
การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 







9 ข้อมูลการเพาะปลูกพืชต่างๆ ของประชาชน 
9 แหล่งนําทางการเกษตรทเีป็นปัจจัยการผลิตทสีาํคัญ  
9 สภาวะของนําอุปโภค บริโภค ทดีาํรงอยู่จริงในชีวิตประจาํวันของ

ประชาชน  
เพือสะท้อนภาพของการดาํเนินชีวิตทรีับรู้กันมาโดยตลอดว่า  

เกษตรกรยากจน (ต้นทุนสูง ราคาขายตาํ ฯลฯ)  
ทังนําการเกษตรและนํากนินําใช้ไม่เพียงพอนัน แท้จริงเป็นอย่างไร 

 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น 

สนับสนุน 

ขอมูลปญหาและความตองการของประชาชน 

แหลงน้ํา 

แหลงน้ําธรรมชาติ 

ปริมาณน้ําฝน 

แหลงน้ําที่มนุษยสราง 

ตนทุน/หนวย 

ผลผลิต/หนวย 

ราคาขาย/หนวย 

ประเภทพืชที่ปลูก 

การเกษตร 

สนับสนุนการทําการเกษตรไดหรือไม  ประชาชนสามารถอยูไดหรือไม  

อปท. นําขอมูลไปวางแผนพัฒนาทองถิ่น 



การวิเคราะห์ข้อมูล 

พนืท ีองค์กร 

ผลผลิต/
ต้นทุนการ

ผลิต บริหารจัดการ 

ลด

ต้นทนุ 

เพิ่ม

มลูค่า 

ชมุชน

เข้มแข็ง 

การผลิต 

การแปรรูป 

การตลาด 

อ าเภอ 
อปท. 

จงัหวดั 

• พนัธุพ์ชื 

• พนืท ี
ปรับปรุง 

• พนัธุพ์ชื 

• กระบวนการ

ผลติ 

เปลยีน 

แปลง 



¾ เกษตรกรในหมู่บา้น/ชมุชนต่างๆ ปลกูพืชชนิดใด ผลผลิตต่อหน่วยเป็นอย่างไร                

มีต้นทนุการผลิตและราคาขายต่อหน่วยเท่าไหร่ เมือนํามาพิจารณาเปรียบเทียบ      

เกษตรกรสามารถดาํรงชีวิตประจาํวนัต่อไปได้หรือไม่  
 

¾ นําเพือการเกษตรซึงเป็นปัจจยัการผลิตทีสาํคญัในแต่ละหมู่บา้น/ชมุชน                                  

มีเพียงพอในการเพิมผลผลิตทางการเกษตรดงักล่าวหรือไม่ ในขณะเดียวกนัเกษตรกรใน

หมู่บา้น/ชมุชน ได้รบัประโยชน์จากแหล่งนําอย่างทวัถึงหรือไม่ กล่าวคือเกษตรกรทีอยู่ใกล้

แหล่งนําได้รบัประโยชน์ ในขณะทีเกษตรกรในพืนทีห่างไกลไม่ได้รบัประโยชน์แต่อย่างใด 

นีคือความเหลือมลาํทีเกิดขึนในสงัคมและจาํเป็นอย่างยิงทีจะต้องได้รบัการแก้ไข 
 

¾ นําอปุโภคบริโภค (นํากินนําใช้) สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บา้น/ชมุชน

เป็นอย่างไร มีแหล่งนํากินนําใช้ประเภทใดบา้ง เพียงพอและทวัถึงหรือไม่                       

ทาํไมเมือถึงฤดแูล้งของทกุปี จึงต้องจดัเตรียมรถบรรทกุเพือขนนําไปแจกจ่ายให้แก่

ประชาชนในหมู่บา้นต่างๆ อยู่เป็นประจาํและจะแก้ไขปัญหาได้อย่างไร  
 



   จากข้อมูลด้านการเกษตร/แหล่งนํา จะนําไปสู่การทาํ
“ประชาคม”หมู่บ้าน/ชุมชน   

โดยกาํหนดกรอบทสีาํคัญ คือ 
¾การแก้ไขปัญหา/ความต้องการทางการเกษตร 
¾การแก้ไขปัญหา/ความต้องการแหล่งนําทางการเกษตร  
¾การแก้ไขปัญหา/ความต้องการนําอุปโภคบริโภค 
¾กิจกรรม แผนงาน โครงการ เพอืลดรายจ่ายและเพมิรายได้ 
 

