
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 







 ข้อมูลการเพาะปลูกพืชต่างๆ ของประชาชน 
 แหล่งน า้ทางการเกษตรที่เป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ  
 สภาวะของน า้อุปโภค บริโภค ที่ด ารงอยู่จริงในชีวิตประจ าวันของ

ประชาชน  
เพ่ือสะท้อนภาพของการด าเนินชีวิตทีรั่บรู้กันมาโดยตลอดว่า  

เกษตรกรยากจน (ต้นทุนสูง ราคาขายต า่ ฯลฯ)  
ท้ังน ้าการเกษตรและน ้ากนิน ้าใช้ไม่เพียงพอน้ัน แท้จริงเป็นอย่างไร 

 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 

สนับสนุน 

ข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชน 

แหล่งน  า 

แหล่งน  าธรรมชาติ 

ปริมาณน  าฝน 

แหล่งน  าที่มนุษย์สร้าง 

ต้นทุน/หน่วย 

ผลผลิต/หน่วย 

ราคาขาย/หน่วย 

ประเภทพืชที่ปลูก 

การเกษตร 

สนับสนุนการท าการเกษตรได้หรือไม่  ประชาชนสามารถอยู่ได้หรือไม่  

อปท. น าข้อมูลไปวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 



การวิเคราะห์ข้อมูล 

พืน้ที่ 
องค์กร 

ผลผลิต/
ต้นทุนการ

ผลิต บริหารจัดการ 

ลด
ต้นทนุ 

เพ่ิม
มลูค่า 

ชมุชน
เข้มแข็ง 

การผลิต 

การแปรรูป 

การตลาด 

อ าเภอ 
อปท. 

จงัหวดั 

• พนัธุพ์ชื 

• พื้นที่ 
ปรับปรุง 

• พนัธุพ์ชื 

• กระบวนการ

ผลติ 

เปลี่ยน 

แปลง 



 เกษตรกรในหมู่บา้น/ชมุชนต่างๆ ปลกูพืชชนิดใด ผลผลิตต่อหน่วยเป็นอย่างไร                
มีต้นทนุการผลิตและราคาขายต่อหน่วยเท่าไหร่ เมื่อน ามาพิจารณาเปรียบเทียบ      
เกษตรกรสามารถด ารงชีวิตประจ าวนัต่อไปได้หรือไม่  
 

 น ้าเพ่ือการเกษตรซ่ึงเป็นปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัในแต่ละหมู่บา้น/ชมุชน                                  
มีเพียงพอในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรดงักล่าวหรือไม่ ในขณะเดียวกนัเกษตรกรใน
หมู่บา้น/ชมุชน ได้รบัประโยชน์จากแหล่งน ้าอย่างทัว่ถึงหรือไม่ กล่าวคือเกษตรกรท่ีอยู่ใกล้
แหล่งน ้าได้รบัประโยชน์ ในขณะท่ีเกษตรกรในพืน้ท่ีห่างไกลไม่ได้รบัประโยชน์แต่อย่างใด 
นีคื่อความเหลือ่มล ้าทีเ่กิดข้ึนในสงัคมและจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องได้รบัการแก้ไข 
 

 น ้าอปุโภคบริโภค (น ้ากินน ้าใช้) สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บา้น/ชมุชน
เป็นอย่างไร มีแหล่งน ้ากินน ้าใช้ประเภทใดบา้ง เพียงพอและทัว่ถึงหรือไม่                       
ท าไมเมือ่ถึงฤดแูล้งของทกุปี จึงต้องจดัเตรียมรถบรรทกุเพือ่ขนน ้ าไปแจกจ่ายให้แก่
ประชาชนในหมู่บา้นต่างๆ อยู่เป็นประจ าและจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร  
 



   จากข้อมูลด้านการเกษตร/แหล่งน ้า จะน าไปสู่การท า
“ประชาคม”หมู่บ้าน/ชุมชน   

โดยก าหนดกรอบทีส่ าคัญ คือ 
การแก้ไขปัญหา/ความต้องการทางการเกษตร 
การแก้ไขปัญหา/ความต้องการแหล่งน า้ทางการเกษตร  
การแก้ไขปัญหา/ความต้องการน า้อุปโภคบริโภค 
กิจกรรม แผนงาน โครงการ เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ 
 

