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ภาคผนวก 

 
 



 

 

ค ำน ำ 
 
ด้วยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนา
จังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง    
ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าวประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย          
การบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ 7 ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา   
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร     
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่ง เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องและเชื่ อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 
5 แห่งระเบียบกระทรงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ 
    

  องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น จึงด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.2566-2570) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงแผนพัฒนาในทุกระดับ ตั้งแต่แผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับนี้ ได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
        

        ส านักปลัด 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร  ๐-๓๒73-9424 
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ส่วนที่ 1 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.ด้านกายภาพ 
 

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 
          ต าบลแก้มอ้น เป็นต าบลหนึ่งในจ านวน 6 ต าบล ของอ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีที่ท าการ
ตั้งอยู่หมู่ที่  3 ห่างจากที่ว่าการอ าเภอจอมบึงไปทางทิศตะวันตกของอ าเภอจอมบึ งระยะทางประมาณ         
29 กิโลเมตร การเดินทางเข้าสู่ พ้ืนที่โดยทางรถยนต์ ใช้เส้นทางสายจอมบึง – ด่านทับตะโก ทางหลวง
หมายเลข 3274 โดยมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอ าเภอด่านมะขามเตี้ย อ าเภอท่าม่วง และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
 ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลด่านทับตะโก และต าบลเบิกไพร 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลเบิกไพร อ าเภอโพธาราม และอ าเภอท่าม่วง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอด่านมะขามเตี้ย 
          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  เป็นที่ราบลุ่มในตอนกลางของต าบลส่วนรอบนอกเป็นที่ราบสูงสลับเนินเขามีแม่น้ าล าภาชี 
ไหลผ่าน 4 หมู่บ้าน และล าห้วยท่าช้างไหลผ่าน 4 หมู่บ้าน บริเวณพ้ืนที่ตอนกลางเหมาะกับการท านาและ
บริเวณพ้ืนที่รอบนอกเหมาะกับการปลูกพืชไร่และเลี้ยงสัตว์ 
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

 มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
          1.4 ลักษณะของดิน 

 ต าบลแก้มอ้น มีชุดดิน 3 ชุด ได้แก่ 
 - ชุดดินที่ 67 (ชุดดินท่ายาง) สภาพพ้ืนที่ราบเรียบถึงคลื่นลอนลาดเล็กน้อย ความลาดชัน 

0.5% เป็นดินร่วนปนทราย สีน้ าตาลปนเทา ความลึก 75 เซนติเมตรจากผิวดิน การระบายน้ าดีปานกลางมีน้ า
ขังในฤดูฝนประมาณ 1-2 เดือน ในฤดูฝนดินเปียกแฉะมากจนเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของพืช 
เหมาะสมต่อการปลูกอ้อย 

 - ชุดดินที่ 68 (ชุดดินลาดหญ้าท่ายาง) เหมาะส าหรับปลูกพืชไร่ เช่น มันส าปะหลัง 
 - ชุดดินที่ 76 (ชุดดินลาดชันเชิงซ้อน) เหมาะสมส าหรับปลูกป่าไม้และพืชไร่บางส่วน 

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
 - มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าล าภาชี 
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ 
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2.ด้านการเมืองการปกครอง 
          2.1 เขตการปกครอง 
 ต าบลแก้มอ้น มีพ้ืนที่ประมาณ 129.51 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 80,940 ไร่  โดย
แบ่งเป็นเขตการปกครอง 15 หมู่บ้าน ดังนี้ 

 หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งแฝก   จ านวน   199  ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแจง   จ านวน   272  ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น   จ านวน   596  ครัวเรือน 

  หมู่ที่ 4 บ้านรางเฆ่           จ านวน   234  ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา   จ านวน   251  ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 6 บ้านหนองปากชัฎ  จ านวน   150  ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 7 บ้านพุม่วง   จ านวน   271  ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 8 บ้านพุตะเคียน   จ านวน   205  ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 9 บ้านสันดอน   จ านวน   214  ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเคล็ด   จ านวน   129  ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 11 บ้านโป่งกก   จ านวน   119  ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 12 บ้านเขาแดน   จ านวน   119  ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 13 บ้านท่าลาบ   จ านวน   115  ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 14 บ้านห้วยส าโรง   จ านวน   137  ครัวเรือน 
 หมู่ที่ 15 บ้านห้วยตาม่วง   จ านวน   262  ครัวเรือน 
     รวม จ านวน 3,274 ครัวเรือน 

          2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 15 หมู่บ้าน หากมี
การเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 1 คน 15 หมู่บ้าน รวมเป็น 15 คน 
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3.ประชากร  
          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น จ านวน 9,910 คน แยกเป็นชาย 4,963 คน หญิง 4,947 คน มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย 76.52 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564) 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
ประชากร 

รวม (คน) หลังคาเรือน 
ชาย (คน) หญิง (คน) 

1 ทุ่งแฝก 288 276 564 199 
2 ทุ่งแจง 487 467 954 272 
3 แก้มอ้น 783 768 1,551 596 
4 รางเฆ่ 340 360 700 234 
5 วังปลา 383 396 779 251 
6 หนองปากชัฎ 267 257 524 150 
7 พุม่วง 421 460 881 271 
8 พุตะเคียน 229 232 461 205 
9 สันดอน 347 334 681 214 

10 ทุ่งเคล็ด 227 223 450 129 
11 โป่งกก 168 169 333 119 
12 เขาแดน 188 192 380 119 
13 ท่าลาบ 185 193 378 115 
14 ห้วยส าโรง 234 239 473 137 
15 ห้วยตาม่วง 420 381 801 263 

รวม 4,963 4,947 9,910 3,274 

หมายเหตุ (9,910 คน หารด้วย พื้นที่รวมต าบลแก้มอ้น 129.51 ตารางกิโลเมตร)          
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 35 – 55 ปี 
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4. สภาพทางสังคม 
      4.1  การศึกษา  
               1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีโรงเรียนในพื้นที่ จ านวน  9  แห่ง  ดังนี้ 
   - โรงเรียนที่สอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
มีจ านวน 1 แห่ง ได้แก่   
                    1. โรงเรียนมหาราช 7  (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
   - โรงเรียนระดับประถมศึกษา มีจ านวน 8 แห่ง ได้แก่ 
          1. โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 
                    2. โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 
                    3. โรงเรียนบ้านวังปลา 
                    4. โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ 

                    5. โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบ ารุง 
                    6. โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 
                    7. โรงเรียนบ้านสันดอน 
                    8. โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 
        1.2 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก้มอ้น      
 

 4.2 สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแก้มอ้น   3 แห่ง 
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน        15 แห่ง 

 

 4.3 อาชญากรรม 
  -  
 4.3 ยาเสพติด 

- พ้ืนที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มีพ้ืนที่เฝ้าระวัง คือ หมู่ที ่1 บ้านทุ่งแฝก  
- หมู่ที ่2 บ้านทุ่งแจง  
- หมู่บ้านท่าลาบ หมู่ 13  

 4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
  -  
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5.ระบบบริการพ้ืนฐาน 
          5.1 การคมนาคมขนส่ง 

มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ฯ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง 

หมู่ที ่
จ านวน 

สายทางรวม 
(สาย) 

ถนนลาดยางแบบ 
แอสฟัลส์ติกคอนกรีต

(สาย) 

ถนนคอนกรีต 
เสริมเหลก็ 

(สาย) 

ถนนลูกรัง 
(สาย) 

1 4 - 3 1 
2 4 1 2 1 
3 5 2 2 1 
4 4 1 3 - 

5 1 - 1 - 
6 2 - 2 - 

7 4 - 3 1 
8 4 1 3 - 

9 2 - 2 - 

10 1 - 1 - 
11 - - - - 

12 1 - 1 - 

13 2 1 - 1 
14 3 1 1 1 
15 1 - 1 - 
รวม 38 7 25 6 

ถนนเช่ือมต่อระหว่างหมูบ่้าน 7 - 11 
ถนนเช่ือมระหว่างต าบล 10 - 2 

ถนนในการรับผดิชอบของ
หน่วยงานอ่ืน 

14 25 19 

      

          5.2 การไฟฟ้า 
     มีระบบไฟฟ้าครอบคลุมภายในต าบลร้อยละ 95   

          5.3 การประปา 
     มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้านร้อยละ 90  

          5.4 โทรศัพท์ 
- ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 
- โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน 14 แห่ง 

          5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ (Logistics) 
      ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวันออกของต าบลแก้มอ้น ระยะทางห่างจากต าบลแก้มอ้น ประมาณ 29 กิโลเมตร 
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6.ระบบเศรษฐกิจ 
          6.1 การเกษตร 

     ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ ท านา ปลูกข้าว   
พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ พืชสมุนไพร 
          6.2 การประมง 

      - 

          6.3 การปศุสัตว์ 
     ต าบลแก้มอ้น มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค สุกร แพะ ไก่  

          6.4 การบริการ 
      หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

- ปั๊มน้ ามัน    2 แห่ง 
- ถังน้ ามันบนดิน (แบบหลอด)  4 แห่ง 
- ก๊าซหุงต้ม    5 แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรม   2 แห่ง 
- โรงสี     2 แห่ง 
- ลานมนั    3 แห่ง 
- รีสอร์ท    1 แห่ง 
- ร้านเสริมสวย    8 แห่ง   

          6.5 การท่องเที่ยว 
 - 

          6.6 อุตสาหกรรม 
- โรงงานอุตสาหกรรมผลิตปูนขาว (โดโลไมท์) 
- โรงงานผลิตอาหารสัตว์ 

          6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- กลุ่มตู้น้ าหยอดเหรียญ ม.1-15 

6.8 แรงงาน 
     แรงงานส่วนใหญ่รับจ้างท าการเกษตร และรับจ้างท างานโรงงานอุตสาหกรรมนอกพ้ืนที่ และมี

แรงงานต่างด้าวเข้ามารับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ในพ้ืนที่ต าบล  

7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
          7.1 การนับถือศาสนา 
            ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

 มีวัดจ านวน 6 แห่ง ส านักสงฆ์ 4 แห่ง และมีส านักปฏิบัติธรรม 1 แห่ง ได้แก่ 
 1. วัดแก้มอ้น     หมู่ที ่3 
 2. วัดรางเฆ่     หมู่ที ่4 
 3. ส านักสงฆ์วังปลา    หมู่ที ่5 
 4. วัดหนองปากชัฎ    หมู่ที ่6 
 5. ส านักสงฆ์พุตะเคียน    หมู่ที ่8 
 6. วัดอัมพวัน     หมู่ที ่11 
 7. ส านักสงฆ์โป่งกก    หมู่ที ่11 
 8. ส านักสงฆ์เขารัง    หมู่ที ่11 
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 9. วัดเขาแดน     หมู่ที ่12 
 10. วัดทุ่งแฝกเจริญธรรม    หมู่ที ่15  
         11. ส านักปฏิบัติธรรมถิ่นกาขาว   หมู่ที ่15    

  7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  - ช่วงเดือนเมษายน ประเพณีวันสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่แบบไทย ดังนั้นเมื่อใกล้ถึงวัน
สงกรานต์จะมีการตระเตรียมท าความสะอาดบ้านเรือน ท าบุญตักบาตรในวันสงกรานต์ จัดพิธีสรงน้ า
พระพุทธรูป สรงน้ าพระสงฆ์ รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุเพ่ือขอพรผู้ใหญ่และเป็นการระลึกถึงพระคุณ 

 - ประเพณีเสนเฮือนหรือประเพณีเซ่นผีเรือน เนื่องจากชาวไทยทรงด านับถือผีบรรพบุรุษ 
เพราะเชื่อว่าถ้าได ้เซ่นผีบรรพบุรุษแล้วผีบรรพบุรุษจะมาปกป้องรักษาลูกหลานเครือญาติให้เกิดความสุขความ
เจริญ จึงได้เชิญผีบรรพบุรุษมาไว้บนเรือนในห้องที่เรียกว่า "กะล้อห่อง" มุมหนึ่งของเสาบ้านในห้องนั้นเป็นที่
เซ่นไหว้ผีเรือนทุก ๆ 10 วัน เรียกว่า ป้าดตง โดยมีแก้วน้ า และชามข้าววางอยู่เป็นประจ า 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  

- ปราชญ์สมุนไพร หมู่ที่ 15 
  ภาษาถ่ิน คือ  

- ภาษากลาง และภาษาลาวโซ่งของชุมชนเผ่าไทยทรงด า 
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก (Otop) 

  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น  คือ  
- ตะกร้าสานพลาสติก และผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด มะม่วง พืชผัก ฯลฯ 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
          8.1 น้ า 
               แหล่งน้ าธรรมชาติ 

- มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ าล าภาชี 
- ล าน้ า,ล าห้วย  จ านวน   17  แห่ง 
- คลอง,หนอง,บึง  จ านวน   13  แห่ง 

       แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
- ฝาย   จ านวน  22 แห่ง 
- บ่อน้ าบาดาล จ านวน  65 แห่ง 
- ระบบประปาหมูบ้าน จ านวน  29 แห่ง 
- สระน้ าสาธารณะ จ านวน  105 แห่ง 
- ถังเก็บน้ าฝน  จ านวน  42 แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น  จ านวน  95 แห่ง 
- อ่างเก็บน้ า  จ านวน    3 แห่ง  

          8.2 ป่าไม้ 
      ในพ้ืนทีส่่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ 

          8.3 ภูเขา 
            พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับพื้นท่ีราบและป่าเสื่อมโทรม 
          8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน 
 



8 
 

 
 

ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย
ก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ   
โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สรุปย่อได้ ดังนี้ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓      
(ปี  ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ  ๒ คณะ ได้แก่                    
(๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ปี และ       
(๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติ มาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ       
ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไก      
การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  

๒. สาระส าคัญ 
      ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ก็มี
ปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามท่ีต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบ
พึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาค
เกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืน ๆ ที่อาศัยเทคโนโลยี สมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้
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อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ า
ทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และ
ปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร    
องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่
การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลาง ๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและ
แรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่ ง                
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคม
โลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติด     
ข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความ   
ผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชี วิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ               
และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โ อกาสทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท า
ให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปี
ข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไข
ภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความ
เสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์
ความรู้และเทคโนโลยีและสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุก
ระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลก         
ซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปี ข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการ ทั้งปัญหาต่อเนื่องจาก
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้
สาธารณะในประเทศต่าง ๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อ เนื่อง
จากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้
เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้น         
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพ
การผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนาดใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่น ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้ม    
การก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้า มีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่า
เฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปี ก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า          
แต่ประเทศต่าง ๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัว
ช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้าง
เพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น 
น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือ
และความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
การก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไข
ส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบ
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การด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทย
ต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการ
ลดลงของทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่
การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้ โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลาย ๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญ ส าหรับภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่
ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น
จะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง       
กับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการ
บริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิ
มนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ 
และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้
ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและ
สร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร 
สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้าน
คนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลง
ตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการ
ได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง  ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ 
รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความ
เป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและ
ช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบ
ความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ 
การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการก ากับดูแลวินัยทาง
การเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น 
และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่าง  ๆ ให้มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่าง ๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน
จากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจ     
ในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 
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ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทย ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออม
ไม่เพียงพอ ขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบ
เศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่างต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมี
สัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและ
ผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่
ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย       
ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือ
การพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมี
เป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่าย       
ที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความ
เหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่    
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ        
ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้าน
แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้น
ปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับ
ศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็น    
ที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการ
และการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผล
ให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น      
เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูล
และข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่าง ๆ เร่งผลักดันการเพ่ิม
ผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผัน
ผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความ
เข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่าง ๆ 
ดังกล่าว จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การ
ปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุก
ให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้
สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปี ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของ
ประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น 
รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 
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ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงใน
หลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้
นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพ
ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่
ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาส        
จากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและ
สังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม      
การด ารงชีวิตการท างาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการ
ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับประเด็น
ปัญหานั้น ๆซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนด
วิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ             
ไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่ เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือ          
ต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทย
มีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนด
ต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้      
เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน     
การด าเนินการมีบูรนาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน อย่างไรก็ตาม
ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว    
การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมี
การเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให้การด าเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากร     
ของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนา      
ในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่
ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซ่ึงภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทย
ต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนาดใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับ
ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัย
โอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมาย
ของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ 
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน า ไปสู่   
การปฏิบัติอย่างจริงจัง จะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะ
ท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ           
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ซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้น จะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมาย
ของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและ
วิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทย
ทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมือง
ภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”  
วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และ

บูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่าคนไทยในอนาคต 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
การที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้อง       

มีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทาง      
การพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรนาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศ
ไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข   
อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 
๒๐ ปี ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี
สาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
ด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่า
มากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกร
ในการพฒันาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่
มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง             
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
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๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐาน
ที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ

จิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์

ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรนาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรนาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 

ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดย
จะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาท
ของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จะ
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรนาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายและภาพ

ในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรนาการ และ
กรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกลที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การน าไปสู่
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกลในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการ        
ให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)      
ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่
ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แก้มอ้น ไปในทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จึงน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของท้องถิ่น ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิด
ภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพ
การศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ 
๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางข้ันสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอ
ตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่ง
ต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางใน
ระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้
จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 
๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ 
ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 
๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.1.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง แต่ความสามารถในการแข่งขันเริ่ม
ลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น (สัดส่วนของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ 
๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการ
พัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting 
Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มี
สัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาค
เกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายัง
เพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่าง
ล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให้
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ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจาก
ร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้า
เมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้  การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ 
และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา
เชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจใน
อนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่
การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง 
โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็น
จุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ ากัด
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้
กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมา
และจะเป็นข้อจ ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีความ
ได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute 
for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มี
ความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งด าเนินการโดย
ธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่าน
มา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดย
ในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็น
การลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่
พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, 
๓.๓๕,๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 
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ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา
มีจ านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ 
คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่ง
ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคา
ค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้าน
พลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาค วาม
ปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยัง
ขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลัก ๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการตั้งครรภ์ในกลุ่ม

วัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี 
๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย 
(Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมี
จ านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศ
เพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยม
ต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มี
ลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการ
เจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่
เพ่ิมมากข้ึน ขณะที่ผู้สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน 
(ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัย
ปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มี รายได้ไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการ
เกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน 
ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-
๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 
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๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิต
ก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทาง
การศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่าง ๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต 
และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยัง
กระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่า
สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี 
๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่าง ๆ ของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า 
ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจน
ที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การ
กระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง*  

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคน

เพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มี
สัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจาก
ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในระดับปริญญา
ตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจาก
ปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาส
เข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า 
นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการ
กระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า 
อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการคุ้มครองมาก
ขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตามแรงงานในระบบได้รับ
ค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อย
มักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ ๑๖.๗ และ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้
มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็นแบบขั้นบันได
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ตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท 
ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มี
คุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้
มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่าง ๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ
รายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีข้ึน ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความต้องการ
ของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรนาการเป็นแผนต าบลเพ่ือ
เชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้ง
ในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง 
ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 
๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พ้ืนที่ปุาไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิต

ทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย พ้ืนที่ปุาไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมาก
ขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น 
๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและที่ดินมี
ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะ
ล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ ากัดในการน้ าไปใช้ประโยชน์ การใช้
ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรนาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดิน
มีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะ
ถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ปุาชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ จ านวน
มาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ปุาชายเลน
ลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ 
๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ 
และห้ามการใช้ประโยชน์อื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ 
ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น 

 



22 
 

 
 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานดีขึ้น 
ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ 
และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด 
ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่า
น้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้
พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงาน
เพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย ๒๕ ลุ่ม
น้ าหลัก น้ าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมี
ความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บ
ในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณ
น้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสู ง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าใน
ประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาค
ส่วนต่าง ๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ 
๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูลฝอย

เฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่
ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ 
และท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ 
๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐/ปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มี
มาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสีย ที่ อันตรายจาก
ภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยให้ภาคอุตสาหกรรมน าของเสียที่อันตรายมาใช้ประโยชน์
ใหม่มากข้ึน แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสารมลพิษทาง
อากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และท่ีเป็นปัญหาส าคัญ ได้แก่ ฝุุนละออง ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณ
ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้  ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยความร่วมมือ
และการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 
๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และ
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การระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตาม
การขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ขณะที่ระบบบ้าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่า
ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และ
เพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลด
ก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้
และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการ
เพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้ง อุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืน ๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูก
จัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้น ๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่านดัชนี

ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางใน
ปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือ
เป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤต
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างน้อย ๖ ประการ คือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม 
(๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสม
และลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริต
เพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่
เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการ
ร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 
หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่าง ๆ ที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชน
หลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่ม
นายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพตนได ้

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี 
๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 
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๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแล
กิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การ
ยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง 
บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีใช้หลักการกระจายอ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับ
หนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้
อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนด
นโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของ
หน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น 
๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และ
ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่าย
โอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของ
ท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ 
๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตาม
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน 
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็
ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการ
ซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็น
ร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ 
และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การ
จัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขต
จ ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก พัฒนาการของ

การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิง
นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิง
นโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่าง  ๆ ที่
ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่าง  ๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา
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เหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการ
จัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ 
คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ 
ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชั่นน้อย) 

๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐานภายใต้สมมติฐาน 
(๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อย

ละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓  
(๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔  
(๓) ราคาน้ ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย 

๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓  
(๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ย

ร้อยละ ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐  
(๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ  
(๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ 

ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ 
โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูง
ในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) 
การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่าง
ถาวรมากข้ึน เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ  

(6.๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  

(6.2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  

(6.๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

(6.๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย  

(6.๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศ
เพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น  

(6.๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-
๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญ ๆ เงื่อนไข
ดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ

การดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลัง
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แรงงานทีใ่ห้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับ
รายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการ
คุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม 
โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและ
บริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ.ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการ

ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติน าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอน
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่ม
คนต่าง ๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและ
รายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มี
ความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวง

และเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้น ๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน
ไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหา
การบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
เพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และ
การลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท า
ให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือ

ต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญ ๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ
ดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาส
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน 
การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิ น 
อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิ ธิ 
สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
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ประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่น
ขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและ
ข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไก
การท างานต่าง ๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็น

ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่ม
ประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาใน
การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะ
ส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการ
สินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและ
ลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ ร วมทั้งเป็นโอกาส
ของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต

และการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบ
การค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง 
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืน ๆ เข้าไว้ด้วยกัน) 
เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจ

พิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยน กฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้า การลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อม 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญ ๆ 
หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่  

2.๑) การลดข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ  
2.๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้

แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการ
ผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ  

2.๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและ
บริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้อง
ปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้ าจะ
ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีด
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ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและ
เทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหา
ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง 
(Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก 
   ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และ

แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  
๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญ ๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยง

จะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปใน
ประเทศส าคัญ ๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่ อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิด
ความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ปุาไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
เช่น ระบบนิเวศน์ปุาไม้ ระบบนิเวศน์ชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอน
ขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้น
และมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนา
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
เตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท าเปูาหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้
การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ านวน ๑๗ ข้อ และเปูาหมาย 
(Target) จ านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความ
ยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับ
โลกร่วมกัน 
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๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว 
“ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)  
     เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้

จัดท าขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งโลจิสติกส์
ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๑) เศรษฐกจิขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของ 

การลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการ 
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
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(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ

ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
และพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพื้นที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่
เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล                
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคน
ไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้ น ตลอดจนพัฒนา
ต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง  

เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุ งโครงข่าย
รถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็น
ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค
อาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต  
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้า

เกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือน
บ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร้าง
ความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคน
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เดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์
พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการ
ปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ให้เกิดความเชื่อมโยง
กันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการ
ท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความ
เชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยง
ด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกัน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการ
ขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืน ๆ เช่น ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้า
การลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ 
มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัท
การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการ
เพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ 

ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ
ฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ 
มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่าง  ๆ 
ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) รูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความ

รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) 
(๒)  ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ

จัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
(๓)  พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง 

รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ 
(๔)  ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่

ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ 
เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับ
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การบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ 
ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบาย
สาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบาย
สาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย  
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบ

การดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  

มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง 
เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ 
เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับพ้ืนที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  
เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมี

ช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และ
กระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนด
เป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการ
ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่าย
ร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  
โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากินและยากจนได้มีที่ดิน

เป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได้
อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน 
และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และ
ภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  
การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริม

ศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 
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๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง  

เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้ านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบ
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถใน
การบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนใน

ภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน
โดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่าง
ไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว  

ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษา
ทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของ ทุกภาคส่วนน าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการ
ประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน 
จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพด้านการถือ
ครองที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับ
พ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบาย
ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนด
ปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่าน

มาตรการต่าง ๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและ
ฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว  
เพ่ือยกระดับประเทศสู่ เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์

อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาค
บริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
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๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิ ดจาก

การผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก 
โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการ คัดแยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่
ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน 
สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
ผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

อาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้าย
แรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  

เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิม
ศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการ
เตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้ าท่วม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่น
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของ
ภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ  
โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียน

ได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูล
และราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดี
ทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  

เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม  
สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักใน

การประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรี

ประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่  ๆ ที่มีการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง  
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แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาภาคกลาง และพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561 - 2565) 

1. สภาพทั่วไป 
 ๑.๑ ที่ตั้ง ภาคกลางประกอบด้วย ๑๗ จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรีสมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีอาณาเขตติดต่อกับเมียนม่าด้านตะวันตก ด้านเหนือติดกับ
จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ด้านใต้ติดกับจังหวัดชุมพร ส่วนทิศตะวันออกติดกับจังหวัดนครราชสีมา 
นครนายก ฉะเชิงเทรา และอ่าวไทย 
 ๑.๒ พ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นท่ีรวม ๔๑.๑๕ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๒.๘ ของประเทศ เมื่อรวมพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่ ๔๒.๑๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๓.๑ ของประเทศ ภูมิประเทศแบ่งออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ ด้าน
ตะวันตกเป็นพ้ืนที่สูง บริเวณเทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรีเป็นแนวยาวไปทางใต้ ตามแนวพรมแดน ตอนกลางเป็นที่
ราบลุ่มแม่น้ าที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนที่แม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าสาขาต่าง ๆ พัดพามา สภาพดินมีความ
อุดมสมบูรณ์สูง และตอนล่างเป็นพื้นท่ีราบและที่ราบชายฝั่งทะเล 
 ๑.๓ ภูมิอากาศ ภาคกลางมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน มีฝนตกปานกลาง มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดพาความชุ่มชื้นมาจากทะเลอันดามันมาสู่ภาคกลาง แต่เนื่องจากเทือกเขาถนนธงชัยและตะนาวศรี ซึ่งทอดตัวในแนว
เหนือ-ใต้ทางด้านตะวันตกของภาคจึงเป็นแนวบังลมมรสุม ท าให้พ้ืนที่หลังเขามีฝนตกน้อย ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ประมาณ 
๑,๕๐๐ มิลลิเมตรต่อปี 
 ๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕๘ จากพ้ืนที่รวม ๔๑.๑๕ ล้านไร่ จ าแนกเป็นพ้ืนที่ปุาไม้ ๑๓.๙๑ ล้านไร่ 
หรือร้อยละ ๓๓.๘ พ้ืนที่ท าการเกษตร ๑๘.๐๑ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๔๓.๘ และพ้ืนที่ใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ๙.๖๔ ล้านไร่ 
หรือร้อยละ ๒๓.๔ ของพ้ืนที่ภาค 
 ๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ 
       1.5.1 ดิน ดินที่พบส่วนใหญ่ในบริเวณที่ราบภาคกลางมีลักษณะเป็นดินลุ่มน้ า  หรือดินตะกอนที่แม่น้ า
เจ้าพระยา ปุาสัก และแม่กลอง พาตะกอนโคลนตมและทรายจากบริเวณที่สูงโดยรอบมาทับถมอยู่ในบริเวณแอ่งลุ่มน้ า
เป็นเวลานาน และยังพัดพาตะกอนใหม่มาทับถมอยู่ตลอดเวลา จากบริเวณที่เคยอยู่ใต้ระดับน้ าทะเลจนกลายเป็นที่ราบ
ดินดอนสามเหลี่ยมปากน้ าและบริเวณที่ราบน้ าท่วมถึงมายังเขตทุ่งราบเจ้าพระยา สภาพดินในภาคกลางมีคุณสมบัติที่
แตกต่างกันดังนี้ดินเหนียวด า กรุงเทพ เป็นดินที่มีเนื้อละเอียดเหมาะที่จะใช้เพาะปลูกข้าวหรือยกร่องปลูกมะพร้าวได้ดิน
เหนียวองครักษ์ เป็นดินเปรี้ยวที่ควรใช้เป็นเขตที่อยู่อาศัยหรือพ้ืนที่ เ พ่ือท า แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร การอุตสาหกรรม เป็นลักษณะของดินที่ไม่สมบูรณ์ ได้แก่ ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น ดิน
ร่วนก าแพงแสนเป็นดินบริเวณขอบของที่ราบภาคกลางใช้ปลูกพืชไร่ดีและ ดินเหนียวท่าจีน พบในเขตที่ติดต่อกับทะเล 
หากยกร่องให้สูงขึ้นสามารถปลูกมะพร้าว ผัก หรือไม้ผลอ่ืน ๆ หรือใช้พ้ืนที่เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาหรือท านาเกลือ 
  1.5.2 แหล่งน้ า ภาคกลางมีลุ่มน้ าที่ส าคัญ ๗ ลุ่มน้ า คือ ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ลุ่มน้ าสะแกกรัง 
ลุ่มน้ าปุาสัก ลุ่มน้ าท่าจีน ลุ่มน้ าแม่กลอง ลุ่มน้ าเพชรบุรี และลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันตก โดยแม่น้ าที่ส าคัญในภาคกลาง 
ได้แก่ (๑) แม่น้ าเจ้าพระยา แยกสาขาออกเป็นแม่น้ า ๓ สาย คือ แม่น้ าท่าจีน แม่น้ าน้อย และแม่น้ าลพบุรี (๒) แม่น้ า 
ปุาสัก (๓) แม่น้ าแม่กลอง และ (๔) แม่น้ าเพชรบุรี 
  1.5.3 ปุาไม้ปี ๒๕๕๙ มีพ้ืนที่ปุาไม้ ๑๓.๙๑ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๘ ของพ้ืนที่หรือร้อยละ ๑๓.๖ 
ของพ้ืนที่ปุาทั้งประเทศ ลักษณะของปุาไม้ในภาคกลางส่วนใหญ่เป็นปุาเบญจพรรณ ลักษณะทั่วไปเป็นปุาโปร่ง พ้ืนที่ปุา
ไม้ไม่รกทึบ โดยมีไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิด ได้แก่ ไม้สัก ไม้มะค่า และยังมีปุาไม้ประเภทอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ปุา
ดิบชื้น ขึ้นอยู่ในที่ราบหรือบนภูเขาที่ระดับความสูงไม่เกิน ๖๐๐ เมตร จากระดับน้ าทะเล ปุาชายเลน มักพบขึ้นอยู่
บริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น้ าล าคลอง และบริเวณรอบเกาะที่มีสภาพเป็นดินเลน และปุาชายหาด ปุาที่ขึ้นคลุมดินหรือ
เนินทรายชายฝั่งทะเลที่ยกตัวจนน้ าท่วมไม่ถึง แต่ได้รับผลกระทบจากทะเล เช่น ไอความเค็ม และลมจากทะเล 
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 ภาคกลางและพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ 
 เนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการระดับกระทรวง
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด รวมทั้งสถาบันธุรกิจ 
และสถาบันการเงินชั้นน าของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลางตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ าขนาดใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
เป็น “อู่ข้าว อู่น้ า” ของประเทศ และเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ า โขง (Southern 
Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยง
ภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลกตะวันออก ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
จ าเป็นต้องรักษาความมีชื่อเสียงของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นน าระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพ
พ้ืนฐานด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ า และความพร้อมของสถาบันการศึกษา/วิจัยในการยกระดับภาคการเกษตร
สู่เกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งการเร่งรัดผลักดัน
เส้นทางลัดโลจิสติกส์เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือให้ภาคกลางเป็น
พ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออกในระยะยาว 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
 ภาคกลางมีบทบาทส าคัญในการเชื่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร 
สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นน าทุกระดับ สถาบันการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด นอกจากนี้  ภาคกลางยังมีแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียง สภาพพ้ืนที่และระบบชลประทานที่อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ และ
เป็นพื้นที่แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor) ที่เชื่อมโยงเมียนมา-
ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Landbridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตกและโลก
ตะวันออก ภาคกลางจึงมีเปูาหมายที่จะ“พัฒนากรุงเทพฯ สู่มหานครทันสมัยและภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและ
บริการที่มีมูลค่าสูง”  
 วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมัย และเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวในล าดับ
ต้น ๆ ของโลกตลอดไป แผนพัฒนาภาคกลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 ๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขทั้งสุขภาพกาย จิตใจ มีความมั่นคง  ด้านอาชีพและ
รายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
 ๓. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า และบริการด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและคุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 ๑. กรุงเทพฯ ได้รับการจัดล าดับเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตชั้นน าในโลกดีขึ้น 
 ๒. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีขึ้น 
 ๓. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 ๔. มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 
 ๕. มูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
 ๖. คุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๗. ปริมาณขยะท่ีได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ิมข้ึน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา (อปท.) 
 ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยระดับโลกควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟูา รถเมล์ ฯลฯ เพ่ือบรรเทาปัญหา
จราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัย ในการเดินทาง 
 ๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน ถนนเชื่อมต่อ (Missing link)สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ฯลฯ เพ่ือลดปัญหาความ
แออัดและคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอขวด เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท 
 ๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้พ้ืนที่รวมทั้งคุ้มครองแหล่งอนุรักษ์
และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพ้ืนที่สีเขียวและสวนสาธารณะ 
 ๔) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่าง ๆ ให้สามารถรองรับคนทุกกลุ่ม
ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการต่าง ๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน แผนพัฒนาภาค
กลางและพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 ๕) แก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย น้ าท่วม และมลภาวะทางอากาศ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 
 ๖) ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมกรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาความรุนแรง และความเสียหายเป็น
มูลค่าสูง 
 ๗) วางระบบปูองกันภัยอาชญากรรมและภัยก่อการร้ายในเขตกรุงเทพฯ และพ้ืนที่ต่อเนื่อง เพ่ือดูแลรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๘) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร)  ให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษา
และเมืองที่อยู่อาศัย โดยประสานการวางระบบโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และบริการ
ทางสังคม กับมาตรการทางผังเมือง ในการชี้น าให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสม รวมทั้ง
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอ้ือต่อการอยู่อาศัย การเดินทางและการขนส่งโดยสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะการ
ปูองกันน้ าท่วม-น้ าเสีย พร้อมทั้งการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นปอดและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนเพ่ิมขึ้น 
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การคมนาคมขนส่ง 
และการเพิ่มขึ้นของประชากรเมือง 
 ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความเชื่อมโยง
เพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชะอ า-หัวหิน สนามกอล์ฟ
ระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการสร้างงาน โดยยกระดับ
คุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานระดับนานาชาติและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว 
 ๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน โดยฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถาน และเตรียม
ความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓) เพ่ิมมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาดสามชุก ตลาดน้ า อัมพวา 
ตลาดน้ าด าเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติ แก่งกระจาน ฯลฯ โดยปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล 
 ๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา  กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี-
พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี กลุ่มดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผน
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ไทย อาทิ นนทบุรี-สมุทรสาคร-นครปฐม-เพชรบุรีและกลุ่มท่องเที่ยวทางน้ าอาทิ พระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี-ปทุมธานี-
อ่างทอง-สิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม มีความ
หลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน 
 ๕) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือให้มี
เส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เป็นการ
ขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน 
 ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑) น าผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาการผลิตข้าว  ในพ้ืนที่ 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่ส าคัญของประเทศให้มีคุณภาพตรง
ตามความต้องการของตลาด 
 ๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Food safety) จากสินค้าเกษตรหลักของภาค ได้แก่ ข้าว 
พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิตส าคัญ ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี 
อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือการส่งออกสินค้า
เกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน 
 ๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู่ Smart Farmer และSmart Farming โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔) ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการจัดการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการ
วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ การประมง เป็นต้น ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ
ด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งรอบอ่าวไทย ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 
 ๕) เพ่ิมความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรม  ก่อสร้าง (สระบุรี) 
อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สู่การใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๖) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและปศุ
สัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา โดยเพ่ิมประสิท ธิภาพระบบโลจิ
สติกส์เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ให้มีความทันสมัยและให้ได้
มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน 
 ๗) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่
ผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจ อาทิ การน างานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพ่ือให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ภัยแล้ง และคง
ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑) พัฒนาแหล่งน้ า และระบบกระจายน้ า ในพ้ืนที่แล้งซ้ าซาก อาทิ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และ
ลพบุรี เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ า โดยปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเดิม วางแผนจัดสรรน้ าเพ่ือรองรับ
ความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้นจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเ พียงและมีเสถียรภาพ 
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รวมทั้งจัดท าแหล่งเก็บน้ าขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
 ๒) ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมพื้นท่ีเศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถาน และพ้ืนที่น้ าท่วม
ซ้ าซาก อาทิ ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี  ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยเพ่ิม
แหล่งเก็บกักน้ าที่เป็นแก้มลิง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีเสี่ยงจัดตั้งกลุ่มเฝูาระวังภัยน้ าท่วม 
 ๓) ปูองกันการบุกรุกท าลายปุาและฟ้ืนฟูปุาเสื่อมโทรม ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี โดย
การปลูกปุาเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝูาระวังติดตามการบุกรุกปุา สนับสนุนสิทธิ  และบทบาทของชุมชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ปุาของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง 
 ๔) ขุดลอกล าน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ าและใช้ในการขนส่ง อาทิ แม่น้ า เจ้าพระยา แม่น้ า ท่าจีน ฯลฯ 
รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า แม่น้ าเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพ้ืนที่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี 
สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร 
 ๕) ปูองกนัและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อาทิ สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ โดยการจัดท าแนวปูองกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ปลูกปุา ชายเลน และการท า
แนวไม้ไผ่กันคลื่น 
 ๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-
ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ–กาญจนบุรี เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ชายแดนของภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศให้สามารถเกื้อหนุนและติดต่อทางการพัฒนาระหว่างพ้ืนที่ได้
โดยสะดวกและรวดเร็ว 
 ๒) เร่งพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ าร้อน อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็น
ประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา-
ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่ง
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 ๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย-เมียนมา บ้านพุน้ าร้อน ด่านเจดีย์สามองค์ และด่านสิงขร เพ่ือเชื่อมโยง
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับการพัฒนาใน
อนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จุดบริการและสิ่งอ านวย
ความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๔) พัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับ 
EEC โดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา 
 ๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลด
ความเหลื่อมล้ าภายในประเทศ 
 แนวทางการพัฒนา 
 ๑) เร่งด าเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลางกับภาคอ่ืน  ๆ ของ
ประเทศ เพ่ือกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลักของประเทศให้เชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ที่ภาคอ่ืน ๆ ซึ่งจะ
ท าให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ าระหว่างภาค อาทิ 
      (๑) เชื่อมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟทางคู่ลพบุรี -ปากน้ าโพ 
      (๒) เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา และทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา 
      (๓) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวงพิเศษ พัทยา-มาบตาพุด 
และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 
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   (๔) เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–หัวหิน และรถไฟทางคู่
ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 
 ๒) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองอยุธยา และบริเวณเมือง
ชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิเมืองพุน้ าร้อน โดยสนับสนุนให้มี
การจัดท าโครงการน าร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
    1. วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และ
สุพรรณบุรี) 
  “ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยวหลากหลาย
เชื่อมโยง อารยธรรมทวารวดี การค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการค้าผ่านแดน
สู่เอเชีย” 
 2. พันธกิจ 
      1. ปรับโครงสร้างการด าเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์และ
วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยีรู้ทันบริบทโลกรอดพ้น กับดักรายได้
ปานกลางสู่การมีรายได้ที่ม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
      2. สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชนประชาคม และ
ภาครัฐรวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบด าเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุ่มจังหวัด 
      3. ปรับปรุง สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีการ
เชื่อมโยงกัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด 
      4. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของกลุ่ม
จังหวัดให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

3. เป้าประสงค์รวม 
  - เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง และความสุขที่ยั่งยืน (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) 
  - เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3.5 
  - ประชาชนมั่งค่ัง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
  - ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด  
- ต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2557 – 2558 (หรือไมน่้อยกว่า 0.6229) 

 4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้ได้คุณภาพ  

มาตรฐานยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
การพัฒนาสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ระดับ

นานาชาติที่บ่งบอกถึงความปลอดภัย และมุ่งเน้นด้านสุขภาพซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาตั้งแต่วิธีการผลิต ต้นน้ า กลางน้ า 
จนถึงปลายน้ า โดยส่งเสริมการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมี และพัฒนาพันธุ์พืช  พันธุ์สัตว์สนับสนุนให้มีระบบ
ตรวจสอบรับรองคุณภาพของสินค้าเกษตร พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีความหลากหลาย และส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาดประชาสัมพันธ์ สินค้า และบริการ พัฒนา
อุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มีสินค้า
เพียงพอกับความต้องการ 
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  เป้าประสงค์ 
1.1 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า และการบริการทางสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
1.1 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้า และการบริการทางสุขภาพเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี 
กลยุทธ์ 
1.1  ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ์ สินค้า และบริการ 
1.3 พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
1.4 พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
1.5 พัฒนาผู้ประกอบการและผู้ผลิตให้มีความพร้อมและศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 
1.6 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตร

อุตสาหกรรม และบริการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดี 
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงเน้นเรื่องการ 

ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด โดยมีประเด็น “อารยธรรมทวารวดี” เป็นกรอบในการด าเนินการ โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์  ประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรม
ทวารวดี วิถีชุมชน รวมถึงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ เพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่
สวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะมุ่งเน้นทางด้านการประชาสัมพันธ์การมีอีเวนท์หรือกิจกรรมต่าง  ๆ เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวมายังกลุ่มจังหวัด โดยจะต้องมีการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงกิจกรรม ตลอดจนบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว รวมถึงการปรับปรุงสินค้าด้านการท่องเที่ยวให้สื่อความหมายถึงอารยธรรมทวารวดี 
  เป้าประสงค์ 
   2.1 เพ่ิมรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว 
  ตัวช้ีวัด 
   2.1 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 12 
   2.2 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 12 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ 
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย

เน้นเรื่องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ เพ่ือเชื่อมโยงไปยังด้าน
ตะวันตกสู่เอเชีย โดยใช้จังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นประตูเชื่อมโยงไปยัง
โครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวาย รวมถึงเชื่อมโยงการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับ
ภูมิภาคโลก ตามแกนการพัฒนาตามแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) กับ
สนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือแหลมฉบัง ในภาคตะวันออก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยกระดับการผลิตภาคเกษตรกรรมพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมสินค้าชุมชน 
และภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย ๔.๐ 

เน้นการสร้างนวัตกรรมการจัดการ ความคิดริเริ่ม และการตลาด เพ่ือยกระดับการผลิต ภาค
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน ภายใต้กรอบแนวคิดประเทศไทย  4.0 เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน และในประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งจะท าให้ประเทศรอดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 
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แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี 
วิสัยทัศน์ 

“เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข” 

พันธกิจ 
1.ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การบริการ และพัฒนาระบบการตลาดในแต่ละสาขาการผลิตของ

จังหวัด 
2.พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมสุขภาวการณ์มีวินัยทางสังคม ความปลอดภัยในชีวิและ

ทรัพย์สิน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3. ยกระดับมาตรฐานการบริการ และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อการสร้างรายได้ 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน 
1. พัฒนาความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนและเครือข่ายธุรกิจในท้องถิ่น โดยส่งเสริมการพัฒนาความรู้ทั้ง

การผลิตที่ได้มาตรฐานและการตลาด กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชน SMEs เพ่ือการผลิตที่ได้มาตรฐานตาม
ความต้องการของตลาด เพ่ือการสร้างรายได้และความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