จากลักษณะดังกล่าวจะเหน็ได้ว่า “เป็นการระเบดิจากข้างใน”                      
โดยการสะท้อนปัญหา ความต้องการของประชาชนใน                          

หมู่บ้าน/ชุมชน ซงึเป็นปัจจัยพืนฐานของปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงอันจะนําไปสู่  “ความรัก ความสามัคคี”                                     

และความยังยืนสืบไป 
 



¾ อปท. นําปัญหา ความต้องการดงักล่าวไปจดัทาํ “แผนพฒันาท้องถิน” 
 

¾ หน่วยงานต่างๆ สามารถนําโครงการตามอาํนาจหน้าที (Function Approach)   
ลงไปดาํเนินการ  ในพืนทีทีสอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการของประชาชน

อย่างแท้จริง (Area Approach)  
 

¾ แผนงาน/โครงการใดทีเป็นความต้องการของประชาชนแต่เกินศกัยภาพของ 

อปท. สามารถบรรจใุนแผนพฒันาจงัหวดัโดยผา่น อบจ. ในฐานะผูป้ระสาน

แผนพฒันาท้องถินของจงัหวดั        ในขณะเดียวกนั อบจ. สามารถ นําแผนงาน/

โครงการดงักล่าวบรรจไุว้ในข้อบญัญตัิของ อบจ. และจดัสรรงบประมาณ

สนับสนุน อปท. นันๆ ได้เช่นกนั 
 



¾ ข้อมลูทีได้จากการสาํรวจดงักล่าวจะเป็นฐานข้อมลูสาํหรบั อปท. และหน่วยงาน

ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเป็น

รปูธรรม   
 

¾ การสาํรวจเพือจดัทาํ “แผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน” จะนําไปสู่การ

สาํรวจ เพือจดัทาํระบบข้อมลู   ในการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน ด้าน

อืนๆ เช่น สวสัดิการสงัคม (เดก็ ผูส้งูอาย ุคนพิการ เป็นต้น) การศึกษา 

ศิลปวฒันธรรม การท่องเทียว การดแูลทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม ฯลฯ 

ของ อปท. ให้มีความครอบคลมุมากขึน ซึงจะทาํให้แผนพฒันาท้องถินในภาพรวม 

มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัปัญหา ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 

¾ ประชาชนจะได้รบัการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการจาก อปท. 

และหน่วยงานต่างๆ ทนักบัภยัแล้งทีจะถึงในระยะเวลา 2-3 เดือน ต่อจากนี   
 

 

 
รู้แล้ว จะทาํอะไร 

 



จะเป็นเครืองมือสาํคัญในการ 
` สร้างความรัก ความสามัคคี 
` เป็นการลดความขัดแย้งในบ้านเมือง  
` ประชาชนกับ อปท. มีความใกล้ชดิกันมากขนึ                                                                          

โดยประชาชนได้สะท้อนปัญหาและความต้องการให้ อปท.                          

และ อปท.เหน็ความสาํคัญ นําสงิทปีระชาชนสะท้อนไปดาํเนินการ           
เพือแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง

สอดคล้องกับสงิทปีระชาชนต้องการอย่างแท้จริง. 