จากลักษณะดังกล่าวจะเหน็ได้ว่า “เป็นการระเบดิจากข้างใน”                      
โดยการสะท้อนปัญหา ความต้องการของประชาชนใน                          

หมู่บ้าน/ชุมชน ซึง่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงอันจะน าไปสู่  “ความรัก ความสามัคคี”                                     

และความย่ังยืนสืบไป 
 



 อปท. น าปัญหา ความต้องการดงักล่าวไปจดัท า “แผนพฒันาท้องถ่ิน” 
 

 หน่วยงานต่างๆ สามารถน าโครงการตามอ านาจหน้าท่ี (Function Approach)   
ลงไปด าเนินการ  ในพืน้ท่ีท่ีสอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง (Area Approach)  
 

 แผนงาน/โครงการใดท่ีเป็นความต้องการของประชาชนแต่เกินศกัยภาพของ 
อปท. สามารถบรรจใุนแผนพฒันาจงัหวดัโดยผา่น อบจ. ในฐานะผูป้ระสาน
แผนพฒันาท้องถ่ินของจงัหวดั        ในขณะเดียวกนั อบจ. สามารถ น าแผนงาน/
โครงการดงักล่าวบรรจไุว้ในข้อบญัญติัของ อบจ. และจดัสรรงบประมาณ
สนับสนุน อปท. นัน้ๆ ได้เช่นกนั 
 



 ข้อมลูท่ีได้จากการส ารวจดงักล่าวจะเป็นฐานข้อมลูส าหรบั อปท. และหน่วยงาน
ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็น
รปูธรรม   
 

 การส ารวจเพ่ือจดัท า “แผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน” จะน าไปสู่การ
ส ารวจ เพ่ือจดัท าระบบข้อมลู   ในการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน ด้าน
อ่ืนๆ เช่น สวสัดิการสงัคม (เดก็ ผูส้งูอาย ุคนพิการ เป็นต้น) การศึกษา 
ศิลปวฒันธรรม การท่องเท่ียว การดแูลทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ฯลฯ 
ของ อปท. ให้มีความครอบคลมุมากขึน้ ซ่ึงจะท าให้แผนพฒันาท้องถ่ินในภาพรวม 
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัปัญหา ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 

 ประชาชนจะได้รบัการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการจาก อปท. 
และหน่วยงานต่างๆ ทนักบัภยัแล้งท่ีจะถึงในระยะเวลา 2-3 เดือน ต่อจากน้ี   

 
 

 
รู้แล้ว จะท าอะไร 

 



จะเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการ 
 สร้างความรัก ความสามัคคี 
 เป็นการลดความขัดแย้งในบ้านเมือง  
 ประชาชนกับ อปท. มีความใกล้ชดิกันมากขึน้                                                                          
โดยประชาชนได้สะท้อนปัญหาและความต้องการให้ อปท.                          
และ อปท.เหน็ความส าคัญ น าสิ่งที่ประชาชนสะท้อนไปด าเนินการ           
เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง. 



แผนงาน /โครงการ การก าหนดจดุยืน 
ทางยทุธศาสตร ์

(Positioning) ของจงัหวดั 

วิสยัทศัน์ของจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

  ยทุธศาสตรช์าติ 

    แผนจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

กระทรวง/กรม 

เกินศกัยภาพของ อปท. และ/หรือ   
อปท. ไม่มีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย  

อปท. มีศกัยภาพ  
และมีอ านาจหน้าท่ีตาม
กฎหมาย 

แผนพฒันาท้องถ่ิน ข้อบญัญติั
งบประมาณ
ท้องถ่ิน 

ประชาคม/ 
แผนชุมชน 

ข้อมูลจากชุมชน 

ความต้องการ 
ของประชาชน 

Top - Down 

Bottom - up 

ชุมชนในท้องถ่ิน 

กระบวนการการบูรณาการแผนทุกระดับเพื่อการพัฒนาประเทศ 

12 



นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  

นโยบายของรัฐบาล 

แผนพัฒนา ศก. และสังคมแห่งชาต ิ

แผนปฏบิัตริาชการ 4 ปีจังหวัด (ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด) 
 

กรอบยทุธศาสตร์การพฒันา 
ของ อปท. ในจงัหวดั 

 
แผนพฒันาท้องถ่ิน 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ 

อ านาจหน้าท่ี/ภารกิจถ่ายโอน  
ศกัยภาพ อปท. 