2. ยกระดับการพัฒนาด้านการเกษตร มีเปูาหมายเป็นเมืองเกษตรสีเขียว และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมในภาคการเกษตรโดยการพัฒนามาตรฐานการผลิต ใช้นวัตกรรม ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ในการสร้าง
คุณค่าและเอกลักษณ์ของสินค้า ส่งเสริม Smart Farmer เพ่ือการใช้นวัตกรรมในการผลิตให้ความรู้และส่งเสริมการใช้
สารชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมีของเกษตรกรพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสินค้าทั้งภาคบริการ ภาคการเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผู้ผลิตจนถึงตลาดและผู้บริโภค ทั้งนี้เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันและการส่งออก ส าหรับ
สาขาอุตสาหกรรมและสาขาการผลิตอ่ืน ส่งเสริมการผลิตและสินค้าด้านการบริการที่ได้มาตรฐานตามความต้องการของ
ตลาด 

3. สนับสนุนการศึกษาวิจัย การใช้ภูมิปัญญา เทคโนโลยี การคิดค้นนวัตกรรมที่มีคุณค่าและพัฒนาเป็น
อุปกรณ์ เครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนกระบวนการผลิตในทุกสาขาการผลิต หรือเพ่ือการพัฒนาสินค้าใหม่ในการสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยการร่วมมือกับเกษตรกร ผู้ประกอบการ สถาบันการศึกษา และกระทรวง กรมท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ด้านการตลาด ด าเนินการเปิดช่องทางการค้ามากขึ้น โดยการแสวงหาความร่วมมือกับภาคการตลาด
ต่าง ๆ ในการเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายของจังหวัด ทั้งในและต่างประเทศ ตลาดประชาคมอาเซียนและประเทศคู่ค้า ทั้ง
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนในรูปแบบทีมราชบุรี 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 

เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อยกระดับการผลิตทางการเกษตร การบริการ และอุตสาหกรรม 
2. พัฒนาความเข้มแข็งธุรกิจท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
3. พัฒนามาตรฐานการผลิตและสร้างเอกลักษณ์ผลผลิต 
4. พัฒนาประสิทธิภาพการตลาดการส่งออกและควบคุมคุณภาพของสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค 
5. พัฒนาระบบกรขนส่งเพ่ือการเชื่อมโยงทางการค้า 
6. ส่งเสริมการสร้างสรรค์งานศิลปะ งานบันเทิง การสื่อสารทางการตลาดด้วยระบบดิจิทัลและโปรแกรม

ประยุกต์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ผู้ประกอบการและเกษตรกรมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการผลิตและการตลาดมากยิ่งขึ้น 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่มาตรฐาน นวัตกรรมและตามความต้องการช่องการตลาด 
3.เ พ่ือขยายช่องทางการตลาดและการ ประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว 
พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้สร้างสรรค์สังคมที่บูรณาการศิลปะ 

วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ และเชิงเกษตรสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนาจะเป็น
สองรูปแบบ ดังนี้ 
                1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์มรดกไทยหัวใจแผ่นดิน 
(เมืองคูบัว) เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (สวนผึ้ง จอมบึง บ้านคา บางแพ) เส้นทางท่องเที่ยว เชิงเกษตรและวิถี
ไทยวิถีถิ่นสายน้ า (ด าเนินสะดวก) ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไทยดั้งเดิม (บ้านโพหัก ไทยพ้ืนถิ่น)  

2. พัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มเปูาหมายคนรุ่นใหม่วัยท างาน เพ่ือเน้นการพักผ่อนในเชิงการเรียนรู้ 
สร้างสรรค์ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการเพ่ือการพักผ่อนบริเวณอ าเภอสวนผึ้ง บ้านคา และท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เช่น อุทยานกล้วยไม้ หมู่บ้านผลิตเกษตรปลอดภัย หมู่บ้าน OTOP  

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
2. พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้สร้างสรรค์สังคม ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การเกษตร 

นันทนาการและสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพื่อเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง 
พัฒนาเพ่ือยกระดับรายได้ของครัวเรือนและชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน โดยส่งเสริมการ

พัฒนาอาชีพตามแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนโดยส่งเสริมสุขภาวะทางกาย สุข
ภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญาที่สมบูรณ์ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ปูองกันโรค 
การบริการด้านการแพทย์รวมทั้งการเข้าถึงสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
พัฒนาการเข้าถึงการศึกษาของประชากรวัยแรงงานให้มากขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและดูแลผู้สูงอายุ เพ่ือการ
เป็นเมืองที่ประชาขนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนารายได้ครัวเรือน 
2. ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนและประชากรวัยแรงงาน 
3. ส่งเสริมการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
5. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพื่อลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของประชาชน 
2. คุณภาพชีวิตของประชากรทุกกลุ่มวัยสูงขึ้น 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนมากยิ่งขึ้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพโดยการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือใช้

ในภาคครัวเรือนและชุมชน เช่น การประหยัดการใช้ไฟฟูาของครัวเรือน การประหยัดการใช้น้ ามัน โดยสนับสนุนการ
พัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชนและครัวเรือน 
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กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนภาคครัวเรือน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือลดปริมาณการใช้ไฟฟูาภาคครัวเรือน การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง และการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ และ คุณภาพน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดที่มี

กฎหมายควบคุมอยู่ในระดับมาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคง 
ภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ 4 ภัย 6 ด้าน ประกอบด้วย ภัยคุกคามด้านยาเสพติด ด้าน

แรงงานต่างด้าวและบุคคลหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและปุาไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ ภัยพิบัติ และความขัดแย้งทางสังคม โดยเฉพาะเรื่องของผู้มี
อิทธิพลและการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งในพ้ืนที่ขายแดนและพ้ืนที่ตอนใน โดยด าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพ้ืนที่เปูาหมายเร่งด่วนเป็นล าดับแรกและด าเนินการในพ้ืนที่เปูาหมายรองครบถ้วนในระยะ 4 ปี 

กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างให้คนและชุมชนมีจิตส านึกด้านความมั่นคง 
2. บูรณาการเพ่ือการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความม่ันคง 
3. พัฒนาระบบข้อมูลด้านความม่ันคง สาธารณภัย 
4. สนับสนุนการด าเนินงานโครงการพระราชด าริ 
5. พัฒนาแก้มลิง ฟ้ืนฟูแหล่งกักเก็บน้ า การกระจายและเชื่อมโยงแหล่งน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหา น้ าท่วมและ

ภัยแล้ง 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
1. ส่งเสริมให้คนและชุมชนมีจิตส านึกด้านความมั่นคง 
2. เพ่ือแก้ไขปัญหาความมั่นคงในทุกมิติ 
3. เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม และภัยพิบัติอ่ืนในพื้นท่ีเปูาหมายได้อย่างครบถ้วน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี 

วิสัยทัศน์ 
“เมืองน่าอยู่ เกษตรสู่สากล คนและชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น การ

ท่องเที่ยวที่ย่ังยืน” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ส่งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
6. ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
8. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
9. ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษา 
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10. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
11. ส่งเสริมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ 
12. ส่งเสริมการสาธารณสุข 
13. ส่งเสริมการศึกษา 
14. ส่งเสริมการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
15. การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสูประชาคมอาเซียน 
16. การวางแผน การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการการท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่ง ขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
- พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร ตลอดจนการปูองกันน้ าท่วมและภัยแล้ง 
- พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
- ส่งเสริมการกีฬา การศึกษาและการเรียนรู้ 
- ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 แนวทางการพัฒนา 
- สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพื่อความเป็นพลเมือง 
- การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการ

ท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 
- การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน 
- การเตรียมความพร้อมเพ่ือรอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
- พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การจัดการมลพิษต่าง ๆ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
- การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนาธรรม จารีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักใน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามล าดับความส าคัญของปัญหา 
อันดับที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
โดยมีโครงการที่ส าคัญ เช่น  
1.1 การส่งเสริมระบบการศึกษาและการเรียนรู้  
1.2 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการศึกษา  
1.3 ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานศึกษา 
1.4 ก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องสมุดหรือศูนย์บริการการศึกษา  
1.5 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
1.6 การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ  
1.7 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการแพทย์  
1.8 การส่งเสริมกีฬา เช่น ก่อสร้างลานกีฬา/ก่อสร้างสนามกีฬา  
1.9 การส่งเสริมกิจกรรมการนันทนาการ เช่น ก่อสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ/สวนสาธารณะ/ สวนสุขภาพ  
1.10 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสังคมสงเคราะห์  
1.11 การแก้ไขปัญหาสังคม  
1.12 การส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้  
1.13 การด าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
1.14 ก่อสร้างโรงปุ๋ยหมักชีวภาพ 
1.15 ก่อสร้างอาคารฝึกอาชีพ/ศูนย์ฝึกอาชีพ/ศูนย์เรียนรู้  
1.16 ก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้า/ร้านค้าชุมชน/ตลาดกลาง  
1.17 ก่อสร้างศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร/ศูนย์สาธิตการเกษตร  
1.18 การเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม  
1.19 การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอุตสาหกรรม  
1.20 การเสริมสร้างความอบอุ่นและเข้มแข็งให้กับครอบครัว  
1.21 การด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน  
อันดับท่ี 2 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
โดยมีโครงการที่ส าคัญ เช่น  
2.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
2.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
2.3 ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหรือพาราสเลอรี่ซีล  
2.4 ก่อสร้างถนนลูกรัง/หินคลุก  
2.5 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายถนนที่ช ารุดเสียหาย  
2.6 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายสะพาน ค.ส.ล.  
2.7 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
2.8 วางท่อระบายน้ า  
2.9 ก่อสร้างรางระบายน้ า  
2.10 ก่อสร้างเขื่อน/ผนังก้ันน้ า 
2.11 ก่อสร้างคันดินกั้นน้ า/ก าแพงกันดิน/เรียงหินยาแนว  
2.12 ขุดลอกคูคลอง ล าห้วยและแหล่งน้ า  
2.13 ขุดลอกและก าจัดวัชพืช  
2.14 ขุดลอกอ่างเก็บน้ า/สระน้ า  
2.15 ขุดสระกักเก็บน้ า/แหล่งกักเก็บน้ า  
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2.16 ก่อสร้างระบบประปา  
2.17 ขยายเขตประปา  

 2.18 ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้าน/เครื่องสูบน้ า  
2.19 ขุดเจาะบ่อบาล  
2.20 ก่อสร้างโรงสูบน้ า/สถานีสูบน้ า  
2.21 ก่อสร้างเหมืองส่งน้ า/คลองส่งน้ า  
2.22 ก่อสร้างวางท่อส่งน้ า  
2.23 ก่อสร้างฝายเก็บน้ า/ฝายน้ าล้น  
2.24 ก่อสร้างประตูระบายน้ า/ประตูก้ันน้ า  
2.25 ก่อสร้างตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ  
2.26 ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ  
2.27 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
2.28 ติดต้ัง/ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร ปูายจราจร ปูายบอกทาง ตีเส้นจราจร  
2.29 ส่งเสริมระบบการวางผังเมือง และการดูแลรักษาที่สาธารณะ  
2.30 การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า  
2.31 การแจกจ่ายน้ า  
2.32 การด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน  
อันดับที่ 3 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยมีโครงการที่ส าคัญ เช่น  
3.1 การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
3.2 ก่อสร้างสถานีคัดแยกขยะ/ขนถ่ายขยะ/ควบคุมท่ีพักขยะ  
3.3 การจัดตั้งและดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย  
3.4 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์เก่ียวกับการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและระบบบ าบัดน้ าเสีย  
3.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3.6 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3.7 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
3.8 การปูองกัน บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3.9 การปลูกปุาทดแทน/การปลูกหญ้าแฝก  
3.10 ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรดิน น้ า ปุาไม้ หรือระบบนิเวศน์ที่เสื่อมโทรม  
3.11 การเฝูาระวังและปูองกันการเกิดไฟปุา  
3.12 การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ  
3.13 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  
3.14 การด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน  

อันดับที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
โดยมีโครงการที่ส าคัญ เช่น  
4.1 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
4.2 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพื่อความเป็นพลเมือง  
4.3 การจัดการเลือกตั้ง/การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการเลือกตั้ง  
4.4 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4.5 การรักษาความสงบเรียบร้อย  

4.6 การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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4.7 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์เพ่ือปูองกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
4.8 การปูองกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยการจราจร  
4.9 การจัดตั้งศูนย์ดับเพลิง/ศูนย์กู้ภัยในเขต อปท.  
4.10 การรักษาความสะอาด  
4.11 การด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน  
อันดับที่ 5 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
โดยมีโครงการที่ส าคัญ เช่น  
5.1 การส่งเสริมการศาสนา  
5.2 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
5.3 การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5.4 ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน และหอจดหมายเหตุ  
5.5 การสร้างความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
5.6 การด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน  
อันดับที่ 6 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
โดยมีโครงการที่ส าคัญ เช่น 
6.1 การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  
6.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
6.3 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์/ศาลาอเนกประสงค์  
6.4 ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
6.5 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว  
6.6 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
6.7 ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลการบริการการท่องเที่ยว  
6.8 การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
6.9 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร  
6.10 การฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงาน  
6.11 การปรับปรุง/ซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ หรือสถานที่ปฏิบัติงาน  
6.12 การจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน/จัดหายานพาหนะ  
6.13 การส่งเสริมสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากร  
6.14 การพาณิชย์และส่งเสริมการลงทุน  
6.15 การพัฒนารายได้  
6.16 การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
6.17 การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
6.18 การด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน  
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ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ (อบต.แก้มอ้น) 

“ชุมชนการเกษตรแบบยั่งยืน สู่สังคมสุขภาวะ” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาแสวงหาความเป็นเลิศด้านงานบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบสร้างความส าเร็จ 
 2. ประชาชนมีอาชีพที่เหมาะสมและรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาศักยภาพของประชาชน และชุมชนให้เข้มแข็งและไม่มองข้ามปัญหาสังคมแม้เป็นสิ่งเล็กน้อย 
 4. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 
 5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม ให้เหมาะสมกับการท างานแนวใหม่
และสอดคล้องกับสังคมไทย 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1. ยกระดับเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน การขยายไฟฟูา ระบบน้ าประปาให้มีสภาพดีและมีแหล่งน้ า
เพียงพอต่อความต้องการ 
 2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาแนวคิดและมีแหล่งเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ส่งเสริมการศึกษาและสาธารณสุข 

3. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ มีสิทธิเสรีภาพและเข้าถึงในระบอบประชาธิปไตย 
 4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและสร้างการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กร 
 5. เพ่ือส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  
 เพ่ือให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงก าหนดกรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 
  2. พัฒนาระบบจราจร 
  3. พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ 
  4.พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

4. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา  
  1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
  2. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ 
  3. ส่งเสริมการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 
  4. ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย   

แนวทางการพัฒนา 
  1. สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  4. การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 
  2. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 
  3. การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. จัดระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  2. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

เป้าประสงค์ 
1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง และได้มาตรฐาน 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมการศึกษา กีฬา 

นันทนาการ สาธารณสุข ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนปราศจากยาเสพติด ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ

ของประชาชน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ิมผลผลิตและมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถ 
5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
6. ด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
 

ตัวช้ีวัด 
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          ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณปูการ 

1. ประชาชนมีเสน้ทางในการเดนิทางสะดวกปลอดภัย 
2. เส้นทางได้รับการพฒันา 
3. ครัวเรือนที่มีน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค 
4. ครัวเรือนที่มีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ 
5.  ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช ้
6. เส้นทางมไีฟฟูาส่องสวา่ง 
 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต        1. ประชาชนที่มีคุณภาพชวีิตทีด่ีขึ้น 
2. ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 
3. เด็กที่มีความรู้ความเข้าใจในการปูองกันอุบัติเหตุ 
4. เด็กที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
5. เด็กที่ได้รับการส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 
6. อัตราการเสี่ยงต่อโรคระบาดที่ลดลง 
7. ประชาชนทีไ่ด้รับการส่งเสรมิอาชีพ 
 

3. การจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

1. ปัญหายาเสพติด/ปัญหาทางสังคมที่ลดลง 
2. มาตรการปูองกันภัยในชีวติและทรัพย์สนิของประชาชน  
3. อุบัติเหตุที่ลดลง 
 

4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศกัยภาพ 
3. สถานที่ราชการที่ได้รับการพฒันา 
4. การอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ประชาชนมีความตระหนักรูแ้ละมีจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ล าห้วย คูคลอง และทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟืน้ฟูและ
อนุรักษ ์
 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 

1. ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันส าคัญของ
ชาต ิ
2. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น 
3. ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสง่เสริมและต่อยอด 
 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า 

ฝาย อ่างเก็บน้ า 
- พัฒนาระบบจราจร 
- พัฒนาระบบไฟฟาูสาธารณะ 
- พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการ 
 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต        - ส่งเสริมคุณภาพชีวติและการแก้ไขปัญหาสังคม 
- ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และนนัทนาการ 
- ส่งเสริมการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 
- ส่งเสริมอาชีพและการด าเนนิงานตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สงัคมและรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

- สนับสนนุการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพฒันา
ท้องถิ่น 
- การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ในภาคการเกษตร 
- ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 
- การพัฒนาองค์กรและการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- จัดระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสยี 
- การบริหารจัดการและอนุรักษฟ์ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จารีต ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- สง่เสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     กลยุทธ์ 

 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลแก้มอ้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับวางบทบาทการ
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พัฒนาต าบลในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพ
และบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้ก าหนดกลยุทธ์ 
ดังนี้ 
     1. ยกระดับเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน การขยายไฟฟูา ระบบน้ าประปาให้มีสภาพดีและมีแหล่ง
น้ าเพียงพอต่อความต้องการ 
  2. ยกระดับคุณภาพชีวิตพัฒนาแนวคิดและมีแหล่งเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ส่งเสริมการศึกษาและ
สาธารณสุข 

 3. สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รักษาความสงบเรียบร้อยภายในให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการ มีสิทธิเสรีภาพและเข้าถึงในระบอบประชาธิปไตย 
  4. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้านอาชีพการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและสร้างการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กร 
  5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
  6. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีความตระหนักใน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
เพ่ือให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่        

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และความสงบเรียบร้อย การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการศาสนาและ
วัฒนธรรม  

  กลไกการเชื่อมโยงในการบูรณาการแผนดังกล่าว เป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือส่งให้อ าเภอน าไปบูรณาการเป็นแผนพัฒนาอ าเภอ และส่งต่อเพ่ือบูรณาการเป็นแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และส่งต่อเพ่ือบูรณาการเป็นแผนพัฒนาระดับประทศต่อไป 

 
 
 

ความเชื่อโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นกับ แผนพัฒนาระดับต่าง ๆ 
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การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(ก าหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ) 

นโยบายรัฐบาล 
(นโยบายเร่งด่วน และนโยบายทั่วไป) 

นโยบายกระทรวง กรม 
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหนว่ยงาน) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัแบบบูรณาการ 
(ยุทธศาสตรบ์ูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวัด) 

ปัญหา/ความต้องการของประชาชนและ
นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอแบบบูรณาการ 
(บูรณาการในมิติเชิงพื้นที่) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
(วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น) 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
(แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ น าไปสู่การจดัท างบประมาณ) 

แผนหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

แผนพัฒนาอ าเภอ 

แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนกระทรวง ทบวง           
กรม ต่างๆ 
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การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

สภาพแวดลอ้มภายใน 

1. มทีรัพยากรธรรมชาติที่สามารถพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์ 
2. เป็นแหล่งเกษตรกรรม (พืช,ผัก,ผลไม้) 
3. มีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ไทยทรงด า) 
4. สินค้า OTOP 
5. มีระยะทางจากด่านชายแดนถึงกรุงเทพใกล้
กว่าเส้นทางอ่ืน 

1. ขาดเอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน 
2. เศรษฐกิจฐานรากยังไม่เข้มแข็ง 
3. ความยากจน 
4. ขาดความรู้เทคโนโลยีการผลิต 
5. การคมนาคมไม่สะดวก 
6. ขาดระบบชลประทานที่ดี 
7. ราคาผลผลิตตกต่ า 
8. ภาวการณ์ว่างงานนอกฤดู 
9. ประชากรแฝง 

จดุแขง็ จดุอ่อน 

1. นโยบายรัฐและจังหวัดสนบัสนุน 
2. มีตลาดกลางเพ่ือการขนถ่ายสินค้า 
3. เป็นเส้นทางผ่านจากด่านชายแดน 
4. มีระบบชลประทานที่ดี 

1. กฎหมายไม่เอ้ืออ านวย 
2. การเกษตรพึ่งพาน้ าฝน 
3. ขาดแหล่งทุน (การสนับสนุนน้อย) 
4. ตลาดเป็นผู้ก าหนดราคาสินค้าเกษตร 
5. พึงพาเทคโนโลยีต่างชาติ 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

  อกาส ข้อจ ากดั 
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ถดถอย 



 
 

 

ส่วนที่ 3  
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

การเศรษฐกิจ 
 
 

- แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 

กองช่าง ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
 

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 

หน่วยงานท่ีได้รับการสนบัสนุน 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

 

การเศรษฐกิจ - การเกษตร 
 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

การด าเนินงานอ่ืน - แผนงานงบกลาง 
 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

3 ด้านการจัดระเบียบชมุชน สังคมและการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

บริหารงานท่ัวไป 
 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ส านักงานปลัด 
 

กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 

ส านักปลดั กองคลัง 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงาน 

สนับสนุน 
4 
 

ด้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน  
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 

บริหารงานทั่วไป 
 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

ส านักงานปลัด 
 

กองคลัง 

การเศรษฐกิจ 
 

- แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานการพาณิชย ์
 

ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศึกษา 
 

กองการศึกษา 
 

กองคลัง 

5 ด้านการบริหารจดัการและการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ส านักงานปลัด กองคลัง 

การเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

 

กองคลัง 

6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริหารงานทั่วไป 
 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

ส านักงานปลัด 
 

กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม 
 

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 

กองคลัง 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
 

ด้านปรับปรงุพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภค สาธารณูปการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
 

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4  

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
   

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
ด้านการบรหิารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
   

