความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

            แบบ ยท.01 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี 

โครงสร้างความเชื่อโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี (พ.ศ. 25๖๐ - 2563) 
 
 
ยุทธศาสตร ์
จังหวัดปราจีนบุร ี
 
 
 
 
 
 
                     
ยุทธศาสตร์       
องค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นจังหวัด 
ปราจีนบุร ี
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร ์   
องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลนนทร ี
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1.  การพัฒนาระบบ
คมนาคมในตำบลให้มี
ความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 
2.  สนับสนุนให้มีการ
ปรับปรุงระบบประปา 
แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค
และบริโภคทุกหมู่บ้าน 
3  การพัฒนาและ
ปรับปรุงไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพและทัว่ทุก
พื้นที่ 

1. แนวทางการพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการป้องกันและ
บรรเทา                 
สาธารณภยั 
 2. สนับสนุนในด้านการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตำรวจ  อปพร.  ตลอดจนผู้
ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 3. การเฝ้าระวัง  การแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การสร้าง
เครือข่ายชุมชน 
ที่เข้มแข็ง 

1. แนวทางการพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธภิาพใน
การปฏิบัตหิน้าที ่
 2.  แนวทางการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้
ในสำนักงานให้มีประสิทธภิาพ 
 3  แนวทางการพัฒนาด้าน
สถานที่หรือสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กร 
4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
ประชาสัมพันธก์ารติดตามและ
การประเมินการปฏิบัติงาน 

1.  แนวทางการพัฒนาสภาพ
ภูมิทัศให้ร่มรื่นปราศจากมลพิษ 
2   แนวทางการพัฒนาด้าน
การรักษาสภาพแวดล้อม
ภายในตำบลให้เป็นเมือง น่าอยู ่

1.  การพัฒนาความรู้สู่
ประชาชนและส่งเสริม
การศึกษาของประชาชน 
โดยทั่วถึง 
2.  แนวทางการพัฒนา
ด้านสุขภาพอนามยัและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน 
3.  แนวทางการพัฒนา
ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

พัฒนาระบบโครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ให้มี
การคมนาคมที่สะดวก  มี
ระบบไฟฟ้า ทัว่ทุกหมู่บ้าน 
พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค-

พัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนที่ดี และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง    

พัฒนาการประกอบอาชีพ
ของประชาชนทาง
การเกษตร อุตสาหกรรม 
และการท่องเที่ยวให้มี

จัดการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิด
ความน่าอยู่และมีความยั่งยืน 

บริหารจัดการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนนทรี โดยหลักธรร
มาภิบาล และจัดการให้บรกิาร
แก่ประชาชน และเสริมสร้าง

จัดให้มีการรักษาความมั่นคง
ความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการ 
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ผลผลิต/ 

1  ส่งเสริมการเกษตรแบบ
ครบวงจรในด้านการผลิต 
การตลาด               การ
แปรรูปการผลิต โดยการนำ
การพัฒนาในด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้และการ
ประสานงานร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน องค์กรรัฐ
และประชาชน ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การสร้าง
รายได้  การส่งเสริมอาชีพ
ต่างๆ ในท้องถิ่น สนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ในการ
ดำเนินชีวิตของประชาชน
และครอบครัว ด้านการ
ประกอบอาชีพ ทั้งในภาค
เกษตรกรรมและนอกภาค
เกษตร ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฏีใหม ่
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โครงการ 
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        นนทรีเป็นเมืองท่ีน่าอยู่                   คนมีความรู้คู่วัฒนธรรมอันดีงาม            คุณภาพชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
โครงสร้างพื้นฐาน  พัฒนาการ
คมนาคม ไฟฟ้าสาธารณะ                   
การระบายน้ำ  การพัฒนาและ
ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภค และเพือ่การเกษตร
ให้กับประชาชน  การผังเมือง  
การปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 
ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการต่างๆ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  การสาธารณสุข 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส่งเสริมความเข้ม
แข้งของชุมชน การ
นันทนาการ และส่งเสริม
กิจกรรมการกีฬา                   
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จัดสวัสดกิารและ
สังคมสงเคราะห์   