แผนพฒันา ศก.พอเพียงทอ้งถ่ิน/ 
แผนชมุชน/ 
ปัญหาความต้องการฯ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20  ปี 
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http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipkM39r97KAhUIGI4KHfOmDYAQjRwIBw&url=http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/china-economic-business/result.php?SECTION_ID=472&ID=13060&bvm=bv.113370389,d.c2E&psig=AFQjCNHb7420JcM9RhbsPT9YXp0eBnJKKQ&ust=1454684415651691


                              59    60    61    62    63    64    65    66 

  แผนพฒันาส่ีปี   

  แผนพฒันาสามปี 

  2560 - 2562 

  2561 - 2563 

  2562 - 2564 

  2563 – 2565 

  2564 - 2566 
 

 



 มองแบบ Outside In 

   โลกในศตวรรษที ่21 
  

N
e
w

 C
u
lt

u
re

 

living 

working 

learning 

ยุคการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน 

Age of Distraction 

ยุคแห่งความย้อนแย้ง 

Age of Paradox 

ยุคแห่งความสุดโต่ง 

Age of Extreme 



 มองแบบ Inside Out 

    
  กับดักเชิงซ้อนของความเหล่ือมล า้ 

คอร์รัปช่ัน และ 

ความขัดแย้งที่รุนแรง 
วงจรอุบาทว์ทางการเมือง 

กับดักประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง กับดักเชิงซ้อนทุนมนุษย์ 

กับดักTrap 



ทศิทาง/เป้าหมาย       ที่
ชัดเจน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

ปฎรูิป ความสามารถปรับเปล่ียน
ต่อพลวัตรโลก 

ความสามารถในการ
ขับเคล่ือนประเทศ การบริหารราชการแผ่นดนิ 

ประชารัฐ 
พลังส่วนร่วม            
ทุกภาคส่วน 



๑.ความมัน่คง 

๒.สร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขนั 

๔.สร้างโอกาส ความ
เสมอภาคและความเท่า

เทียมกนัทางสงัคม 

๕.สร้างการเติบโตบน
คณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร

กบั สวล. 

๖.ปรับสมดลุและพฒันา
ระบบการบริหารจดัการ

ภาครัฐ 

๓. การพฒันาคน
และเสริมสร้าง
ศกัยภาพคน 

เพื่อบรรลวุิสยัทศัน์ 

“ประเทศมีความมัน่คง 
มัง่คัง่ ยัง่ยืน  

เป็นประเทศท่ีพฒันาแล้ว 
ด้วยการพฒันาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” 
 



•มัน่คงปลอดภยัจากภยัและการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในและภายนอกประเทศทกุระดบั และทกุมิติมัน่คงในเอกราช 

และประชาธิปไตย 

•สงัคมปรองดอง สามคัคี 

•ประชาชนมีความมัน่คงในชีวิต 

• ฐานทรัพยากรมีความมัน่คง 

มัน่คง 

•ประเทศมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งตอ่เนื่อง 

•เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขง่ขนัสงู 

•ความสามารถในทนุท่ีจะสร้างการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 
มัง่คัง่ 

•การพฒันาที่สร้างความเจริญ รายได้ และคณุภาพชีวิตอยา่งตอ่เนื่อง 

•การผลติและการบริโภคที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

•มุง่ประโยชน์สว่นรวมอยา่งยัง่ยืนฃ 

•ประชาชนทกุภาคสว่นยดึถือ/ปฏิบตัิตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยัง่ยืน 





          เป้าหมายที่ 1 ขจดัความยากจนในทกุรูปแบบ ทกุที่ 
          เป้าหมายที่ 2 ขจดัความหิวโหย บรรลเุป้าความมัน่คงทางอาหารและ
โภชนาการที่ดีขึน้ และสง่เสริมเกษตรกรรมยัง่ยืน 
          เป้าหมายที่ 3 ท าให้แน่ใจถงึการมีสขุภาวะในการด ารงชีวิต และสง่เสริม
ความเป็นอยูท่ี่ดีของทกุคนในทกุชว่งอาย ุ
          เป้าหมายที่ 4 ท าให้แน่ใจถงึการได้รับการศกึษาท่ีได้คณุภาพอยา่งเทา่
เทียมและทัว่ถงึ และสง่เสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทกุคน 
          เป้าหมายที่ 5 บรรลถุงึความเทา่เทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลงัให้แก่
สตรีและเด็กหญิงทกุคน 
          เป้าหมายที่ 6 ท าให้แน่ใจวา่เร่ืองน า้และการสขุาภิบาลได้รับการจดัการ
อยา่งยัง่ยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทกุคน 
 