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล 
 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ     
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 73 ลว. 14 
มกราคม 2564,หนังสือส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ รบ 0023.3/ว 1324 ลว. 18 
มกราคม 2564 เรื่องแนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดท าและ เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ระลอกใหม่  

ทั้งนี้ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) นั้น เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้
คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    ประกอบด้วย  
     1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
     1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
     1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  

   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
 

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
 

    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
 

    3.5 กลยุทธ์  (5) 
 

    3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
 

    3.8 แผนงาน (5) 
 

    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ    
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงานฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ    
แหล่งน้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่ น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า         
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 

ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 
 

(3)  

(5 )  การวิ เ ค ราะห์สิ่ งแวดล้ อม  พื้ นที่ สี เ ขี ย ว  ธร รมชาติ ต่ า งๆ              
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา        
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength             
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ     
T-Threat (อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก ร ปก คร อง ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  แ ละ เ ช่ื อม โ ย งห ลั ก ปร ะช า รั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0  
 

60 
(10) 

 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จั งหวัด  และเ ช่ือม โยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 
 

(10)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 
 

(10) 
 

 

 
  

 
 
 
 
 



119 

         
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 

(5) 
 
 

 

 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

3.6 เปูาประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

(5) 
 

 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเปูาประสงค์ ตัว ช้ีวัด             
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 
 

(5) 
 
 
 

 

3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

(5) 
 

 

 
รวมคะแนน 

 

 
100 
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     ประกอบด้วย  
       2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
       2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
       2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
       2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
       2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  
         (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
         (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
        (3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน  
         (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน          
     (5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12  5 คะแนน  
        (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน  
        (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
       (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้  
หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
       (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
       (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
       (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน  
       (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
    คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
   
    
    
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 

 

2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
 

3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
 

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
 

5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
 

    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
 

    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
 

    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
 

    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
 

    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
 

    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
 

    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 
 

รวมคะแนน 100 
 



122 

         
 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  
 

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้ องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการ  
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้ องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ        
ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณ      
มาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่ด าเนินการ  
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 
 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน ที่ เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการ    
บูรณาการ ( Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  
 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความ ชัด เจนของ   
ช่ือโครงการ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 

มี วั ตถุ ประสงค์ ชั ด เจน (clear objective)  โครงการต้ องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

5.3 เปูาหมาย     
(ผลผลิตของโครงการ)    
มีความชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ  
จบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมาย     
มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่ม   
เปูาหมายรอง 

(5) 
 

 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถ    
ในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

5.5 เปูาหมาย      
(ผลผลิตของโครงการ)    
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์      
ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม       
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
 Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้ เปรียบเ ชิง เปรียบเทียบ เ ช่น ด้ านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 
 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปาูหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเลื่อมล้ าในการ
พัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 
 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใส 
ในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  
 

(5) 
 

 

5.11 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่ 
คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถ
วัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)  ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด 
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่ เกิดที่สิ่ งที่ ได้รับ        
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 

(5) 
 

 

5.12  ผลที่ ค าดว่ าจะ
ไ ด้ รั บ  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้    
(4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก  
เวลาได้ 
 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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 องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 4.3 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  
 4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
   โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ 
ดังนี้ 
    - โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan     
& Norton  
    (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
    (4)  แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
    (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 
Method  
    (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ  
    (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10) 
หรือเป็นแบบผสมก็ได ้
    - เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost)   
เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
    - ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
    - วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
    - ผลกระทบ (Impact) 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
         ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก    
4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 
         1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
         2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
         3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
         4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology) 
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จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมี

ความจ าเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ 4 ประการดังที่
กล่าวมาแล้ว เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 
   1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลงหากกล่าวถึงการ
ปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ การเมืองระดับชาติ และการเมือง
ระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของ
การเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ 
อบต. หรือแม้กระท่ังการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้น ๆ เป็นต้น 
   ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ   
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 
   ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอด
ออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ที่จะปฏิบัติงานใน อบต.       
จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
   ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝุายการเมืองท้องถิ่น  
ทุกฝุายควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.
และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.         
ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่ง   
ในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของ
ข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะ
ได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อย่างแท้จริง 
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   2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหาอ่ืน ๆ ที่กระทบต่อ อปท.
ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่
แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรีอ่ืน  ๆ จาก อปท. เป็นต้น ซึ่ง
สวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขต
การตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่ราษฎร  
   อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 
   ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่
พ่ึงแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริม
และพัฒนาในประเด็นนี้ 
   3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลงชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพ
ทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ต าบลแก้มอ้น ก็เป็นสังคมที่มีประชากรจากหลายวัฒนธรรมมาอยู่รวมกัน 
ดังนั้น การมีส่วนร่วมในระดับพ้ืนที่ ยังคงขาดความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมจากประชาชน ซึ่งเห็นได้จากการ
ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ต าบล ผู้เข้าร่วมประชาคมคิดเป็นสัดส่วนยังมีผู้ที่เข้าร่วมเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับประชากร
ทั้งหมดภายในต าบล  
   สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจ
ผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท่ีส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้อง
มีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่เหมือน ๆ 
กันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคมประชาธิปไตย
เสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  
   4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น 
การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่น              
ให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

 4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อ
น าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์
การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
  - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
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  - แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
  - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
  2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
  AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่าง ๆ กับคู่ค้า
ได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลด
ภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
  Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ 
AEC เป็นไปคือ 
  1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
  2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
  3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
  4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
  จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
เป็นการพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ  เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่

และอ านวยความสะดวกในชุมชน  มีแนวทางการพัฒนา คือ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ฝาย อ่างเก็บน้ า 
  2. พัฒนาระบบจราจร 
  3. พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ 

4. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ยกระดับรายได้ของครัวเรือนและ
ชุมชนและรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  แนวทางการพัฒนา  
  1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
  2. ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ 
  3. ส่งเสริมการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 
  4. ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 เป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในด้านชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน และพัฒนาการสร้าง

เครือข่ายด้านความมั่นคง   
แนวทางการพัฒนา 

  1. สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  4. การรักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การบริการประชาชน และ การฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 
  2. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 
  3. การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. จัดระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  2. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด ารงไว้ซึ่งวิถีไทยอย่างยั่งยืน 

  แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
------------------------- 



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
   1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 47    35,401,500      52    45,550,000     55    59,402,000     49    43,670,000     37    33,615,000     240     217,638,500   
   1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (ผังเมืองรวม) 1      200,000           1      200,000          1      200,000          1      200,000          1      200,000          5         1,000,000       

รวม 48    35,601,500     53    45,750,000    56    59,602,000    50    43,870,000    38    33,815,000    245    218,638,500  
ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   1.1 แผนงาน การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ -   -                   -   -                  -   -                  -   -                  -   -                  -      -                  
   1.2 แผนงาน การศึกษา 15    8,310,000        15    8,310,000       15    8,310,000       15    8,310,000       15    8,310,000       75       41,550,000     
   1.3 แผนงาน สาธารณสุข 36    3,735,000        36    3,735,000       36    3,735,000       36    3,735,000       36    3,735,000       180     18,675,000     
   1.4 แผนงาน งบกลาง 4      13,350,000      4      13,350,000     4      13,350,000     4      13,350,000     4      13,350,000     20       66,750,000     
   1.5 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 23    2,330,000        23    2,330,000       23    2,330,000       23    2,330,000       23    2,330,000       115     11,650,000     
   1.6 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 27    3,120,000        27    3,120,000       27    3,120,000       27    3,120,000       27    3,120,000       135     15,600,000     
   1.7 แผนงาน การเกษตร 5      430,000           5      430,000          5      430,000          5      430,000          5      430,000          25       2,150,000       

รวม 110  31,275,000     110  31,275,000    110  31,275,000    110  31,275,000    110  31,275,000    550    156,375,000  
ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และรักษาความสงบเรียบร้อย
   1.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 6      1,000,000        6      1,000,000       6      1,000,000       6      1,000,000       6      1,000,000       30       5,000,000       
   1.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7      680,000           7      680,000          7      680,000          7      680,000          7      680,000          35       3,400,000       
   1.3 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป 3      700,000           3      700,000          3      700,000          3      700,000          3      700,000          15       3,500,000       

รวม 16    2,380,000       16    2,380,000      16    2,380,000      16    2,380,000      16    2,380,000      80      11,900,000    
ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม และการท่องเทีย่ว
   1.1 แผนงาน บริหารงานทัว่ไป 15    2,220,000        15    2,220,000       15    2,220,000       15    2,220,000       15    2,220,000       75       11,100,000     
   1.2 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 10    8,000,000        10    8,000,000       10    8,000,000       10    8,000,000       10    8,000,000       50       40,000,000     

ปี 2569
ยุทธศาสตร์

ปี 2570 รวม 5 ปี

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น อ าเภอจอมบึง จังหวดัราชบุรี
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

แบบ ผ. 01 
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ปี 2569
ยุทธศาสตร์

ปี 2570 รวม 5 ปีปี 2566 ปี 2567 ปี 2568

   1.3 แผนงาน การศึกษา 1      50,000             1      50,000            1      50,000            1      50,000            50,000            4         250,000          
   1.4 แผนงาน พาณิชย์ 1      50,000             1      50,000            1      50,000            1      50,000            1      50,000            5         250,000          
   1.5 แผนงาน การเกษตร 3      2,100,000        3      2,100,000       3      2,100,000       3      2,100,000       3      2,100,000       15       10,500,000     

รวม 30    12,420,000     30    12,420,000    30    12,420,000    30    12,420,000    29    12,420,000    149    62,100,000    
ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
   1.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7      1,150,000        7      1,150,000       7      1,150,000       7      1,150,000       7      1,150,000       35       5,750,000       
   1.2 แผนงาน การเกษตร 8      930,000           8      930,000          8      930,000          8      930,000          8      930,000          40       4,650,000       
   1.3 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1      500,000           1      500,000          1      930,000          1      500,000          1      500,000          5         2,930,000       
   1.4 แผนงาน เคหะและชุมชน 1      100,000           1      100,000          1      100,000          1      100,000          1      100,000          5         500,000          

รวม 17    2,680,000       17    2,680,000      17    3,110,000      17    2,680,000      17    2,680,000      85      13,830,000    
ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
   1.1 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5      350,000           5      350,000          5      350,000          5      350,000          5      350,000          25       1,750,000       
   1.2 แผนงาน การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 7      620,000           7      620,000          7      620,000          7      620,000          7      620,000          35       3,100,000       

รวม 12    970,000          12    970,000         12    970,000         12    970,000         12    970,000         60      4,850,000      

รวมทัง้สิน้ 233  85,326,500     238  95,475,000    241  109,757,000  235  93,595,000    222  83,540,000    1,169  467,693,500  
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ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมและพัฒนาเชือ่มโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 1 ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภคและสาธารณปูการ
1. ยทุธศาสตร์  ดา้นปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณปูโภค และสาธารณปูการ
     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
หมูท่ี ่1 บา้นทุง่แฝก

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
พร้อมท่อ 1 จุด เส้นซอยบา้นนางปาน โม่ง
เครือ

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,050 ตร.เมตร
 พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด 
1-Ø0.80 x1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) จ้านวน
 1  จุด (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบทก้าหนด)

692,500            -                    -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง 
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ

กองช่าง

2 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 1   บริเวณบา้นนาย
บญุนาค อินทร์คง

 เพือ่ขยายเขตไฟฟา้ให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ครบ
ทุกครัวเรือน

ระยะทาง 3,000.00 เมตร
-                    2,000,000         2,000,000         -                    -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครบทุกครัวเรือน กองช่าง

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
พร้อมท่อ 3 จุด เส้นบา้นนายดิเรก ไผ่ล้อม
ถึงสระน้้าสาธารณะหมู่บา้น

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 840.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 2,520.00 ตร.
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล. ขนาดท่อ 
1-Ø0.30 x1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) จ้านวน
 5 ท่อน (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบทก้าหนด)

-                    -                    -                    1,980,000         -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง 
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ

กองช่าง

หมูท่ี ่2 บา้นทุง่แจง

4  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต
 หมู่ที่ 2  เส้นซอยเพิม่พนูทรัพย์ เชื่อมต่อ
หมู่ที่ 10 ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบงึ

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 650.00 เมตร หรือมีพืน้ที่ผิวจราจรไม่
น้อยกวา่ 2,600 ตร.เมตร (ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

-                    1,650,000         -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง 
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม

แบบ ผ. 02

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารสว่นต าบลแก้มอ้น

งบประมาณและทีผ่่านมา

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการเอง
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5 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที2่ ซอยทุ่งแจง-หว้ย
ส้าโรง

 เพือ่ขยายเขตไฟฟา้ให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ครบ
ทุกครัวเรือน

จ้านวน 1 จุด ระยะทาง 80.00 เมตร

160,000            -                    -                    -                    -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

6 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที2่ หน้าโรงเรียนบา้นทุ่ง
แจง

 เพือ่ขยายเขตไฟฟา้ให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ครบ
ทุกครัวเรือน

จ้านวน 1 จุด ระยะทาง 100.00 เมตร

-                    200,000            -                    -                    -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

7 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที2่ บา้นนายไพศาล เชื้อ
อนุศรณ์ ถึง บา้น นส.วรลักษณ์ กุลอึ้ง

 เพือ่ขยายเขตไฟฟา้ให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ครบ
ทุกครัวเรือน

ระยะทาง 180.00 เมตร

-                    - 360,000            -                    -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครบทุกครัวเรือน

กองช่าง

8 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 2 ซอยชายเขา บา้น
นายฉ่้า มหาช้าง

 เพือ่ขยายเขตไฟฟา้ให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ครบ
ทุกครัวเรือน

จ้านวน 1 จุด ระยะทาง 1,700.00 เมตร

-                    -                    -                    300,000            -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครบทุกครัวเรือน กองช่าง

9 ติดต้ังไฟส่องสวา่ง หมู่ที่2 ใช้แผงโซล่าเซล 3
 ดวง ซ้าย-ขวา บริเวณโค้งหมาเน่า

 เพือ่เพิม่ความปลอดภยั
ใหก้ับประชาชนที่ใช้รถใช้
ถนนในเวลากลางคืน

จ้านวน 1 แหง่

-                    -                    -                    -                    120,000            

ร้อยละของ
เส้นทางที่มีไฟฟา้
ส่องสวา่ง

เพิม่ความปลอดภยั
ใหก้ับประชาชนที่
สัญจรในเวลากลางคืน กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ (บดอัดแน่น)   
พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล. จ้านวน 2 จุด
 หมู่ที่ 2  บา้นทุ่งแจง สายซอยบา้นนายฉ่้า 
มหาช้าง

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 930.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่เทลูกรังไม่น้อยกวา่ 3;720.00 ตร.ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล. ชนาด 1 - ø 
0.40 x 1.00 (มอก.ชั้น 3) จ้านวน  2  จุดๆ
 ละ 6 ท่อน จุดที1่  1 - ø 0.40 x 1.00 
(มอก.ชั้น 3) จ้านวน 6 ท่อน  จุดที2่  1 - ø 
0.40 x 1.00 (มอก.ชั้น 3) จ้านวน 6 ท่อน 
พร้อมยาแนวรอยต่อพร้อมฝังกลบเสร็จ (ตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

-                    1,200,000         - 1,200,000         -

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ

กองช่าง

11 ก่อสร้างฝายน้้าล้นแบบ มข.2527 (ท 
4-01) บริเวณบา้นนายสมชาติ ยางสูง หมู่ที่
 2 บา้นทุ่งแจง

 เพือ่ใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าใช้
ในการเกษตร

 สันฝายสูง 2.00 เมตร  ผนังข้างสูง 3.50 
เมตร ขนาดกวา้ง 20.00 เมตร (แบบ
มาตรฐานก่อสร้างฝายน้้าล้น มข.2527 ) -                    -                    950,000            -                    -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้

ท้าใหป้ระชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร กองช่าง
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หมูท่ี ่3 บา้นแก้มอ้น

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
เส้นบา้นนายแก้ว ทองอ่อน ต่อจากเส้นเดิม
จนทะลุเชื่อมเส้นหนองไม้แก่น

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 
325.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพืน้ที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 975 ตร.เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้้า คสล.  จ้านวน 1  จุด (ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

1,320,000         -                    -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
บริเวณหลังวดัแก้มอ้น เส้นบา้นนายวสันต์ 
ผาค้า ถึงบา้นนางดาวเรือง รักพว่งกลาง

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 410.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,640.00 ตร.
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล.  จ้านวน 1
  จุด (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

-                    2,080,000         -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ

กองช่าง

14  ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ 10 ไร่ หมู่ที่ 3 
บา้นหนองช้างตาย

 เพือ่ใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าใช้
 ในการเกษตร

จ้านวน 1 แหง่
-                    -                    2,000,000         -                    -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือน ที่มี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้

ท้าใหป้ระชาชน มี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

15  ก่อสร้างฝายกักเก็บน้้า หมู่ที3่ พร้อมติดต้ัง
สปริงเวย์และใหร้ถสัญจรได้สะดวก บริเวณ
บา้นนายบญุเรือน พนัเพชร

 เพือ่ใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าใช้
ในการเกษตร

จ้านวน 1 แหง่
-                    -                    -                    1,200,000         -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือน ที่มี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้

ท้าใหป้ระชาชน มี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

16 ปรับปรุงระบบพร้อมติดต้ังหม้อแปลงไฟฟา้
ประปาหมู่บา้น บริเวณหนองช้างตาย 
จ้านวน 1 จุด  หมู่ที่ 3 บา้นแก้มอ้น

 เพือ่เพิม่ก้าลังไฟฟา้ของ
ระบบการผลิตน้้าประปา
หมู่บา้น

จ้านวน 1 แห่ง

-                    -                    -                    -                    600,000            
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครบทุกครัวเรือน กองช่าง

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
สายก้นคอก-ทุ่งเคล็ด (ต่อจากของเดิม)

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 745.00 เมตร หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 2,980.00 ตร.เมตร (ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

-                    -                    -                    1,850,000         -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
เส้นซอยบา้นนายสมปอง ซาวด์

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 287.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,148 ตร.เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

754,000            -                    -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

19 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 1 ช่องทาง หมู่ที่ 3 
หน้าศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแก้มอ้น

 เพือ่ระบายน้้าไม่ใหก้ัด
เซาะถนน

ระยะทาง 60 เมตร
-                    1,000,000         -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและและ
ปลอดภยั

กองช่าง
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20  ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 บา้น
หนองไม้แก่น

 เพือ่ให้มีแหล่งกกัเกบ็น้้าใช้ 
ในการเกษตร

จ้านวน 5 แหง่

-                    -                    400,000            -                    -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้

ท้าใหป้ระชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

หมูท่ี ่4 บา้นรางเฆ่

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 2
 บา้นนายมานพ จันทร์แก่น หมู่ที่ 4         
บา้นรางเฆ่

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1.200.00 ตร.ม.
 (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

780,000            -                    -                    -                    

-                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ

กองช่าง

22  ปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บา้น หมู่ที่ 4    
  บา้นรางเฆ่

เพือ่ใช้แจ้งข่าวสารหรือ
ติดต่อเร่ืองราวต่างๆกับผู้
อาศัยในหมู่บา้น

 จ้านวน 1 แหง่

                      -               200,000                       -                         -                         -   

ร้อยละของความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

สามารถแจ้งข่าวสาร
หรือติดต่อส่ือสารกับ
ผู้ที่อาศัยในหมู่บา้น กองช่าง

23  ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ขนาด 5 
ไร่ บริเวณบา้นรางเฆ่น้อย

 เพือ่ใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าน้้า
ใช้ในการเกษตร

จ้านวน 1 แหง่
-                    -                    1,000,000         -                    -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้

ท้าใหป้ระชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

24 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 
บริเวณศาลาอเนกประสงค์

เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถานที่
เล่นกีฬาประจ้าหมู่บา้น

จ้านวน 1 แหง่

-                    -                    -                    2,000,000         -                    

ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
คุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น

ประชาชนมีสถานที่
เล่นกีฬาประจ้า
หมู่บา้น

กองช่าง

25  ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 
4 บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 
บา้นรางเฆ่

 เพือ่ใหผู้้สูงอายุมีที่พบปะ
ในการท้ากิจกรรมส้าหรับ
ผู้สูงอายุในหมู่บา้น

จ้านวน 1 แหง่

-                    -                    -                    -                    500,000            

ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่มี
คุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น

ผู้สูงอายุมีสถานที่
อ้านวยความสะดวก
และท้ากิจกรรม
ร่วมกัน

กองช่าง

26 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ หมู่ที่ 4 หน้า รพ.สต.
บา้นรางเฆ่, ปากทางเข้าซอยหมู่บา้น, ปาก
ซอยบา้น รตอ.อลงกรณ์ อุ้ยฟกั, ปัม๊น้้ามัน
ชุมชน,ศาลา SML ,หน้าวดัรางเฆ่ ,ปากซอย
เศรษฐี, สามแยกบา้นนางยอม บรรเทา

 เพือ่พฒันาประสิทธภิาพ 
การรักษาความปลอดภยั
ใหก้ับประชาชน

จ้านวน 8 จุด

-                    -                    -                    1,200,000         -                    

ร้อยละของ
มาตรการ
ปอ้งกันภยัใน
ชีวติและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีผ่่านมา

27 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งภายใน หมู่ 4  เพือ่เพิม่ความปลอดภยั
ใหก้ับประชาชนที่ใช้รถใช้
ถนนในเวลากลางคืน

จ้านวน 15 จุด

-                    -                    -                    -                    1,000,000         

ร้อยละของ
เส้นทางที่มีไฟฟา้
ส่องสวา่ง

เพิม่ความปลอดภยั
ใหก้ับประชาชนที่
สัญจรในเวลากลางคืน กองช่าง

หมูท่ี ่5 บา้นวังปลา

28  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5  
เส้นวดัเขารัง

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 810.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,240.00 ตร.ม.
 (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

2,000,000         -                    -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

29 ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้้า 20 ลูกบาศก์
เมตร × 20 เมตร เจาะบอ่บาดาล พร้อม
ขยายเขตประปาหมู่บา้น บริเวณบา้นนาย
วชิัย น้อยอรุณ หมู่ที่5 บา้นวงัปลา

 เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค

 ขยายเขตประปาระยะทางยาว 1,000.00 
เมตร พร้อมวางท่อ พวีซีีขนาด Ø 2.00 นิ้ว 
(ชั้น 13.50) จ้านวน 225.00 ท่อน พร้อม
อุปกรณ์ต่อท่อครบชุด (ตามแบบมาตรฐาน
กรมทรัพยากรน้้าบาดาลก้าหนด)