แผนงาน /โครงการ การกาํหนดจดุยืน 
ทางยทุธศาสตร ์

(Positioning) ของจงัหวดั 

วิสยัทศัน์ของจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

  ยทุธศาสตรช์าติ 

    แผนจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

กระทรวง/กรม 

เกินศกัยภาพของ อปท. และ/หรือ   
อปท. ไม่มีอาํนาจหน้าทีตามกฎหมาย  

อปท. มีศกัยภาพ  
และมีอาํนาจหน้าทีตาม

กฎหมาย 

แผนพฒันาท้องถิน ข้อบญัญตัิ

งบประมาณ

ท้องถิน 

ประชาคม/ 
แผนชุมชน 

ขอมูลจากชุมชน 

ความตองการ 
ของประชาชน 

Top - Down 

Bottom - up 

ชุมชนในทองถิ่น 

กระบวนการการบูรณาการแผนทุกระดับเพื่อการพัฒนาประเทศ 

12 



นโยบายของผู้บริหารท้องถิน  

นโยบายของรัฐบาล 

แผนพัฒนา ศก. และสังคมแห่งชาต ิ

แผนปฏบิัตริาชการ 4 ปีจังหวัด (ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด) 
 

กรอบยทุธศาสตร์การพฒันา 
ของ อปท. ในจงัหวดั 

 
แผนพฒันาท้องถิน 

งบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ 

อ านาจหน้าที่/ภารกิจถ่ายโอน  
ศกัยภาพ อปท. 

แผนพฒันา ศก.พอเพียงทอ้งถิน/ 
แผนชมุชน/ 
ปัญหาความต้องการฯ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20  ปี 



                              59    60    61    62    63    64    65    66 
`  แผนพฒันาสีปี   
`  แผนพฒันาสามปี 
`  2560 - 2562 
`  2561 - 2563 
`  2562 - 2564 
`  2563 – 2565 
`  2564 - 2566 
 

 



` มองแบบ Outside In 
   โลกในศตวรรษท ี21 
  

N
ew

 C
ul

tu
re

 

living 

working 

learning 

ยุคการเปลยีนแปลงโดยฉับพลัน 
Age of Distraction 

ยุคแห่งความย้อนแย้ง 

Age of Paradox 

ยุคแห่งความสุดโต่ง 

Age of Extreme 



` มองแบบ Inside Out 
    
  กับดักเชิงซ้อนของความเหลือมลาํ 

คอร์รัปชัน และ 

ความขัดแย้งทรีุนแรง 
วงจรอุบาทว์ทางการเมือง 

กับดักประเทศทมีีรายได้ระดับปานกลาง กับดักเชิงซ้อนทุนมนุษย์ 

กับดักTrap 



ทศิทาง/เป้าหมาย       ที
ชัดเจน ยุทธศาสตร์ชาติ 

ปฎริูป ความสามารถปรับเปลียน
ต่อพลวัตรโลก 

ความสามารถในการ
ขับเคลือนประเทศ การบริหารราชการแผ่นดนิ 

ประชารัฐ พลังส่วนร่วม            
ทุกภาคส่วน 



๑.ความมัน่คง 

๒.สร้าง

ความสามารถใน

การแข่งขนั 

๔.สร้างโอกาส ความ

เสมอภาคและความเท่า

เทียมกนัทางสงัคม 

๕.สร้างการเติบโตบน

คณุภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กบั สวล. 

๖.ปรับสมดลุและพฒันา

ระบบการบริหารจดัการ

ภาครัฐ 

๓. การพฒันาคน

และเสริมสร้าง

ศกัยภาพคน 

เพื่อบรรลวุิสยัทศัน์ 
“ประเทศมีความมัน่คง 

มัง่คัง่ ยัง่ยืน  
เป็นประเทศที่พฒันาแล้ว 
ด้วยการพฒันาตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” 
 



•มัน่คงปลอดภยัจากภยัและการเปลี่ยนแปลงทัง้ภายในและภายนอกประเทศทกุระดบั และทกุมิติมัน่คงในเอกราช 

และประชาธิปไตย 
•สงัคมปรองดอง สามคัคี 
•ประชาชนมีความมัน่คงในชีวิต 
• ฐานทรัพยากรมีความมัน่คง 

มัน่คง 
•ประเทศมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจอยา่งตอ่เนื่อง 
•เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขง่ขนัสงู 
•ความสามารถในทนุที่จะสร้างการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 