พัฒนาส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพและ
ยกระดับรายได้ การ
ส่งเสริมการตลาดชุมชน 
สินค้าพื้นเมือง สนับสนุน
ระบบเศรษฐกิจชุมชน  
การแทรกแซงราคา
พืชผล สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพต่างๆและ การ
จัดตั้งกลุ่มที่เป็นธรรม 
สามารถพึ่งตนเองได้ 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน และชุมชน
เกิดความเข้มแข็ง 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
มีอาชีพมีงานทำและ
พัฒนาฝีมือแรงงานหรือ  
การจัดตั้งกลุ่มที่เป็น
รูปธรรม   

เพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีในการ
บริหารงานในองค์การ
บริหารส่วนตำบล
นนทรี  และส่งเสริม
กระบวนการการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพ
ดี 

เพื่อดูแลรักษา
ความมั่นคงความ
สงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลนนทรี ให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน  ยกระดับความ
เป็นอยู่และอำนวยความสะดวก
ในชุมชน 

การพัฒนาอนุรกัษ์ การ
ป้องกันการทำลาย การ
บำบัด และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดย
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน อย่างยั่งยืน 

การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

การพัฒนารูปแบบ
การรักษาความ
มั่นคงความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

แบบ ยท. 02 

3.4 แผนท่ียุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Strategy  Map 

 
วิสัยทัศน์  
 
 
  
 
 
 
 
พันธกิจ      
 
 
 
 
 
    
 
 
เป้าประสงค์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
พัฒนาด้านการ
รักษาความมั่นคง 
ความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
พัฒนาด้านคนและสร้าง
สังคมให้เข้มแข็ง 

1.  พัฒนาสภาพภูมิ
ทัศให้ร่มรื่นปราศจาก
มลพิษ 
 2. พัฒนาด้านการ
รักษาสภาพแวดล้อม
ภายในตำบลให้เป็น
เมือง น่าอยู ่

1.ส่งเสริมการเกษตรแบบครบ
วงจรในด้านการผลิต 
การตลาด  การแปรรูปการ
ผลิต โดยการนำการพัฒนาใน
ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
และการประสานงานร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน องค์กร
รัฐและประชาชน ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การสร้าง
รายได้  การส่งเสริมอาชีพ
ต่างๆ ในท้องถิ่น 
 2. สนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้ในการดำเนินชีวิตของ
ประชาชนและครอบครัว ด้าน
การประกอบอาชพี ทั้งในภาค
เกษตรกรรมและนอกภาค
เกษตร ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฏีใหม ่

1.  การพัฒนาความรู้สู่
ประชาชนและส่งเสริม
การศึกษาของประชาชน 
โดยทั่วถึง 
2.  พัฒนาด้านสขุภาพ
อนามัยและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน 
 3.  พัฒนาด้านการส่งเสริม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

  1. พัฒนาระบบ
คมนาคมในตำบลให้มี
ความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 
2.  สนับสนุนให้มีการ
ปรับปรุงระบบประปา 
แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค
และบริโภคทุกหมู่บ้าน 
 3  การพัฒนาและ
ปรับปรุงไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพและทัว่ทุก
พื้นที่ 

1. พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการป้องกัน
และบรรเทา                 
สาธารณภยั 
 2. สนับสนุนในด้าน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ  อป
พร.  ตลอดจนผู้ที่มี
ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 3. การเฝ้าระวัง  การ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
การสร้างเครือข่าย
ชุมชน 
ที่เข้มแข็ง 

1. พัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที ่
 2.  พัฒนาด้านเทคโนโลย ี
เครื่องมือเครื่องใช้ใน
สำนักงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 3.พัฒนาด้านสถานที่หรือ
สภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร 
 4.พัฒนาส่งเสริม
ประชาสัมพันธก์ารติดตาม
และ การประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
  
 
 
 
ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 

 
 
 
 