-                    1,600,000         -                    -                    -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค

ท้าใหป้ระชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภคบริโภค

กองช่าง

30 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งแบบกิ่งเดียว ถนนสาย 
รบ.4011  ด่านทับตะโก-หนองไผ่ หมู่ที่ 5 
บา้นวงัปลา

 เพือ่เพิม่ความปลอดภยั
ใหก้ับประชาชนที่ใช้รถ

 ขนาดความสูง 9.00 เมตร ระยะทางยาว 
1,000.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานแขวง
การทางการราชบรีุก้าหนด)

-                    -                    3,000,000         -                    -                    
ร้อยละของ
เส้นทางที่มีไฟฟา้
ส่องสวา่ง

เพิม่ความปลอดภยั
ใหก้ับประชาชนที่
สัญจรในเวลากลางคืน

กองช่าง

31 ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ บริเวณประปาส้านัก
สงฆ์วงัปลา หมู่ที่ 5  บา้นวงัปลา

 เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค

จ้านวน 1 แหง่

-                    -                    -                    400,000            -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค

ท้าใหป้ระชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภคบริโภค

กองช่าง

หมูท่ี ่6 บา้นหนองปากชฎั

32  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต
 หมู่ที่ 6 ต่อจากบริเวณอ่างเก็บน้้าขึ้นไป 
(ซอยอ่างเก็บน้้าหนองปากชัฎ)

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 595.00 เมตร พืน้ผิวจราจร 2,380.00
 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบทก้าหนด)

1,880,000         -                    -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
บา้นหมวดวเิชียร นิ่มนวล หมู่ที่ 6

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 2,000.00 ตร.ม.
 (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

-                    1,360,000         -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีผ่่านมา

34 ขุดลอกล้าหว้ยหลังอ่างเก็บน้้า หมู่ที่6  เพือ่ใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าน้้า
ใช้ในการเกษตร

กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร 
-                    -                    900,000            -                    -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้

ท้าใหป้ระชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
เส้นบา้นนายไหล ตาละค้า

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 830.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,140.00 ตร.ม.
 (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

-                    -                    -                    1,600,000         -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

หมูท่ี ่7 บา้นพุมว่ง

36 ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ/บอ่บาดาล หมู่ที่ 7
  สระหนองตารุณ 2 ไร่, สระลุงกุ่ย 2 ไร่, 
บา้นนายส้าราญ 2 ไร่, บา้นนางสาลี 2 ไร่, 
บา้นนางบญุธรรม 2 ไร่, บา้นนายสมชัย 2 
ไร่, บา้นนายวเิชียร 2 ไร่,

 เพือ่ใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าใช้
ในการเกษตร

จ้านวน 7 แหง่

-                    2,800,000         -                    -                    -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้

ท้าใหป้ระชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร กองช่าง

37 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
สายซอยบา้นลุงทอง บญุตัน ถึง บา้นลุงกุ่ย 
แก้วพวงเงิน    หมู่ที่ 7

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,145.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
มีพืน้ที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 4,580.00 ตร.ม. 
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

-                    3,500,000         -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จ้านวน 2 
จุด สายซอยแทงค์น้้า - บา้นนายส้าเริง นุช
ทองม่วง หมู่ที่ 7

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 3,200.00 ตร.ม.
 พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล. จ้านวน 2 จุด 
จุดที่ 1 1- ø 1.00 x 1.00(มอก.ชั้น3) 
จ้านวน 7.00 ท่อน จุดที่ 2 1 -ø 0.60 
x1.00 (มอก.ชั้น3) จ้านวน 7.00 ท่อน ยา
แนวรอยต่อท่อพร้อมฝังกลบเสร็จ (ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

-                    -                    2,230,000         -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ

กองช่าง

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 
บา้นนายศิริ เจียมค้า หมู่ที่ 7 (ด้าเนินการ
แล้วบางส่วน)

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 230.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 920.00 ตร.ม. 
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

1,000,000         -                    -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีผ่่านมา

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตู้
กดน้้าด่ืม หมู่ที่ 7

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,000.00 ตร.ม.
 (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

-                                680,000 -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
สัมพนัธ ์หมู่ที่ 7

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 350.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,050.00
 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบทก้าหนด)

-                    -                    670,000            -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

42 ปรับปรุงแนววางท่อประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 7  เพือ่ให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอปุโภคบริโภค

 วางท่อพวีซีี ขนาด ø 3.00 นิ้ว ชั้น 13.50 
ระยะทางยาว 3,000.00 เมตร จ้านวน 
764.00 ท่อน พร้อมฝังกลบเสร็จ (ตามแบบ
มาตรฐานประปาฯ ก้าหนด)

-                    800,000            -                    -                    -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค

ท้าใหป้ระชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภคบริโภค

กองช่าง

43  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  
เส้นบา้นปา้บล แก้วภกัดี

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 520.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 2,080.00
 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบทก้าหนด)

-                    -                    -                    1,300,000         -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

44  ปรับปรุงระบบกรองน้้าประปา หมู่ที่ 7  
บริเวณบา้นก้าแพงแสน

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้า
สะอาดใช้ในการอุปโภค
บริโภค

จ้านวน 1 แหง่ (รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานการประปาฯ ก้าหนด)

-                    200,000            -                    -                    -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
สะอาดอุปโภคบริโภค

กองช่าง

45 ปรับปรุงอาคารระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่ 7  เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค

 จ้านวน 1 แหง่ (รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานการประปาฯ ก้าหนด)

-                    -                    1,000,000         -                    -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค

ท้าใหป้ระชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภคบริโภค

กองช่าง

หมูท่ี ่8 บา้นพุตะเคียน

46 ก่อสร้างบอ่บาดาลพร้อมติดต้ังหอถังแชม
เปญและขยายเขตประปา บริเวณบา้นนาย
วเิชียร ประณิธานวทิยา หมู่ที่ 8

 เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้า
สะอาดใช้ในการอุปโภค
บริโภค

 เจาะบอ่บาดาลพร้อมติดต้ังหอถังแชมเปญ
และขยายเขตประปา ระยะทางยาว 2,300 
เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้้า
บาดาลก้าหนด)

-                    1,500,000         -                    -                    -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
สะอาดอุปโภคบริโภค

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีผ่่านมา

47 ปรับปรุงระบบประปา พร้อมขยายเขต
ประปา หมู่ที่ 8

 เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค

 จ้านวน 1 แหง่ (รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานประปาฯ ก้าหนด)

500,000            -                    -                    -                    -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค

ท้าใหป้ระชาชนมีน้้า
ใช้อุปโภคบริโภค

กองช่าง

48  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
สายซอยบา้นายกล่ิน จิตร์ค้า พร้อมไหล่ทาง

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 500.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 2,000 
ตร.ม.พร้อมไหล่ทาง 50 ซม. (ตามแบบ
มาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

-                    1,400,000         -                    -                     

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ

กองช่าง

49  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
สายซอยบา้นผู้ใหญ่ พร้อมวางท่อระบายน้้า

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 700.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 2,800.00
 ตร.ม.พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด 1-
 ø0.40 x 1.00 (มอก.ชั้น3) จ้านวน 6 ท่อน
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

-                    -                    1,823,000         -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ

กองช่าง

50 ติดต้ังสัญญาณไฟฟา้กระพริบ หมู่ที่ 8 
บริเวณสามแยกหบุกระท้อน 1 จุด, บริเวณ
ส่ีแยกบา้นหมอถึงแยกส้านักสงฆ์ 1 จุด, 
บริเวณสามแยกหบุพอ่เต่า 1 จุด

 เพือ่ใหม้ีสัญญานเตือน
บริเวณทางร่วม ทางแยก 
ทางโค้ง หรือจุดที่ต้องการ
เตือนเพือ่ปอ้งกันอันตราย
ใหก้ับประชาชนที่ใช้รถใช้
ถนน

จ้านวน 3 จุด

120,000            -                    -                    -                    -                    

ร้อยละของ
อุบติัเหตุที่ลดลง

สามารถปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุบนท้อง
ถนนได้

กองช่าง

51  ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 8 สายหบุส้า
เพาทอง พร้อมท่อระบายน้้า

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ระยะทางกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2,000.00 
เมตร พืน้ผิวจราจร 12,000.00 ตร.เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล. ขนาด 1- ø 
0.80 x 1.00(มอก.ชั้น3) จ้านวน 10 ท่อน
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

-                 -                 -                    2,400,000         -                 

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีผ่่านมา

หมูท่ี ่9 บา้นสันดอน

52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (2 ช่วง) 
สายซอยวงัน้้าเขียว พร้อมวางท่อระบายน้้า 
คสล. จ้านวน 1 จุด หมู่ที่ 9 บา้นสันดอน

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน ช่วงที่1 ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
2,000.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้้า 
คสล.  จ้านวน  1  จุด  1 - ø 0.80 x 1.00 
(มอก.ชั้น 3) จ้านวน 6.00 ท่อน ยาแนว
รอยต่อพร้อมฝังกลบเสร็จ (ตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

-                    -                    4,230,000         -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ

กองช่าง

ช่วงที่ 2  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 470.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 
1,880.00 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรม
ทางหลวงชนบทก้าหนด)

53  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
เส้นบา้นนายสายธาร ปิน่แก้ว

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 400.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,200.00
 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบทก้าหนด)

-                    780,000            -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
บา้นนายประคอง อ้นอินทร์ หมู่ที่ 9 บา้น
สันดอน

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 500.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 2,000.00
 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบทก้าหนด)

-                    -                    1,400,000         -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

55  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
เส้นบา้นนายนพดนถ์ กรทอง

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 300.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 9000.00
 ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบทก้าหนด)

585,000            -                    -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

56 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 9 ซอยบา้นนายพ ี
บริสุทธิ์

 เพือ่ขยายเขตไฟฟา้ให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ครบ
ทุกครัวเรือน

ระยะทาง 600.00 เมตร
-                    -                    -                    1,200,000         -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครบทุกครัวเรือน กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีผ่่านมา

57 ขยายเขตไฟฟา้ข้ามฝ่ังถนน หมู่ที่ 9 บริเวณ
บา้นนางประนอม พลอยพนัธ์

เพือ่ขยายเขตไฟฟ้าให้ ระยะทาง 80.00 เมตร
160,000            -                    -                    -                    -

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครบทุกครัวเรือน กองช่าง

58 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม คสล. สายซอยบา้น
นายบญุโปรด รักพว่ง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 13 
บา้นท่านลาบ และหมู่ที่ 9

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  แบบเลขที่ ทถ - 5- 202 ( ขนาด 2.10 x 
2.10 เมตร) (ชนิด 2 ช่องทาง )   รูปส่ีเหล่ียม
จตุรัส (SIMPLE SPAN)    (ตามแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

-                    550,000            -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง
ท่อระบายน้้า คสล. จ้านวน 1 จุด สายซอย
แสนสุข  หมู่ที่ 9

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,500.00 ตร.ม.
 1 - ø 0.40 x 1.00 (มอก.ชั้น 3) จ้านวน 
7.00 ท่อน ยาแนวรอยต่อพร้อมฝังกลบเสร็จ 
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

-                    -                    1,100,000         -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ

กองช่าง

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
บา้นนายยี่ฮ้ิน จงเจริญพรรัตน์ หมู่ที่ 9 บา้น
สันดอน

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 425.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,700.00 ตร.ม.
 (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

-                    -                    -                    1,190,000         -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

61 ซ่อมแซมฝายน้้าล้น มข. 2527 บริเวณ
บา้นนายปราโมท พลอยพนัธุ์ หมู่ที่ 9

 เพือ่มีแหล่งกักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร

 ฝายน้้าส้น ม.92527 ฝายสูง 1.50 เมตร 
ผนังสูง 3.00 เมตร ขนาดกวา้ง 17.00 เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทานฯ ก้าหนด)

-                    -                    -                    -                    200,000            
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้

ท้าใหป้ระชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

62  ก่อสร้างหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์    
หมู่ที่ 9

เพือ่ต่อเติมหลังคาลานกีฬา
ใหม้ีพืน้ที่ใช้งานได้มากขึ้น

กวา้ง 17 เมตร ยาว 27 เมตร

-                    -                    -                    1,000,000         -                    

ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
คุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น

ประชาชนในหมู่บา้น
สามารถใช้ประโยชน์
จากลานกีฬามากขึ้น กองช่าง

63  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
เส้นบา้นนายปยิวฒัน์ แซ่ล้ิม

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 900.00 ตร.ม. 
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

-                    -                    585,000            -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

64 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิงพงั หมู่ที่ 9 
บริเวณท่าใหญ่ (บริเวณกลางหมู่บา้น)

 เพือ่ใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าใช้
ในการเกษตร

จ้านวน 2 แหง่
-                    -                    2,000,000         -                    -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้

ท้าใหป้ระชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้ กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีผ่่านมา

65 ขยายเขตไฟฟา้ หมู่ที่ 9 บริเวณซอยแสนสุข  เพือ่ขยายเขตไฟฟา้ให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้

ระยะทาง 200.00 เมตร
-                    -                    -                    400,000            -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครบทุกครัวเรือน กองช่าง

66 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต
หมู่ที่ 9  สายซอยบา้นนายบญุโปรด รักพว่ง 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 บา้นท่าลาบ

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พืน้ที่ลาดยางไม่น้อยกวา่ 4,000.00 ตร.ม. 
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

-                    -                    -                    -                    3,000,000         

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

67 ขุดลอกคลองสาธารณะ หมู่ที่ 9  เพือ่ใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าใช้
ในการเกษตร

1.ขุดลอกคลองสาธารณะ สภาพเดิม ขนาด
ปากบนคลอง กวา้ง 30.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 3,000.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร 
2.ขุดลอกใหม่ ขนาดปากบนคลอง กวา้ง 
30.00 เมตร ระยะทางยาว 3,000.00 เมตร
 ลึกเฉล่ีย 4.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
ลอกคลองไม่น้อยกวา่ 72,000.00 ลบ.ม. 
(ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทานฯ ก้าหนด)

-                    -                    -                    -                    3,000,000         

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้

ท้าใหป้ระชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้

กองช่าง

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
บา้นนายแผลง ดอกรัก หมู่ที่ 9

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 387.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,161.00 ตร.ม.
 (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

-                    -                    -                    860,000            -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
บา้นนายพ ีบริสุทธิ์ หมู่ที่ 9

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,800.00 ตร.ม.
 (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

-                    -                    1,184,000         -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

หมูท่ี ่10 บา้นทุง่เคล็ด

70  ก่อสร้างถนนน้้าล้นผ่าน หมู่ที่ 10 เส้น
คลองธรรมชาติน้้าล้นผ่าน เชื่อมหมู่ที่ 7

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน ระยะทางกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

500,000            -                    -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกจากการลดน้้า
ล้นผ่าน และลด
อุบติัเหตุ

กองช่าง

71 ก่อสร้างราวกั้น (Guard Rail) หมู่ที่ 10  
บา้นทุ่งเคล็ด

 เพือ่ให้การสัญจรไปมามี
ความสะดวกและปลอดภัย

 ระยะทาง 2 ฝ่ัง ระยะทางยาว 380.00 
เมตร (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

-                    -                    1,400,000         -                    -                    
ร้อยละของ
ประชาชน
เดินทางสะดวก

ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางได้สะดวก กองช่าง

71-



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีผ่่านมา

72 ก่อสร้างฝายน้้าล้นล้าหว้ยธรรมชาติ หมู่ที่ 
10 จ้านวน 3 แหง่ สร้างต่อจากบริเวณ ล้า
หว้ยเผาถ่าน

 เพือ่ใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าใช้
ในการเกษตร

จ้านวน 3 แหง่

-                    -                    -                    500,000            -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้

ท้าใหป้ระชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

73  ก่อสร้างถนนคอนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอ
นกรีต สายซอยพหุนิ-โชคอ้านวย หมู่ที่ 10 
(ต่อจากของเดิม)

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
2,045.00 เมตร พืน้ผิวจราจร 12,270.00
 ตร.เมตร พร้อมวางท่อระบายน้้า 2 จุด (ตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

-                    -                    -                    -                    2,700,000         

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

74  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น หมู่ที่10 
(พร้อมหอถัง ขุดเจาะบอ่บาดาลและขยาย
เขตประปาบริเวณบา้นนายสุนทร ทองเปลว

เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้้า
สะอาดใช้ในการอุปโภค
บริโภค

จ้านวน 1 แหง่

-                    -                    -                    1,200,000         -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
สะอาดอุปโภคบริโภค

กองช่าง

75 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถานที่
เล่นกีฬาประจ้าหมู่บา้น

จ้านวน 1 แหง่

-                    -                    2,000,000         -                    -                    

ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
คุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น

ประชาชนมีสถานที่
เล่นกีฬาประจ้า
หมู่บา้น กองช่าง

76 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที1่0 บริเวณล้าหว้ย
เผาถ่าน

 เพือ่ใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าใช้
ในการเกษตร

จ้านวน 1 แหง่

-                    200,000            -                    -                    -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้

ท้าใหป้ระชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร กองช่าง

หมูท่ี ่11 บา้นโปง่กก

77 วางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่
11  บริเวณบา้นนายจันดี ค้าดี, บริเวณ
บา้นนายจรูญ ปฐมกัปล์

 เพือ่ระบายน้้าไม่ใหท้่วมขัง
ถนน

 จุดที ่1 วางท่อ คลส. - ø 1.00 x 1.00 
(มอก.ชั้น 3) จ้านวน 7.00 ท่อน ยาแนว
รอยต่อพร้อมฝังกลบเสร็จ  จุดที ่2 วางท่อ 
คลส. - ø 1.00 x 1.00 (มอก.ชั้น 3) จ้านวน
 6.00 ท่อน ยาแนวรอยต่อพร้อมฝังกลบเสร็จ 
 (ตามแบบมาตรฐานกรมชลประทานฯ ก้าหนด)

60,000              -                    -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางที่ได้รับ
การพฒันา

ท้าใหน้้้าไม่ท่วมขัง
ถนนและบา้นเรือน
ประชาชน

กองช่าง

78 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 
หนองพกุ - โปง่กก หมู่ที่ 11

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,070.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 4,280.00 
ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
ชนบทก้าหนด)

-                    -                    3,450,000         -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

72-



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีผ่่านมา

79 ขุดสระเก็บน้้าสาธารณะเพือ่การเกษตร 
ขนาด 5 ไร่ บริเวณที่นายวชิัย อินทรคุปกุล 
หมู่ที่ 11

 เพือ่ใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าใช้
ในการเกษตร

จ้านวน 1 แหง่ (รายละเอียดตามแบบ
มาตรฐานก้าหนด) -                    -                    1,800,000         -                    -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้

ท้าใหป้ระชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

80 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต สายทุ่งแฝกโปง่กก-บา้นหนองปาก
ดง หมู่ที่ 11 บา้นโปง่กก

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
190.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่
ลาดยางไม่น้อยกวา่ 1,140.00 ตร.เมตร 
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

-                    900,000            -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

81 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์ติก  
คอนกรีต หมู่ที่ 11 บา้นโปง่กก (สายโปง่กก
 ถึง หนองขาม)

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจรกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 
238.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพืน้ที่
ลาดยางไม่น้อยกวา่ 1,428.00 ตร.ม. (ตาม
แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

-                    -                    1,100,000         -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ

กองช่าง

หมูท่ี ่12 บา้นเขาแดน

82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
สุขใจ 1 หมู่ที่ 12

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 1,500.00 ตร.ม.
 (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

1,020,000         -                    -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

83 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ พร้อมบดอัด
แน่น สายซอยสุขใจ 2 หมู่ที่ 12

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 100.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ลงลูกรังไม่น้อยกวา่ 400.00 ตร.
ม. (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานก้าหนด)

-                    120,000            -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

84 ก่อสร้างถนนส้าหรับน้้าล้นผ่าน บริเวณบา้น
 นายเสนอ วงัปลาทอง หมู่ที่ 12

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 40.00 ตร.ม. 
(ตามแบบมาตรฐานถนนส้าหรับน้้าล้นผ่าน
ส้านักเลขาธกิาร นายกรัฐมนตรี ก้าหนด)

-                    -                    850,000            -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

73-
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85 ติดต้ังสัญญาณไฟฟา้กระพริบ หมู่ที่ 12  
บริเวณโค้งบา้นนายผวน เชิดชูชีพ, บริเวณ
ทางแยกเข้าบา้นผู้ใหญ่ทองเร่ิม เจตพกุ, 
บริเวณโค้งปากทางไปวดัเขาแดน, บริเวณ
เส้นชนแดน หมู่ที่6, บริเวณโค้งทางเข้าวดั
เขาแดน, บริเวณโค้งเลยปา้ยเฉลิมพระเกียรติ
, บริเวณบา้นผู้ใหญ่มนตรี บริบรูณ์นาคม

 เพือ่ใหม้ีสัญญานเตือน
บริเวณทางร่วม ทางแยก 
ทางโค้งหรือจุดที่ต้องการ
เตือนเพือ่ปอ้งกันอันตราย
ใหก้ับประชาชน ที่ใช้รถใช้
ถนน

จ้านวน 7 จุด

-                 -                 -                 240,000         -                 

ร้อยละของ
อุบติัเหตุที่ลดลง

สามารถปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุบนท้อง
ถนนได้

กองช่าง

หมูท่ี ่13 บา้นทา่ลาบ

86 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่13 สายหลังวดั-หมู่ที่ 4 บา้นรางเฆ่ ต.
แก้มอ้น อ.จอมบงึ จ.ราชบรีุ

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 6.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 500.00 เมตร พืน้ที่จราจร 3,000.00 
ตร.ม.(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

1,850,000         -                    -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

87 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13 
สายซอยบา้นนายสุเพญ็  ทองดี

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 150.00 เมตร หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 450.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานทางหลวงชนบทก้าหนด)

-                    -                    340,000            -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

88 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13 
สายซอยบา้นนายบญุเลิศ  รักทอง

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 132.00 เมตร หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 396.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานทางหลวงชนบทก้าหนด)

260,000            -                    -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

89 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13 
สายซอยบา้นนายสุพจน์  ชุนเกษร

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 120.00 เมตร หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 360.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานทางหลวงชนบทก้าหนด)

-                    -                    230,000            -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13
สายซอยบา้นนางอุษา  วงศ์สุจริตใจ