มัง่คัง่ 
•การพฒันาที่สร้างความเจริญ รายได้ และคณุภาพชีวิตอยา่งตอ่เนื่อง 
•การผลติและการบริโภคที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
•มุง่ประโยชน์สว่นรวมอยา่งยัง่ยืนฃ 
•ประชาชนทกุภาคสว่นยดึถือ/ปฏิบตัิตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยัง่ยืน 





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



          เป้าหมายท ี7 ท าให้แน่ใจวา่ทกุคนสามารถเข้าถึงพลงังานที่ทนัสมยั ยัง่ยืน 
เชื่อถือได้ ตามก าลงัซือ้ของตน 
          เป้าหมายท ี8 สง่เสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยัง่ยืนและทัว่ถึงให้เป็นไป
อย่างยัง่ยืน สง่เสริมศกัยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเตม็ที่ และงานที่มีคณุค่าส าหรับทกุ

คน 
          เป้าหมายท ี9 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สง่เสริมการ
ปรับตวัให้เป็นอตุสาหกรรมอย่างยัง่ยืนและทัว่ถงึ และสนบัสนนุนวตักรรม 
          เป้าหมายท ี10 ลดความเหลื่อมล า้ทัง้ภายในและระหว่างประเทศ 
          เป้าหมายท ี11 ท าให้เมืองและการตัง้ถิ่นฐานของมนษุย์มีความปลอดภยั 
ทัว่ถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยัง่ยืน 
          เป้าหมายท ี12 ท าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยัง่ยืน 
      



         เป้าหมายท ี13 ด าเนินการอย่างเร่งดว่นเพื่อต่อสู้กบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ
และผลกระทบที่เกิดขึน้ 
          เป้าหมายท ี14 อนรุักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมทุร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
ส าหรับการพฒันาที่ยัง่ยืน ให้เป็นไปอย่างยัง่ยืน 
          เป้าหมายท ี15 พิทกัษ์ บรูณะ และสง่เสริมการใช้ประโยชน์ที่ยัง่ยืนของระบบนิเวศบน
บก จดัการป่าไม้อย่างยัง่ยืน ต่อสู้กบัการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยดุยัง้และฟืน้ฟคูวามเสื่อมโทรม

ของที่ดิน และหยดุยัง้การสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
          เป้าหมายท ี16 สง่เสริมให้สงัคมมีความเป็นปกติสขุ ไม่แบง่แยก เพื่อการพฒันาที่
ยัง่ยืน มีการเข้าถึงความยตุิธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบนัอนัเป็นที่พึง่ของสว่นรวม มี

ประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทกุระดบั 
          เป้าหมายท ี17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบตัิให้เกิดผล และสร้างพลงัแห่ง
การเป็นหุ้นสว่นความร่วมมือระดบัสากลตอ่การพฒันาที่ยัง่ยืน 
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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) 
สือสารชัดเจน       
  (ร้อยละ ๖๙) 

สือสารชัดเจน        
 (ร้อยละ ๗๒)) 

ไม่เอาเปรียบลูกน้อง 
(ร้อยละ ๗๘) 

มีเหตุ)ผล 
(ร้อยละ ๖๒) 

มีเหตุผล  
(ร้อยละ ๖๒) 

มีเหตุผล 
(ร้อยละ ๗๑) 

    ให้เกียรติ                                

(ร้อยละ ๗๒) 
รักษาคาํพดู 
(ร้อยละ๖๒) 

กล้าคิดกล้าตัดสินใจ         

(ร้อยละ ๖๔) 
ไม่เอาเปรียบลกูน้อง 

(ร้อยละ ๗๐) 
สื่อสารชดัเจน 
(ร้อยละ ๗๒) 

   รับฟังความคดิเหน็         

(ร้อยละ ๕๙) 
ให้เกียรต ิ

(ร้อยละ ๖๔) 
ให้เกียรต ิ

(ร้อยละ ๖๙) 
มีเหตผุล 

(ร้อยละ ๗๑) 