          เป้าหมายที่ 7 ท าให้แน่ใจวา่ทกุคนสามารถเข้าถึงพลงังานที่ทนัสมยั ยัง่ยืน 
เช่ือถือได้ ตามก าลงัซือ้ของตน 
          เป้าหมายที่ 8 สง่เสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยัง่ยืนและทัว่ถึงให้เป็นไป
อย่างยัง่ยืน สง่เสริมศกัยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเตม็ที่ และงานที่มีคณุค่าส าหรับทกุ
คน 
          เป้าหมายที่ 9 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สง่เสริมการ
ปรับตวัให้เป็นอตุสาหกรรมอย่างยัง่ยืนและทัว่ถงึ และสนบัสนนุนวตักรรม 
          เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล า้ทัง้ภายในและระหว่างประเทศ 
          เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์มีความปลอดภยั 
ทัว่ถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยัง่ยืน 
          เป้าหมายที่ 12 ท าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยัง่ยืน 
      



         เป้าหมายที่ 13 ด าเนินการอย่างเร่งดว่นเพื่อต่อสู้กบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ
และผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 
          เป้าหมายที่ 14 อนรัุกษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมทุร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
ส าหรับการพฒันาท่ียัง่ยืน ให้เป็นไปอย่างยัง่ยืน 
          เป้าหมายที่ 15 พิทกัษ์ บรูณะ และสง่เสริมการใช้ประโยชน์ท่ียัง่ยืนของระบบนิเวศบน
บก จดัการป่าไม้อย่างยัง่ยืน ต่อสู้กบัการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยดุยัง้และฟืน้ฟคูวามเสื่อมโทรม
ของท่ีดิน และหยดุยัง้การสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
          เป้าหมายที่ 16 สง่เสริมให้สงัคมมีความเป็นปกติสขุ ไม่แบง่แยก เพ่ือการพฒันาท่ี
ยัง่ยืน มีการเข้าถึงความยตุิธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบนัอนัเป็นท่ีพึง่ของสว่นรวม มี
ประสิทธิผล และเป็นท่ียอมรับในทกุระดบั 
          เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบตัิให้เกิดผล และสร้างพลงัแห่ง
การเป็นหุ้นสว่นความร่วมมือระดบัสากลตอ่การพฒันาท่ียัง่ยืน 
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Baby Boomer Gen X Gen Y Gen Z 

ยุตธิรรม                
(ร้อยละ ๗๖) 

ยุตธิรรม           
 (ร้อยละ ๗๒) 

ยุตธิรรม            
(ร้อยละ ๗๔) 

รับฟังความคดิเหน็ 
(ร้อยละ ๗๘) 

กล้าคิดกล้าตัดสินใจ         
(ร้อยละ ๖๕) 

ส่ือสารชัดเจน       
  (ร้อยละ ๖๙) 

ส่ือสารชัดเจน        
 (ร้อยละ ๗๒)) 

ไม่เอาเปรียบลูกน้อง 
(ร้อยละ ๗๘) 

มีเหตุ)ผล 
(ร้อยละ ๖๒) 

มีเหตุผล  
(ร้อยละ ๖๒) 

มีเหตุผล 
(ร้อยละ ๗๑) 

    ให้เกียรติ                                
(ร้อยละ ๗๒) 

รักษาค าพดู 
(ร้อยละ๖๒) 

กล้าคิดกล้าตัดสินใจ         
(ร้อยละ ๖๔) 

ไม่เอาเปรียบลกูน้อง 
(ร้อยละ ๗๐) 

สื่อสารชดัเจน 
(ร้อยละ ๗๒) 

   รับฟังความคดิเหน็         
(ร้อยละ ๕๙) 

ให้เกียรต ิ
(ร้อยละ ๖๔) 

ให้เกียรต ิ
(ร้อยละ ๖๙) 

มีเหตผุล 
(ร้อยละ ๗๑) 