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 127.00 เมตร หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 381.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานทางหลวงชนบทก้าหนด)

-                    250,000            -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13 
สายซอยบา้นนายอนุสรณ์  ทัพโพธิ์

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 56.00 เมตร หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 168.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานทางหลวงชนบทก้าหนด)

-                    120,000            -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีผ่่านมา

92 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13 
สายซอยบา้นนายผัน  จูประสม

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 894.00 เมตร หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 3576.00 ตารางเมตร พร้อมวาง
ท่อระบายน้้า 1 จุด (ตามแบบมาตรฐานทาง
หลวงชนบทก้าหนด)

-                    -                    -                    -                    2,220,000         

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

93 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13 
สายซอยบา้นนายคิด  โอ้โลม

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 50.00 เมตร หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 150.00 ตารางเมตร (ตามแบบ
มาตรฐานทางหลวงชนบทก้าหนด)

-                    -                    -                    100,000            -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

94 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่13 
สายซอยบา้นนายประสิทธิ์  ใจแจ้ง

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจรกวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 50.00 เมตร หรือมีพืน้ที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกวา่ 150.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้้า 1 จุด (ตามแบบมาตรฐานทาง
หลวงชนบทก้าหนด)

-                    110,000            -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง

95 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ หมู่ที่ 13  เพือ่พฒันาประสิทธภิาพ 
การรักษาความปลอดภยั
ใหก้ับประชาชน

จ้านวน 3 จุด

-                    -                    -                    500,000            -                    

ร้อยละของ
มาตรการ
ปอ้งกันภยัใน
ชีวติและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สินมากขึ้น

กองช่าง

หมูท่ี ่14 บา้นหว้ยส าโรง

96  ก่อสร้างการ์ดเลนน์ (ราวกันอันตราย) หมู่ที่
 14 เส้นโค้งบา้นผู้ใหญ่

 เพือ่ปอ้งกันอุบติัเหตุ
บริเวณทางโค้ง

ระยะทางยาว 100 เมตร
-                    200,000            -                    -                    -                    

ร้อยละของ
อุบติัเหตุที่ลดลง

สามารถปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุบนท้อง
ถนนได้

กองช่าง

97 ขุดลอกสระน้้าสาธารณะ 5 ไร่ และซ่อมแซม
 คันกั้นน้้าช้ารุด หมู่ 14 บริเวณหลังบา้น
นางสาวน้้าหวาน พมิพา

 เพือ่ใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าใช้
ในการเกษตร

จ้านวน 1 แหง่

-                    -                    500,000            .......... -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้

ท้าใหป้ระชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

98 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย  
 บา้นนายวเิชียร ภาคภมูิ หมู่ที่14 บา้นหว้ย
ส้าโรง

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 300.00 ตร.ม. 
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

210,000            -                    -                    -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
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วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและทีผ่่านมา

99 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที่ 14  บริเวณบา้น
นายทองอยู่ แก้วมูล

 เพือ่ใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าใช้
ในการเกษตร

 กวา้ง 20.00 เมตร สูง 2.50 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานก้าหนด) -                    -                    -                    900,000            -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้

ท้าใหป้ระชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

100 ขยายเขตไฟฟา้ บริเวณสระน้้าสาธารณะ 5 
ไร่ หมู่ที่ 14

 เพือ่ขยายเขตไฟฟา้ให้
ประชาชนมีไฟฟา้ใช้ครบ
ทุกครัวเรือน

ระยะทาง 500.00 เมตร -                    -                    -                    -                    125,000            
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟา้ใช้

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
ครบทุกครัวเรือน กองช่าง

101  ซ่อมแซมปา้ยบอกทางจราจรและบ้ารุง
ถนนหมู่ที่14 เส้นสปก. แก้มอ้น ทุ่งแจง

เพือ่ใหก้ารสัญจรไปมา
ความสะดวกและปลอดภยั หมู่ที่ 14 หว้ยส้าโรง 500,000            -                    -                    -                    -                    

ร้อยละของ
อุบติัเหตุที่ลดลง

ท้าใหป้ระชาชน
เดินทางได้สะดวก
และปลอดภยั

กองช่าง

102 ปรับภมูิทัศน์บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 
14 (ท้าสวนหย่อม)

 เพือ่ปรับภมูิทัศน์ที่
สาธารณะในหมู่บา้นใหเ้ปน็
สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ
ของชุมชน

จ้านวน 1 แหง่ -                    - 500,000            - -                    

ร้อยละของความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

มีสถานที่ให้
ประชาชนได้พกัผ่อน
หย่อนใจภายใน
หมู่บา้น

กองช่าง

103  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 
เส้นบา้นนายทว ีม่วงไข่

เพือ่ใหถ้นนได้มาตรฐาน  ขนาดผิวจราจร กวา้ง 3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พืน้ที่เทคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 360.00 ตร.ม. 
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
ก้าหนด)

-                    -                    250,000            -                    -                    

ร้อยละของ
เส้นทางในพืน้ที่
ได้รับการพฒันา

ประชาชนเดินทาง
สะดวกและลด
อุบติัเหตุ

กองช่าง

หมูท่ี ่15 บา้นหว้ยตามว่ง

104 ก่อสร้างฝายน้้าล้น บริเวณล้าหว้ยโปร่งหว้ย
ตอง หมู่ที่15

 เพือ่ใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าใช้
ในการเกษตร

 กวา้ง 20 เมตร สูง 2.50 เมตริ (ตามแบบ
มาตรฐานกรมชลฯ ก้าหนด) 900,000            -                    -                    -                    -                    

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้

ท้าใหป้ระชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

ภายในต าบล

105 ติดต้ังหอกระจายข่าวไร้สาย (Posts Tagged) เพือ่แจ้งข่าวสารหรือใช้
ติดต่อส่ือสารเร่ืองราวต่างๆ
กับผู้อาศัยในชุมชน

ภายในต้าบลแก้มอ้น 1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         

ร้อยละของความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

-มีความสะดวก
รวดเร็วในการใช้แจ้ง
ข่าวสารหรือ
ติดต่อส่ือสารกับชุมชน

กองช่าง

-ไม่มีปญัหาเร่ือง
สายสัญญาณขาดหรือ
โดนแอบตัดสายเสา
ไฟฟา้

-เหมาะกับพืน้ที่ที่ไม่มี
เดินสายได้
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
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-สามารถใช้ร่วมกับ
เสียงตามสายเดิมได้

-สามารถใช้เปน็
ระบบส้ารองกรณี
ระบบสายใข้งานไม่ได้

106 ซ่อมแซมหอกระจายข่าวภายในต้าบล เพือ่ด้าเนินการหรือ
เปล่ียนแปลงส่วนประกอบ
ของหอกระจายข่าวให้
สามารถใช้งานได้ด้ังเดิม

ภายในต้าบลแก้มอ้น 1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         

ร้อยละของความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

สามารถแจ้งข่าวสาร
หรือติดต่อส่ือสารกับ
ผู้ที่อาศัยในหมู่บา้น กองช่าง

107 ปรับปรุงหอกระจายข่าวภายในต้าบล เพือ่ปรับปรุง/แก้ไขและ
หรือการด้าเนินการอิ่นใดอัน
เปน็ทั้งหมดหรือบางส่วน
ของหอกระจายข่าวให้
สามารถใช้งานได้ด่ังเดิม

ภายในต้าบลแก้มอ้น 1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         

ร้อยละของความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

สามารถแจ้งข่าวสาร
หรือติดต่อส่ือสารกับ
ผู้ที่อาศัยในหมู่บา้น

กองช่าง

108 ต่อเติมหอกระจายข่าวภายในต้าบล เพือ่ดัดแปลง/เปล่ียนแปลง/
เพิม่/ขยาย ส่วนประกอบ
หอกระจายข่าวใหส้ามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ

ภายในต้าบลแก้มอ้น 1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         

ร้อยละของความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

สามารถแจ้งข่าวสาร
หรือติดต่อส่ือสารกับ
ผู้ที่อาศัยในหมู่บา้น กองช่าง

109 ซ่อมแซมถนน เส้นทางคมนาคมภายในต้าบล เพือ่ด้าเนินการหรือ
เปล่ียนแปลง ถนนที่ช้ารุด
ใหส้ามารถใช้สัญจรได้
สะดวก

ภายในต้าบลแก้มอ้น 1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         

ร้อยละของ
เส้นทางที่ได้รับ
การพฒันา

เส้นทางคมนาคม
ภายในต้าบล ได้รับ
การบ้ารุงรักษา กองช่าง

110 ปรับปรุงถนน เส้นทางคมนาคมภายในต้าบล เพือ่ปรับปรุง/แก้ไขและ
หรือการด้าเนินการอิ่นใดอัน
เปน็ทั้งหมดหรือบางส่วน
ของถนนใหส้ามารถใช้
สัญจรได้สะดวก

ภายในต้าบลแก้มอ้น 1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         

ร้อยละของ
เส้นทางที่ได้รับ
การพฒันา

เส้นทางคมนาคม
ภายในต้าบล ได้รับ
การบ้ารุงรักษา กองช่าง

111 ต่อเติมถนนเส้นทางคมนาคมภายในต้าบล เพือ่ดัดแปลง/เปล่ียนแปลง/
เพิม่/ขยาย ถนนใหส้ามารถ
ใช้สัญจรได้สะดวก ภายในต้าบลแก้มอ้น 1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         

ร้อยละของ
เส้นทางที่ได้รับ
การพฒันา

เส้นทางคมนาคม
ภายในต้าบล ได้รับ
การบ้ารุงรักษา กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ
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งบประมาณและทีผ่่านมา

112 ซ่อมแซมสะพานข้ามทางภายในต้าบล เพือ่ด้าเนินการหรือ
เปล่ียนแปลง สะพานข้ามที่
ช้ารุดใหส้ามารถใช้สัญจรได้
สะดวก

ภายในต้าบลแก้มอ้น 1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         

ร้อยละของ
เส้นทางที่ได้รับ
การพฒันา

เส้นทางคมนาคม
ภายในต้าบล ได้รับ
การบ้ารุงรักษา กองช่าง

113 ปรับปรุงสะพานข้ามทางภายในต้าบล เพือ่ปรับปรุง/แก้ไขและ
หรือการด้าเนินการอิ่นใดอัน
เปน็ทั้งหมดหรือบางส่วน
ของสะพานข้ามใหส้ามารถ
ใช้สัญจรได้สะดวก

ภายในต้าบลแก้มอ้น 1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         

ร้อยละของ
เส้นทางที่ได้รับ
การพฒันา

เส้นทางคมนาคม
ภายในต้าบล ได้รับ
การบ้ารุงรักษา กองช่าง

114 ต่อเติมสะพานข้ามทางภายในต้าบล เพือ่ดัดแปลง/เปล่ียนแปลง/
เพิม่/ขยาย สะพานข้ามให้
สามารถใช้สัญจรได้สะดวก ภายในต้าบลแก้มอ้น 1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         

ร้อยละของ
เส้นทางที่ได้รับ
การพฒันา

เส้นทางคมนาคม
ภายในต้าบล ได้รับ
การบ้ารุงรักษา กองช่าง

115 ซ่อมแซมระบบประปาภายในต้าบล เพือ่ด้าเนินการหรือ
เปล่ียนแปลงระบบประปา
ที่ช้ารุดใหส้ามารถใช้ได้ ภายในต้าบลแก้มอ้น 1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
สะอาดอุปโภคบริโภค

กองช่าง

116 ปรับปรุงระบบประปาภายในต้าบล เพือ่ปรับปรุง/แก้ไขและ
หรือการด้าเนินการอิ่นใดอัน
เปน็ทั้งหมดหรือบางส่วน
ของระบบประปาให้
สามารถใช้ได้

ภายในต้าบลแก้มอ้น 1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
สะอาดอุปโภคบริโภค

กองช่าง

117 ต่อเติมระบบประปาภายในต้าบล เพือ่ดัดแปลง/เปล่ียนแปลง/
เพิม่/ขยาย ของระบบ
ประปาใหส้ามารถใช้ได้ ภายในต้าบลแก้มอ้น 1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค

ประชาชนมีน้้า
สะอาดอุปโภคบริโภค

กองช่าง

118 ซ่อมแซมฝายน้้าล้นภายในต้าบล เพือ่ด้าเนินการหรือ
เปล่ียนแปลงฝายน้้าส้นที่
ช้ารุดเพือ่ใหม้ีแหล่งกักเก็บ
น้้าใช้ในการเกษตร

ภายในต้าบลแก้มอ้น 1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้

ท้าใหป้ระชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร กองช่าง
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม
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119 ปรับปรุงฝายน้้าล้นภายในต้าบล  เพือ่ปรับปรุง/แก้ไขและ
หรือการด้าเนินการอิ่นใดอัน
เปน็ทั้งหมดหรือบางส่วน
ของฝายน้้าส้นที่ช้ารุด
เพือ่ใหม้ีแหล่งกักเก็บน้้าใช้
ในการเกษตร

ภายในต้าบลแก้มอ้น 1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้

ท้าใหป้ระชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

120 ต่อเติม ฝายน้้าล้นภายในต้าบล  เพือ่ดัดแปลง/
เปล่ียนแปลง/เพิม่/ขยาย 
ฝายน้้าส้นที่ช้ารุดเพือ่ใหม้ี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร

ภายในต้าบลแก้มอ้น 1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้

ท้าใหป้ระชาชนมี
แหล่งกักเก็บน้้าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

121 ซ่อมแซมลานกีฬาภายในต้าบล เพือ่ด้าเนินการหรือ
เปล่ียนแปลงลานกีฬาที่
ช้ารุดใหส้ามารถใช้งานได้ ภายในต้าบลแก้มอ้น 200,000            200,000            200,000            200,000            200,000            

ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
คุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น

ประชาชนในหมู่บา้น
สามารถใช้ประโยชน์
จากลานกีฬามากขึ้น กองช่าง

122 ปรับปรุง ลานกีฬาภายในต้าบล เพือ่ซ่อมแซม ปรับปรุง 
ระบบประปาที่ช้ารุดให้
สามารถใช้ได้ ภายในต้าบลแก้มอ้น 200,000            200,000            200,000            200,000            200,000            

ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
คุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น

ประชาชนในหมู่บา้น
สามารถใช้ประโยชน์
จากลานกีฬามากขึ้น กองช่าง

123 ต่อเติมลานกีฬาภายในต้าบล เพือ่ดัดแปลง/เปล่ียนแปลง/
เพิม่/ขยาย ลานกีฬาที่ช้ารุด
ใหส้ามารถใช้งานได้ ภายในต้าบลแก้มอ้น 200,000            200,000            200,000            200,000            200,000            

ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
คุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น

ประชาชนในหมู่บา้น
สามารถใช้ประโยชน์
จากลานกีฬามากขึ้น กองช่าง

124 ก่อสร้างสัญญาณจราจร ปา้ยจราจร ลูก
ระนาดบริเวณจุดเส่ียงในต้าบลแก้มอ้น

 เพือ่ปอ้งกันและลดอุบติัเหตุ
ภายในต้าบลแก้มอ้น             500,000 500,000            500,000            500,000            500,000            

ร้อยละของ
อุบติัเหตุที่ลดลง

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนน

กองช่าง

125 ติดต้ังปา้ยบอกเขตต้าบล เพือ่แสดงแนวเขตภายใน
ต้าบลใหช้ัดเจน ภายในต้าบลแก้มอ้น 500,000            500,000            500,000            500,000            500,000            

ร้อยละของ
เส้นทางที่ได้รับ
การพฒันา

มีปา้ยบอกเขตพืน้ที่
ภายในต้าบลแก้มอ้น
อย่างชัดเจน

กองช่าง

126 ติดต้ังไฟฟา้ส่องสวา่งภายในต้าบล  เพือ่เพิม่ความปลอดภยั
ใหก้ับประชาชนที่ใช้รถใช้
ถนน  ภายในต้าบลแก้มอ้น 500,000            500,000            500,000            500,000            500,000            

ร้อยละของ
เส้นทางที่มีไฟฟา้
ส่องสวา่ง

เพิม่ความปลอดภยั
ใหก้ับประชาชน

กองช่าง
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127 ติดต้ังสัญญาณไฟฟา้กระพริบภายในต้าบล เพือ่ใหม้ีสัญญาณเตือน
บริเวณทางร่วม ทางแยก 
ทางโค้งหรือจุดที่ต้องการ
เตือนเพือ่ปอ้งกันอันตราย
ใหก้ับประชาชน

ภายในต้าบลแก้มอ้น 500,000            500,000            500,000            500,000            500,000            

ร้อยละของ
อุบติัเหตุที่ลดลง

สามารถปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุบนท้อง
ถนนได้ กองช่าง

128 ซ่อมแซมสัญญาณจราจร ปา้ยจราจร ลูก
ระนาดภายในต้าบล

 เพือ่บ้ารุงรักษาสัญญาณ
จราจร ป้ายจราจร ลูกระนาด

ภายในต้าบลแก้มอ้น 500,000            500,000            500,000            500,000            500,000            

ร้อยละของ
สัญญาณจราจร 
ปา้ยจราจรได้รับ
การซ่อมแซม

ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในการใช้รถ
ใช้ถนน กองช่าง

129 ซ่อมแซมปา้ยบอกเขตต้าบล เพือ่บ้ารุงรักษาปา้ยบอก
เขตต้าบลใหช้ัดเจน ภายในต้าบลแก้มอ้น 50,000              50,000              50,000              50,000              50,000              

ร้อยละของปา้ย
บอกเขตต้าบล 
ได้รับการซ่อมแซม

มีปา้ยบอกเขตพืน้ที่
ภายในต้าบลแก้มอ้น
อย่างชัดเจน

กองช่าง

130 ซ่อมแซมไฟฟา้ส่องสวา่งภายในต้าบล  เพือ่บ้ารุงรักษาไฟฟา้ส่อง
สวา่ง ภายในต้าบล ภายในต้าบลแก้มอ้น 500,000            500,000            500,000            500,000            500,000            

ร้อยละของไฟฟา้
ส่องสวา่งได้รับ
การซ่อมแซม

เพิม่ความปลอดภยั
ใหก้ับประชาชน กองช่าง

131 ซ่อมแซมสัญญาณไฟฟา้กระพริบภายในต้าบล เพือ่บ้ารุงรักษา
สัญญาณไฟฟา้กระพริบ
ภายในต้าบล ภายในต้าบลแก้มอ้น 500,000            500,000            500,000            500,000            500,000            

ร้อยละของ
สัญญาณไฟฟา้
กระพริบได้รับ
การซ่อมแซม

สามารถปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุบนท้อง
ถนนได้ กองช่าง

20,150,000       20,150,000       20,150,000       20,150,000       20,150,000       

     แผนงานเคหะและชมุชน พัฒนาแนวทางระบบผังเมอืง
132 อุดหนุนการวางและปรับปรุงระบบผังเมือง

รวมเมือง/ชุมชนและการวางผังชุมชน
เพือ่วางระบบผังเมืองรวม
เมือง/ชุมชนและการวางผัง
ชุมชน ตามหนังสือที่ รบ 
0022.3/1165 ลว.30 
พฤษภาคม 2556 และ
(ตามพระราชบญัญัติการผัง
เมืองรวม พ.ศ.2518)

ส่งเสริมการเข้ารับการอบรมความรู้ในด้าน 
วางและปรับปรุงระบบผังเมืองรวมเมือง/
ชุมชนและการวางผังชุมชน ของพนักงานและ
ด้าเนินการวางผังเมืองชุมชนของต้าบล

            200,000             200,000             200,000             200,000             200,000

 ในเขตต้าบล
แก้มอ้น

เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพและ
พฒันาบคุลากรของ 
อปท.ใหม้ีความรู้
ทางด้านวางและ
ปรับปรุงระบบผัง
เมืองรวมเมือง/
ชุมชนและการวางผัง
ชุมชน และท้างาน
ร่วมกับชุมชนได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองช่าง

35,601,500      45,750,000      59,602,000      43,870,000      33,815,000      รวมสุทธิ 132  โครงการ

รวม 131 โครงการ
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ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 สง่เสริมคุณภาพชวีิต และชมุชนเขม้แขง็
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 2 ดา้นสง่เสริมคุณภาพชวีิต
2. ยทุธศาสตร์ดา้นสง่เสริมคุณภาพชวีิต

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
    

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เพือ่จัดหาอาหารกลางวนัใหก้ับ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        ร้อยละของเด็กที่มี เด็กได้รับอาหารกลางวนั กองการศึกษา
(อาหารกลางวนัศูนย์พฒันาเด็กเล็ก) ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแก้มอ้น บา้นแก้มอ้น คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2 อุดหนุนอาหารกลางวนัโรงเรียน เพือ่อุดหนุนอาหารกลางวนั จ านวน 9 แหง่ 4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000     4,000,000     ร้อยละของเด็กที่มี เด็กได้รับอาหาร กองการศึกษา
ในเขตต าบลแก้มอ้น ใหน้ักเรียนในต าบลแก้มอ้น คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น กลางวนัอย่างทั่วถึง โรงเรียน 9 แหง่

และมีคุณภาพ ในเขตต าบลแก้มอ้น
3 อุดหนุนโครงการกีฬานักเรียน เพือ่อุดหนุนโรงเรียนในเขต กลุ่มโรงเรียนมหาราช 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        1 คร้ัง/ปี นักเรียนได้รับการ กองการศึกษา

ภายในต าบลแก้มอ้น พืน้ที่ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ในเขตต าบลแก้มอ้น ส่งเสริมกิจกรรมด้าน กลุ่มโรงเรียน
กีฬานักเรียนในต าบลแก้มอ้น การกีฬาเปน็การพฒันา มหาราช

ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ ในเขตต าบลแก้มอ้น
และรู้จักการร่วมงานเปน็ทีม

4 อุดหนุนโครงการวนัเด็กแหง่ชาติ เพือ่อุดหนุนโรงเรียนในเขต โรงเรียน 9 แหง่ 90,000          90,000          90,000          90,000          90,000          1 คร้ัง/ปี อปท. ได้มีส่วนผลักดัน กองการศึกษา
พืน้ที่ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม ในเขตต าบลแก้มอ้น การด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม โรงเรียน 9 แหง่
งานวนัเด็กแหง่ชาติ ใหป้ระชาชนได้ตระหนักถึง ในเขต าบลแก้มอ้น

ความส าคัญของเด็ก
5 อาหารเสริม(นม)ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพือ่จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     ร้อยละของเด็กที่มี เด็กได้รับสารอาหารครบ กองการศึกษา

และโรงเรียนในเขตพืน้ที่ ใหก้ับศูนย์พฒันาเด็กเล็กและ และโรงเรียนในพืน้ที่ คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น
โรงเรียนในเขตพืน้ที่

6 ปอูงกันอุบติัเหตุในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพือ่ฝึกใหเ้ด็กรู้จักปอูงกัน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 30,000          30,000          30,000          30,000          30,000          ร้อยละของเด็กที่มี เด็กรู้จักปอูงกันและหลีก กองการศึกษา
อุบติัเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก ความรู้ความเข้าใจ เล่ียงจากอุบติัเหตุ

ในการปอูงกันอุบติัเหตุ
7 ศึกษานอกสถานที่ศูนย์พฒันา เพือ่ใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          ร้อยละของเด็กที่ได้รับ เด็กเกิดการเรียนรู้และ กองการศึกษา

เด็กเล็ก ได้รับประสบการณ์จริง บา้นแก้มอ้น การส่งเสริมใหม้ีพฒันา ได้รับประสบการณ์จริง
การที่ดีขึ้น

8 แข่งขันทักษะวชิาการเด็กปฐมวยั เพือ่ส่งเสริมพฒันาการทั้ง 4 ด้าน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          ร้อยละของเด็กที่ได้รับ เด็กมีพฒันาการที่สมวยั กองการศึกษา
ของเด็กปฐมวยั บา้นแก้มอ้น การส่งเสริมใหม้ีพฒันาการที่ดีขึ้น

แผนงาน การศึกษา

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลแก้มอ้น
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการเอง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

9 หนูน้อยวยัใส ใส่ใจสุขภาพในช่องปาก เพือ่ใหผู้้ปกครองมีความรู้เร่ือง ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 20,000          20,000          20,000          20,000          20,000          ร้อยละของเด็กที่มี สามารถลดการเกิดโรคฟนัผุ กองการศึกษา
การดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก บา้นแก้มอ้น คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น ของเด็กปฐมวยัในศูนย์พฒันา
ได้อย่างถูกต้อง เด็กเล็กบา้นแก้มอ้น

10 อุดหนุนโครงการส่งเสริมวนิัยนักเรียนในโรงเรียนเพือ่ปลูกฝังวนิัย ความรับผิดชอบ โรงเรียนกลุ่มมหาราช 7 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          ร้อยละของความ นักเรียนร้อยละ 90 กองการศึกษา
ต าบลแก้มอ้น ใหก้ับเยาวชนในต าบลแก้มอ้น จ านวน 9 โรงเรียน พงึพอใจของประชาชน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ภายในต าบลแก้มอ้น ที่ต้ังไว้
11 ส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน เพือ่ส่งเสริมสุขภาพเด็กและ เด็กและเยาวชนในต าบล 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          ร้อยละของเด็กที่มี เด็กและเยาวชนได้รับการ กองการศึกษา

ต าบลแก้มอ้น เพือ่เทิดพระเกียรติ เยาวชนภายในต าบลแก้มอ้น คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น ส่งเสริมสุขภาพกายและ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรีสินทร สุขภาพใจโดยการ
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั .ออกก าลังกาย

12 ศูนย์พฒันาเด็กเล็กปลอดโรค เพือ่ใหค้วามรู้และปอูงกันโรคติดต่อ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          ร้อยละของความ นักเรียนร้อยละ 90 กองการศึกษา
ในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก บา้นแก้มอ้น พงึพอใจของประชาชน ไม่เปน็โรคติดต่อ

13 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวยั เพือ่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 20,000          20,000          20,000          20,000          20,000          ร้อยละของเด็กที่ได้รับ เด็กได้รับการปลูกฝังทางด้าน กองการศึกษา
ตามหลักศาสนาในเด็กปฐมวยั บา้นแก้มอ้น การส่งเสริมด้าน คุณธรรมและจริยธรรม

คุณธรรมและจริยธรรม ต้ังแต่วยัเยาว์
14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เพือ่จ่ายเปน็ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        ร้อยละของเด็กที่ได้รับ เด็กได้รับการส่งเสริมทางด้าน กองการศึกษา

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแก้มอ้น การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน บา้นแก้มอ้น การส่งเสริมใหม้ี การเรียนการสอนได้อย่างมี
ค่ากิจกรรมพฒันาผู้เรียน พฒันาการที่ดีขึ้น ประสิทธภิาพ

15 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน เพือ่จ่ายเปน็ค่าจัดการเรียนการสอน ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        ร้อยละของเด็กที่ได้รับการ เด็กได้รับการส่งเสริมในด้าน กองการศึกษา
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก (รายหวั) (รายหวั/1,700 บาท) บา้นแก้มอ้น ส่งเสริมใหม้ีพฒันาการที่ดีขึ้น การเรียนการสอน

8,310,000     8,310,000     8,310,000     8,310,000     8,310,000     

    แผนงาน สาธารณสขุ
1 ปอูงกันและแก้ไขปญัหาโรคเอดส์ เพือ่รณรงค์ปอูงกันและ ภายในต าบลแก้มอ้น 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          ร้อยละของประชาชน สามารถปอูงกันและแก้ไข ส านักปลัด

ปญัหาโรคเอดส์ ที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น ปญัหาโรคเอดส์
2 ปอูงกันโรคไข้เลือดออก เพือ่ปอูงกันและระงับการ ภายในต าบล 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        ร้อยละของอัตราเส่ียง สามารถปอูงกันและระงับ ส านักปลัด

ระบาดของโรค ต่อโรคระบาดที่ลดลง โรคไข้เลือดออกได้
3 การแพทย์ฉุกเฉิน เพือ่สนับสนุนการพฒันาระบบ ภายในต าบล 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        ร้อยละของประชาชน ประชาชนสามารถเข้าถึง ส านักปลัด

การปอูงกันการเจ็บปวุยฉุกเฉิน ที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น บริการชของรัฐได้อย่างรวดเร็ว
4 อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับระบบ เพือ่อบรมใหค้วามรู้กับระบบ ภายในต าบล 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีความรู้ความ ส านักปลัด

การแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์ฉุกเฉินใหก้ับ อสม. ที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น เข้าใจในระบบการแพทย์
และประชาชน ฉุกเฉินและสามารถ

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ในเบือ้งต้นได้อย่างถูกต้อง

5 ฝึกอบรมกู้ชีพ ผู้ปฏบิติัการฉุกเฉิน เพือ่สร้างองค์ความรู้พืน้ฐาน FR หน่วยปฏบิติังาน 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        ร้อยละของประชาชน สามารถลดอัตราการเจ็บ/ ส านักปลัด
เบือ้งต้น FR ใหก้ับอาสาสมัครกู้ชีพในพืน้ที่ กู้ชีพ ที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น เสียชีวติจากอุบติัเหตุ

รวม  15  โครงการ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

6 วยัรุ่นวยัใส ร่วมใจปอูงกัน เพือ่อบรมใหค้วามรู้กับวยัรุ่น ภายในต าบล 30,000          30,000          30,000          30,000          30,000          ร้อยละของประชาชน สามารถปอูงกันปญัหา ส านักปลัด
ต้ังครรภไ์ม่พร้อม เกี่ยวกับการต้ังครรภก์่อนวยั ที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น การต้ังครรภข์องวยัรุ่น

อันควร ลดปญัหาสังคม
7 สุขภาพดีด้วยภาคีเครือข่าย เพือ่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของชุมชน ภายในต าบล 30,000          30,000          30,000          30,000          30,000          ร้อยละของประชาชน ประชาชนสามารถเข้าถึง ส านักปลัด

ด้วยการร่วมมือของภาคีเครือข่าย ที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น บริการของรัฐได้อย่าง รพ.สต.ประจ า
ทั่วถึง ต าบลแก้มอ้น

8 จิตอาสาพาเยี่ยมบา้น เพือ่ปรับปรุงที่อยู่อาศัยใหผู้้ยากไร้ ภายในต าบล 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          ร้อยละของประชาชน ประชาชนผู้ยากไร้ได้รับ ส านักปลัด
ที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น การดูแลจากหน่วยงานของรัฐ

9 ถึงบา้นถึงใจหว่งใยสุขภาพ เพือ่ตรวจเยี่ยมและใหค้วาม ภายในต าบล 30,000          30,000          30,000          30,000          30,000          ร้อยละของประชาชน ประชาชนสามารถเข้าถึง ส านักปลัด
ช่วยเหลือผู้ปวุยติดเตียงที่อยู่ตามบา้น ที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น บริการของรัฐได้อย่างทั่วถึง ร่วมกับ อสม.

10 ขยะพาเดิน เพือ่ส่งเสริมการท ากายภาพ ภายในต าบล 30,000          30,000          30,000          30,000          30,000          ร้อยละของประชาชน ผู้พกิารได้ออกก าลังกาย ส านักปลัด
บ าบดัใหก้ับผู้พกิารด้วยวสัดุ ที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น โดยการท ากายภาพบ าบดั

ท าใหม้ีสุขภาพที่ดี
11  "หนูไม่จมน้ าแน่ ถ้าช่วยกัน ดูแลปอูงกัน" เพือ่อบรมใหค้วามรู้กับประชาชน ภายในต าบล 30,000          30,000          30,000          30,000          30,000          ร้อยละของอุบติัเหตุ ประชาชนมีความรู้ความ ส านักปลัด

เกี่ยวกับการปอูงกันและช่วยเหลือ ที่ลดลง เข้าใจในการปอูงกันและ
เด็กใหพ้น้ภยัจากน้ าเหลือใช้ ช่วยเหลือเด็กจากการจมน้ า

12 จัดต้ังศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติ 1.เพือ่ใหม้ีศูนย์พฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ อบต.แก้มอ้น 40,000          40,000          40,000          40,000          40,000          ร้อยละของประชาชน ผู้สูงอายุ คนพกิาร และผู้ด้อย ส านักปลัด
ผู้สูงอายุ คนพกิาร และผู้ด้อยโอกาส คนพกิาร และผู้ด้อยโอกาสในพืน้ที่ ที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น โอกาสได้รับการพฒันาคุณภาพ
ต าบลแก้มอ้น 2.เพือ่ใหผู้้สูงอายุ คนพกิารและผู้ด้อยโอกาส ชีวติและความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

ในพืน้ที่มีความรู้ในเร่ืองการดูแลสุขภาพ
ของตนเองและเข้าถึงบริการได้
3.เพือ่ใหผู้้สูงอายุกลุ่มติดบา้นและติดเตียง
ได้รับการดูแลและลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน
4.เพือ่สร้างก าลังใจใหก้ับกลุ่มผู้สูงอายุ
คนพกิาร และผู้ด้อยโอกาสใหเ้หน็คุณค่า
ของชีวติและพร้อมที่จะด ารงชีวติต่อไป

13 นิทรรศการใหค้วามรู้ด้านสุขภาพ 1.เปดิโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ อบต.แก้มอ้น 40,000          40,000          40,000          40,000          40,000          ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับการพฒันา ส านักปลัด
"โชคชะตาหรือจะสู้เราก าหนด" 2.ยกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนกลุ่มเปาูหมาย ที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

3.เพือ่เสริมสร้างความมั่นคงและพฒันา
คุณภาพชีวติอย่างมีหลักประกัน

14 นวตักรรมด้านสุขภาพเพือ่ผู้สูงอายุ 1.เพือ่ส่งผลใหเ้ปน็ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี อบต.แก้มอ้น 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ส านักปลัด
(Health care innovation for older persons)ด้วยพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น
"สูงวยั หุน่ฟติ พชิิตโรค" 2.เพือ่ใหผู้้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้

โดยอยู่อย่างยืนยาวและมีความสุข
3.เพือ่ใหภ้าคีเครือข่ายสุขภาพตระหนักถึง
ความส าคัญของผู้สูงอายุและร่วมเปน็
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ส่วนหนึ่งในการสานพลังประชารัฐ
เพือ่ส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมด้านสุขภาพ
4.เพือ่อ านวยความสะดวกในการใช้ชีวติ
และพฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
ต่อไป

15 นวตักรรมผสานพลังเพือ่แก้ปญัหาผู้หญิง 1.เพือ่ปอูงกันการต้ังครรภท์ี่ไม่พร้อม อบต.แก้มอ้น 40,000          40,000          40,000          40,000          40,000          ร้อยละของหญิงกลุ่มเส่ียง ประชากรหญิงในกลุ่มเส่ียง ส านักปลัด
ท้องไม่พร้อม "ไม่วา่จะท้องต่อหรือยุติการท้อง"ในวยัเรียน ได้รับการแก้ไขปญัหา ต่อการต้ังครรภไ์ม่พร้อม

2.เพือ่ลดอัตราการต้ังครรภใ์นนักเรียนหญิง การต้ังครรภไ์ม่พร้อม มีความรู้ความเข้าใจในปญัหา
ที่มีอายุต่ ากวา่ 15 ป ีไม่เกินร้อยละ100 ของการต้ังครรภท์ี่ไม่พร้อม
3.เพือ่ใหค้วามรู้ในการปอูงกันการต้ังครรภ์ สามารถลดอัตราการต้ังครรภ์
ก่อนวยัอันสมควร ไม่พร้อมได้

16 ด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ เพือ่ด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ ภายในต าบล 300,000        300,000        300,000        300,000        300,000        โครงการ/กิจกรรม สามารถน าแนวทางตามแนว ส านักปลัด
ด้านสาธารณสุขภายในต าบลแก้มอ้น ด้านสาธารณสุขภายในต าบลแก้มอ้น พระราชด าริมาส่งเสริมให้

จ านวน 3 โครงการ มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น
17 จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก 1.เพือ่สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ อบต.แก้มอ้น 40,000          40,000          40,000          40,000          40,000          ร้อยละของความพงึพอใจ ประชาชนสามารถเข้าใจ ส านักปลัด

แบบผสมผสานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จัดการยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก ของประชาชน เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
ในต าบลแก้มอ้น แบบผสมผสาน (Intergrated Vectors ยุงลายพาหะน าโรคไข้เลือดออก

Management : IVM) แบบผสมผสาน เกิดความ
2.เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนทุกภาคส่วน ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพืน้ที่
มีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการก าจัด เพือ่ก าจัดแหล่งเพาะพนัธุ์
แหล่งเพาะพนัธุ์ลูกน้ ายุงลายในบริเวณบา้น ลูกน้ ายุงลาย และสามารถ
โรงเรียน ศาสนสถาน และสถานบริการ ลดอัตราการปวุยด้วยโรคไข้
สาธารณสุข เลือดออก
3.เพือ่ลดอัตราการปวุยด้วยโรคไข้เลือดออก
ในประชากรทุกกลุ่มอายุใหล้ดลง ร้อยละ 20

18 ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบยีนสัตว์ เพือ่ส ารวจและขึ้นทะเบยีนจ านวนสุนัข สุนัขและแมว 80,000          80,000          80,000          80,000          80,000          ร้อยละของสุนัขและแมว สามารถทราบข้อมูลของสุนัข, ส านักปลัด
ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคและแมวในเขตพืน้ที่ ต.แก้มอ้น ในต าบลแก้มอ้น ที่ได้รับการส ารวจและ แมวในพืน้ที่เพือ่น ามาเปน็ฐานข้อมูล
พษิสุนัขบา้ โดยท าการส ารวจปลีะ 2 คร้ัง ขึ้นทะเบยีน ในการด าเนินการควบคุมโรค

 ตัวละ 3 บาท/คร้ัง (2 คร้ัง/ป/ี6 บาท) พษิสุนัขบา้
19 สัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั เพือ่ด าเนินการฉีดวคัซีนปอูงกันและ สัตว ์สุนัขและแมว 400,000        400,000        400,000        400,000        400,000        ร้อยละของสุนัขและแมว สามารถควบคุมและปอูงกัน ส านักปลัด

จากโรคพษิสุนัขบา้ (จากสัตวต่์าง ๆ) ควบคุมโรคพษิสุนัขบา้ ในต าบลแก้มอ้น ที่ได้รับการฉีดวคัซีนปอูงกัน การระบาดของโรคพษิสุนัขบา้
 พร้อมจัดซ้ือวสัดุในการด าเนินการ โรคพษิสุนัขบา้ ในพืน้ที่ได้

20 จัดฝึกอบรมผู้ปฏบิติัการฉีดวคัซีนปอูงกันโรค เพือ่อบรมใหค้วามรู้กับผู้ที่ปฏบิติัการฉีดวคัซีน ภายในต าบล 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          โครงการ/กิจกรรม สามารถเพิม่ศักยภาพในด้าน ส านักปลัด
พษิสุนัขบา้ประจ าต าบลแก้มอ้น ใหม้ีความรู้ความสามารถในการด าเนินการ การปอูงกันและควบคุมโรค

ฉีดวคัซีนปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้ภายในต าบล พษิสุนัขบา้ภายในต าบล
21 พฒันาระบบงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน เพือ่พฒันาศักยภาพชุมชนใหม้ี ภายในต าบล 225,000        225,000        225,000        225,000        225,000        ร้อยละของ ประชาชนมีความรู้และ ส านักปลัด
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ความรู้ความเข้าใจในด้าน ประชาชนมี ความเข้าใจวธิกีารปฏบิติั รพสต.และอสม.
งานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ต าบลแก้มอ้น

และเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง

22 ส่งเสริมสนับสนุนนวตักรรมสร้างเสริม เพือ่ใหก้ารเคล่ือนไหวของข้อแขนและ ภายในต าบล 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        เกิดนวตักรรม สามารถลดค่าใช้จ่ายของ ส านักปลัด
สุขภาพและฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ข้อขาของผู้ปวุยที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง จ านวน 50 ชิ้น ที่ ผู้ปวุยสามารถผลิตนวตักรรม
ผู้ปวุยติดเตียง ได้มีการยืดเหยียดและด ารงชีวติอย่างมี สามารถน าไปใช้เพือ่ เพือ่ไปใช้ครบทุกรายต่อไป

คุณภาพที่ดีขึ้น ส่งเสริมสุขภาพและฟืน้ฟู
สมรรถภาพ

23 นวตักรรมส่งเสริมสุขภาพด้วย เพือ่ใหป้ระชาชนรู้จักการน านวตักรรม ภายในต าบล 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        เกิดนวตักรรม เกิดการสืบทอดนวตักรรม ส านักปลัด
ภมูิปญัญาท้องถิ่น ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้กับการดูแล อย่างน้อย 3 นวตักรรม ภมูิปญัญาท้องถิ่นใหแ้ก่

สุขภาพในชุมชน 1.กะลานวดฝุาเท้า คนรุ่นหลัง
2.ลูกประคบสมุนไพร
3.การท าน้ ามันนวดคลายเส้น

24 ส่งเสริมสนับสนุนนวตักรรมเสริม เพือ่ส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุเข่าเส่ือม ภายในต าบล 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        เกิดนวตักรรม สามารถลดค่าช้าจ่ายของ ส านักปลัด
สุขภาพและฟืน้ฟสูมรรถภาพผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และน ามาใช้ประโยชน์ จ านวน 50 ชิ้น ที่สามารถ ผู้ปวุยสามารถผลิตนวตักรรม
ผู้ปวุยข้อเข่าเส่ือมด้วยภมูิปญัญาท้องถิ่น น าไปใช้เพือ่ส่งเสริม เพือ่ไปใช้ครบทุกรายต่อไป

สุขภาพและฟืน้ฟู
สมรรถภาพ

25 ปนัยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวถิี เพือ่ส่งเสริมใหผู้้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพ ภายในต าบล 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าร่วม ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น ส านักปลัด
แหง่ความพอเพยีง ของตนเองเบือ้งต้นได้และพึง่ผู้อื่นใหน้้อย กิจกรรมมีสุขภาพดีขึ้นทั้ง ทั้งกายและจิตใจ

ที่สุด กายและจิตใจ
26 ลดโรค ลดพงุ (Smart man and woman) เพือ่ใหผู้้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เร่ืองการ เด็ก/เยาวชน/ 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        ร้อยละของคุณภาพชีวติ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ส านักปลัด

รับประทานอาหารและอันตรายที่เกิดจาก ประชาชนในต าบล ประชาชนดีขึ้น
โรคอ้วน

27 ส่งเสริมสุขภาพ ปอูงกันภาวะสมองเส่ือม 
เนื่องในวนัอัลไซเมอร์โลก

เพือ่ส่งเสริมใหผู้้สูงอายุสามารถท า
กิจกรรมกระตุ้นกระบวนการคิดและ
ความจ า

ผู้สูงอายุต าบลแก้มอ้น
 จ านวน 40 คน, 
จนท.รพ.สต. จ านวน 
3 คน, จนท.โครงการ
จ านวน 5 คน

          80,000           80,000           80,000           80,000           80,000 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯมี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพเพือ่
ปอูงกันภาวะสองเส่ือมร้อยละ 
70

ผู้สูงอายุในชุมชนสามารถดูแล
ตนเองเพือ่ปอูงกันภาวะสมอง
เส่ือมได้อย่างเหมาะสม

       ส านักปลัด  
     (งาน

สาธารณสุข)

28 เสริมพลังครอบครัวอบอุ่น สุขภาพจิตดี มี
ความสุข

เพือ่ส่งเสริมการสร้างครอบครัวใหม้ีความ
อบอุ่นและเข้มแข็งเพือ่ลดปญัหาต่างๆ
ภายในครอบครัว เช่น ปญัหาการใช้ความ
รุนแรงในครอบครัว ปญัหายาเสพติด 
ปญัหาการต้ังครรภก์่อนวยัอันควร เปน็ต้น

เยาวชน และบคุคลวยั
ท างาน

          80,000           80,000           80,000           80,000           80,000 สมาชิกในครอบครัวมี
สัมพนัธภาพที่ดี ส่งผลให้
ครอบครัวและชุมชนมีความ
เข้มแข็ง เพิม่ขึ้นร้อยละ 80

สามารถลดปญัหาครอบครัว 
และปญัหายาเสพติดใน
ครอบครัว

       ส านักปลัด  
     (งาน

สาธารณสุข)
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29 มหศัจรรย์ของขยะรีไซเคิล เพือ่สร้างความรู้ ใหป้ระชาชนได้ทราบถึง
แนวทางในการลดปริมาณขยะ และการ
น าขยะ หรือของเหลือใช้ไปดัดแปลงให้
เกิดประโยชน์ก่อนน าไปก าจัด

ประชาชนที่มีความ
สนใจ

          50,000           50,000           50,000           50,000           50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน ประชาชนได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการปรับปรุง
ดัดแปลงส่ิงประดิษฐ์จากวสัดุ
เหลือใช้

       ส านักปลัด  
     (งาน

สาธารณสุข)

30 ปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ/ปญัหา
ทางสังคม “กิจกรรมค่ายเยาวชนรวมใจ
ต้านภยัยาเสพติด”

เพือ่สกัดกั้นผู้เสพรายใหม่ในชุมชนโดย
การคัดกรองและปรับพฤติกรรม ที่เน้น
สร้างภมูิคุ้มกันใหก้ับเด็กและเยาวชนและ
กลุ่มเส่ียงในพืน้ที่

เด็กและเยาวชนในเขต
 อบต.แก้มอ้น

          80,000           80,000           80,000           80,000           80,000 เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการฯมีความรู้ ความเข้าใจ
ถึงปญัหาและพษิภยัของยาเสพ
ติด

เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ
ถึงปญัหาและพษิภยัของยาเสพ
ติด

       ส านักปลัด  
     (งาน

สาธารณสุข)

31 ส่งเสริมการประกอบอาหารเพือ่สุขภาพ 
ด้วยการกินอาหารคลีนชะลอวยัหา่งไกลโรค

เพือ่เพิม่การกินผัก ผลไม้ ของคนในชุมชน เด็กและเยาวชน,สตรี,
 ผู้สูงอายุผู้สนใจทั่วไป
ทุกเพศทุกวยั

          50,000           50,000           50,000           50,000           50,000 ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก 
ผลไม้ อย่างน้อยวนัละ 400 
กรัม เพิม่ขึ้น

ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจที่ดีลดภาวการณ์
เจ็บปวุยด้วยโรคต่าง ๆ

       ส านักปลัด  
     (งาน

สาธารณสุข)

32 ใส่ใจสุขภาพปอ้งกันภาวะเครียดและซึมเศร้า เพือ่ใหม้ีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
เครียดและโรคซึมเศร้า

ประชาชนในชุมชน           80,000           80,000           80,000           80,000           80,000 ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรค
ซืมเศร้า

มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
เพือ่การปอูงกันโรคเครียดและ
ซึมเศร้า

       ส านักปลัด  
     (งาน

สาธารณสุข)

33 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษโ์ลก เพือ่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมใหแ้ก่อาสาสมัครท้องถิ่นรัก
โลก (อถล.) อบต.แก้มอ้น

อถล. ต าบลแก้มอ้น
และประชาชนจิต
อาสาจ านวน 45 คน

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เชิงคุณภาพ (อถล.) 
อบต.แก้มอ้น สร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษธ์รรมชาติฯ

(อถล.) อบต.แก้มอ้น และ
ประชาชนจิตอาสา มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

   ส านักปลัด   
(งานพฒันาชุมชน)

34 ฝึกอบรมจิตอาสาภยัพบิติัประจ า อบต.แก้ม
อ้น

เพือ่พฒันาระบบการปฏบิติัการด้านสา
ธารณภยัใหม้ีประสิทธภิาพมากขึ้น

ประชาชนจิตอาสา 
จ านวน 50 คน

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับใบ
ประกาศนียบตัรและมีศักยภาพ
ในการช่วยปฏบิติังานสาธารณ
ภยั เชิงคุณภาพ จิตอาสา มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏบิติัการในโครงการฯใหม้ี
ประสิทธภิาพสูงสุด

ประชาชนจืตอาสามีความสู้
ความสารถในการร่วมด้านการ
ช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภยั

    ส านักปลัด     
(งานปอูงกันฯ)

35 ฝึกอบรมอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น เพือ่ใหผู้้สูงอายุที่มีภาวะพึง่พงิได้รับการ
ดูแลสุขภาพ กายใจ อารมณ์ และสังคม
เพือ่ลดปญัหาสาธารณสุข

บคุคลที่ได้รับคัดเลือก
จาก อบต.ใหเ้ปน็
อาสาสมัครนักบริบาล
ท้องถิ่น

50,000          50,000          50,000          50,000          50,000           เกิดนักบริบาลท้องถิ่นเพือ่ดูแล
สุขภาพ กายใจ อารมณ์ และ
สังคมเพือ่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึง่พงิ

ลดปญัหาด้านสาธารณสุข     ส านักปลัด     
(งานปอูงกันฯ)
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36 ปอูงกันและควบคุมปจัจัยเส่ียงต่อสุขภาพ 1.เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรอบรู้ในการ
ปฏบิติัตนที่เหมาะสมกับสถานการณ์โรค
ต่าง ๆ 2.เพือ่ปอูงกันปจัจัยเส่ียงด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อมที่มีผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคติดต่อ โรคอุบต์ัใหม่ หรือ
ดรคติดต่ออุบติัซ้ า

ประชาชนทั่วไปใน
ต าบลแก้มอ้นจ านวน
ไม่น้อยกวา่ 50 คน

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        เชิงปริมาณ ประชาชนทั่วไปมี
ความรอบรู้ในการปอูงกันตนเอง
จากโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เชิง
คุณภาพ ประชาชนทั่วไปมีความ
ปลอดภยัจากโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ

ประชาชนทั่วไปมีความ
ปลอดภยัจากโรคติดต่อและไม่
ติดต่อ

    ส านักปลัด     
(งานปอูงกันฯ)

ปอูงกันและควบคุมโรคอุบติัใหม/่โรคอุบติัซ้ า เพือ่รณรงค์ปูองกนัและควบคุมโรคติดต่อและ
โรคระบาดที่เป็นโรคอบุัติใหม่/โรคอบุัติซ้ า ใน
พืน้ที่โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กบั
ประชาชนเพือ่สร้าง ความเขา้ใจในการดูแล
และปูองกนัตนเองในเบือ้งต้นจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กบัผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวขอ้ง อสม.
ประจ าต าบล ตลอดจนประชาชนทั่วไป ใน
การปูองกนัและควบคุมโรค จัดกจิกรรม Big 
Cleaning Day ในพืน้ที่รับผิดชอบ โดยบูรณา
การร่วมกบัทุกภาคส่วนในพืน้ที่ ฯลฯ

ภายในต าบลแกม้อน้ ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สามารถปูองกนัและควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคอบุัติใหม่/โรคอบุัติซ้ าในพืน้ที่ได้

ส านักปลัด
สาธารณสุข

3,735,000     3,735,000     3,735,000     3,735,000     3,735,000     

    

1 จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพือ่สร้างหลักประกันสุขภาพใหก้ับ ภายในต าบล 250,000        250,000        250,000        250,000        250,000        ร้อยละของคุณภาพชีวติ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ส านักปลัด
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ประชาชนในพืน้ที่ ประชาชนดีขึ้น

2 เบีย้ยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ เพือ่ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ ภายในต าบล 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        ร้อยละของประชาชน เสริมสร้างสวสัดิการทาง ส านักปลัด
ที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น สังคมใหก้ับผู้ติดเชื้อเอดส์

3 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ เพือ่สร้างหลักประกันด้านรายได้ ภายในต าบล 10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000   10,000,000   ร้อยละของประชาชน เสริมสร้างสวสัดิการทาง ส านักปลัด
ใหก้ับผู้สูงอายุ ที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น สังคมใหก้ับผู้สูงอายุ

4 เบีย้ยังชีพผู้พกิาร เพือ่ช่วยเหลือผู้พกิาร ภายในต าบล 3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     ร้อยละของประชาชน เสริมสร้างสวสัดิการทาง ส านักปลัด
ที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น สังคมใหก้ับผู้พกิาร

13,350,000   13,350,000   13,350,000   13,350,000   13,350,000   

    

1 ช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับความ เพือ่ช่วยเหลือครอบครัวที่ ภายในต าบล 60,000          60,000          60,000          60,000          60,000          ร้อยละของประชาชน เสริมสร้างสวสัดิการทาง ส านักปลัด
เดือดร้อน ได้รับความเดือดร้อน ที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น สังคมใหก้ับประชาชนในต าบล

2 ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากไร้ เพือ่ใหผู้้ด้อยโอกาสได้รับโอกาส ภายในต าบล 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          ร้อยละของประชาชน เสริมสร้างสวสัดิการทาง ส านักปลัด
ทางสังคม ที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น สังคมใหก้ับประชาชน

ในต าบล
3 ขอรับบริจาคอุปกรณ์ ส่ิงอ านวย เพือ่ช่วยเหลือและบรรเทาความ ภายในต าบล 30,000          30,000          30,000          30,000          30,000          ร้อยละของประชาชน เสริมสร้างสวสัดิการทาง ส านักปลัด

แผนงาน งบกลาง

รวม  4  โครงการ

รวม 36  โครงการ

แผนงาน สงัคมสงเคราะห์
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ความสะดวกส าหรับผู้พกิาร เดือดร้อนใหก้ับผู้พกิาร ที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น สังคมใหก้ับประชาชน
ในต าบล

4 สร้างสรรค์อาชีพเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ เพือ่ใหผู้้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ใน ภายในต าบล 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        เยาวชน/ผู้ด้อยโอกาส ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ ส านักปลัด
การท าพวงหรีดดอกไม้สดและของช าร่วย ผู้สูงอาย/ุผู้พกิาร/ น าความรู้และประสบการร์ที่
อย่างมีประสิทธภิาพ กลุ่มสตรีแม่บา้น ได้รับไปใช้ประกอบอาชีพ

ต าบลแก้มอ้น จ านวน 25 คน เพือ่สร้างรายได้เสริม
5 เปดิโลกสู่การมองเหน็ เพือ่ใหป้ระชาชนที่มีปญัหาทางสายตา ประชาชนทุกหมู่บา้นในพืน้ที่ 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        กลุ่มเปาูหมายได้รับการ ประชาชนในต าบลแก้มอ้น ส านักปลัด

ได้รับการพจิารณาตรวจคัดกรองและ ต าบลแก้มอ้นที่มีปญัหาสายตา ตัดแวน่ใหจ้ านวนไม่เกิน ได้รับการตัดแวน่สายตาใหก้ับ
ได้รับแวน่สายตาตามความเหมาะสม (ส้ัน ยาว เอียง อื่นๆ) 500 คน ผู้ที่มีปญัหาทางสายตาอย่าง

เท่าเทียมกันทุกเพศทุกวยั
6 พฒันาศักยภาพสตรีในเขต อบต.แก้มอ้น เพือ่ส่งเสริมพฒันาทักษะด้านอาชีพใหก้ับ กลุ่มสตรีผู้ถือบตัร 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        มีสตรีเข้าร่วมโครงการ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัด

กลุ่มสตรี แม่บา้นและประชาชนทั่วไปให้ สวสัดิการแหง่รัฐ ไม่น้อยกวา่ 30 คน และ มีความมรู้ในการประกอบ
มีรายได้เพิม่ในครอบครัว สามารถผลิตชิ้นงานได้ อาชีพเสริมเพิม่รายได้

30 ชิ้น
7 สายใยรักสู่ลูก เพือ่ส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ แม่ที่มีลูกไม่เกิน 6 เดือน 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        กลุ่มเปาูหมายไม่น้อยกวา่ เด็กอายุต่ ากวา่ 6 เดือนได้กิน ส านักปลัด

จ านวน 40 คน ร้อยละ 60 เล้ียงลูก นมแม่
ด้วยนมแม่

8 พฒันาศักยภาพฝึกทักษะชีวติกับธรรมชาติ 
สร้างภมูิคุ้มกันเดก็และเยาวชน

ส่งเสริมและพฒันาเด็กและเยาวชน ได้
พฒันาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปญัญา

เด็กและเยาวชนในเขต
 อบต.แก้มอ้น

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 จ านวนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับ
การพฒันาตนเองทั้งด้านร่างกาย
 จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปญัญา (คน)

เด็กและเยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมและพฒันาด้านต่างๆ 
และสามารถน ามาใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้

ส านักปลัด

9 เยาวชนใฝุรู้ สืบสานงานพระราชด าริ เพือ่น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธคุิณใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล
อดุลเดชบรมนาถบพติร และเผยแพร่พระ
ปรีชาสามารถ แนวพระราชด าริ และ
ผลส าเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริไปสู่เยาวชน

เด็กและเยาวชนในเขต
 อบต.แก้มอ้น

          80,000           80,000           80,000           80,000           80,000 จ านวนเด็กและเยาวชน ที่
น าเสนอโครงการดีเด่น จ านวน 
5 คนจากผู้เข้าร่วมโครงการ 40
 คน

ท าใหเ้ยาวชนได้เรียนรู้แนว
พระราชด าริ และผลส าเร็จจาก
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ได้อย่างกวา้งขวาง

ส านักปลัด

10 ค่ายเยาวชน “เพิม่ทักษะชีวติ พฒันาตัวตน
เยาวชน ลดพฤตกิรรมเสี่ยง”

เพือ่ใหเ้ด็กมีโอกาสได้ท ากิจกรรมที่
สร้างสรรค์ และช่วยใหเ้ด็กมีมุมมองใน
การท ากิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจาก
กิจกรรมที่ท าอยู่ เพือ่ลดปญัหาพฤติกรรม
เส่ียงของเด็ก

เด็กและเยาวชนในเขต
 อบต.แก้มอ้น

        150,000         150,000         150,000         150,000         150,000 นักเรียนกลุ่มเส่ียง ม.ต้น 80 คน
 หลักสูตร 2 วนั 1 คืน โดย
วทิยากรภายนอก

เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวติที่
จ าเปน็ต่อการด าเนินชีวติ

ส านักปลัด
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11 อบรมการปอูงกันและแก้ไขปญัหาความ
รนุแรงตอ่เดก็ สตรี และบคุคลในครอบครัว

เพือ่ใหสั้งคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ปอูงกัน แก้ไขปญัหา และสร้างเครือข่าย 
เฝูาระวงัปญัหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี
และบคุคลในครอบครัว ในพืน้ที่

ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม
ต่าง ๆ อาสาสมัคร
กลุ่มสตรีและ
ประชาชนในพืน้ที่
ต าบลแก้มอ้น จ านวน
 40 คน

          60,000           60,000           60,000           60,000           60,000 ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 40 
คน มีความรู้ในการแก้ไขปญัหา
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมใน
การปอูงกัน แก้ไขปญัหา และ
สร้างเครือข่าย เฝูาระวงัปญัหา
ในพืน้ที่

ส านักปลัด

12 ปรบัปรงุซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัยใหก้ับ
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ปวุยที่ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้
พกิาร ผู้ปวุยเอดส์ และครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ที่พึง่

เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ปวุยที่ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ปวุย
เอดส์ ผู้ และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและ
ผู้ไร้ที่พึง่

ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ปวุยที่
ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้
พกิาร ผู้ปวุยเอดส์ 
และครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึง่

        150,000         150,000         150,000         150,000         150,000 ผู้ได้รับความช่วยเหลืออย่างน้อย
 5 ราย

ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ปวุยที่ยากไร้ 
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ปวุยเอดส์ 
และครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และผู้ไร้ที่พึง่ มีที่พกัอาศัยที่
ปลอดภยั

ส านักปลัด

13 แก้ไขปญัหาความเดือดร้อนและปรับปรุง
คุณภาพชีวติเพือ่สังคมสงเคราะหก์าร
พัฒนาคุณภาพชวีิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ปว่ยเอดส์ ผู้ปว่ยทีย่ากไร ้ผู้ดอ้ยโอกาส 
และครอบครวัผู้มรีายไดน้้อยและผู้ไรท้ีพ่ึ่ง

เพือ่สงเคราะหช์่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ ผู้พกิาร และผู้สูงอายุใหคุ้ณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
ผู้พกิาร และผู้สูงอายุ

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พกิาร 
และผู้สูงอายุ ได้รับความ
ช่วยเหลือ ร้อยละ 100

ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
 ผู้พกิาร และผู้สูงอายุ มี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

ส านักปลัด

14 พฒันาคุณภาพชีวติเด็กและเยาวชน เพือ่ใหเ้ยาวชนและประชากรในชุมชนมี
คุณภาพชีวติที่ดีมีสุขภาพกายสุขอนามัย
ภายในครอบครัวดีขึ้นรวมถึงชุมชนมร
สภาพแวดล้อมที่ดีมีความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น

เด็กและเยาวชนในเขต
 อบต.แก้มอ้น จ านวน
 15 หมู่บา้น

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนใน
ต าบลแก้มอ้น 15 หมู่บา้น เชิง
คุณภาพ เด็กและเยาวชนใน
ต าบลแก้มอ้นมีคุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น

เด็กและเยาวชนในครอบครัว
กลุ่มเปาูหมายมีคุณภาพชีวติที่ดี
 ไม่วา่จัเปน็สุชภาพใจ 
สุขอนามัยส่งผลใหม้ีคุณภาพ
ชีวติที่ดีขึ้น

     ส านักปลัด 
(งานพฒันาชุมชน)

15 พฒันาองค์ความรู้ในการปฏบิติังานของอา
สมัคร ผู้น าชุมชน คณะกรรมการต่าง ๆ 
ภายใต้หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการพฒันาตนเอง
 พฒันาชุมชน สู่การพฒันาท้องถิ่นแบบ
บรูณาการ

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง ผู้น า
ท้องที่ ผู้น าชุมชน 
กลุ่มองค์กร 
คณะกรรมการต่าง ๆ 
ภาคีเครือข่าย อบต.
แก้มอ้น

        150,000         150,000         150,000         150,000         150,000 เชิงปริมาณ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล
 ลูกจ้าง ผู้น าท้องที่ ผู้น าชุมชน 
กลุ่มองค์กร คณะกรรมการ
ต่าง ๆ ภาคีเครือข่าย อบต.แก้ม
อ้น จ านวน 45 คน เชิงคุณภาพ
 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏบิติัหน้าที่ของค์กร

 ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้
ความที่ได้รับมาปรับใช้ในการ
พฒันาท้องถิ่นได้

 ส านักปลัด
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16 ส่งเสริมและพฒันาอาชีพเพือ่สร้างรายได้ เพือ่ส่งเสริมใหป้รนะชาชนในชุมชนมี
ความรู้และทักษะในการประกอบขีพ

ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ร้อยละมึความรู้ใน
การประกอบอาชีพ

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 เชิงปริมาณ จ านวนคร้ังที่จัด
ฝึกอบรม/จ านวนผู้เข้าร าบการ
ฝึกอบรม/จ านวนหลักสูตรที่
จัดการฝึกอบรมเชิงคุณภาพ 
ประฃาฃนสามารถน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพเพือ่รายได้ ลด
รายจ่าย

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
และทักษะในการประกอบ
อาชีพ,ประฃาฃนใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ครอบคร้ัว

     ส านักปลัด 
(งานพฒันาชุมชน)

17 พฒันาสตรีและเสริมสร้างความเช้มแข็งของ
ครอบครัว

เพือ่ส่งเสริมใหป้รนะชาชนในชุมชนมี
ความรู้และทักษะในการประกอบขีพ

ผู้ผ่านการฝึกอบรม
ร้อยละมึความรู้ใน
การประกอบอาชีพ

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 เชิงปริมาณ จ านวนคร้ังที่จัด
ฝึกอบรม/จ านวนผู้เข้าร าบการ
ฝึกอบรม/จ านวนหลักสูตรที่
จัดการฝึกอบรมเชิงคุณภาพ 
ประฃาฃนสามารถน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพเพือ่รายได้ ลด
รายจ่าย

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
และทักษะในการประกอบ
อาชีพ,ประฃาฃนใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ครอบคร้ัว

     ส านักปลัด 
(งานพฒันาชุมชน)

18 ยกย่องเชิดชูบคุคลต้นแบบด้านคุณธรรม
และจริยธรรมต าบลแก้มอ้น

1.เพือ่เสริมสร้างศักยภาพ สร้างความรู้ 
ทักษะในการพฒันาตนเองของจรีใหม้ี
ประสิทธภิาพ 2. เพือ่พฒันาและสร้าง
ความเชื่อมั่นใหผู้้น าสตรีมีความเข้มแข็ง 
เปน็ฐานพลังในการชับเคล่ือนกิจกรรม 
ต่าง ๆ 3. เพือ่เพือ่แก้ไขผัญหาใหก้ับ
ครอบครัวในชุมชนและสังคม โดยสร้าง
ความสัมพนัธท์ี่ดีระหวา่งคนในครอบคร้ัว
และชุมชน

สตรีในเขตพืน้ที่ต าบล
แก้มอ้นจ านวน 15 
หมู่บา้น

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        เชิงปริมาณ ฝึกอบรมใหค้วามรู้
แก่กลุ่มสตรีในเชตพืน้ที่ต าบล
แก้มอ้น เชิงคุณภาพ กลุ่มสตรีใน
เขตพืน้ที่ต าบลแก้มอ้นมรการ
พฒันาในทิศทางที่ดีมุ่งสู่ความ
เข้มแข็งและยั่งยืน

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
และทักษะในการประกอบ
อาชีพ,ประฃาฃนใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ครอบครัว

    ส านักปลัด  
(งานพฒันาชุมชน)

19 สังคมสงเคราะหแ์ละพฒันาสวสัดิภาพผู้พกิาร เพือ่ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพชีวติ
คนพกิารและผู้ดูแลคนพกิารได้รับการ
ดูแลสุขภาพแก่คนพกิารที่ถูกต้องและ
เหมาะสม

คนพกิารหรือผู้ดูแล
คนพกิารในเขตพืน้ที่
ต าบลแก้มอ้น จ านวน
 100 คน

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        เชิงปริมาณ ฝึกอบรมใหค้วามรู้
แก่ผู้ดูแลคนพกิาร,จัดสวสัดิการ
ใหก้ับผู้พกิารในเชตพืน้ที่ต าบล
แก้มอ้น เชิงคุณภาพ ผู้พกิารใน
เขตพืน้ที่ต าบลแก้มอ้นได้รับการ
พฒันาคุณภาพชีวติดีขึ้น

คนพกิาร,ผู้ดูแลคนพกิาร ได้รับ
การส่งเสริมด้านสุขภาพและ
ได้รับการดูแลสุชภาพที่ถูกต้อง

    ส านักปลัด  
(งานพฒันาชุมชน)

20 พฒันาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติผู้ด้อยสูงอายุใหดี้
ขึ้นในด้านสุขภาพ อนามัย ส่ิงแวดล้อม 
สภาพที่อยู่อาศัยและปจัจัยพืน้ฐานของ
การด าเนินชีวติ

ผู้สูงอายุในเขตพืน้ที่
ต าบลแก้มอ้น จ านวน
 15 หมู่บา้น

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        เชิงปริมาณ จัดสวสัดิการต่าง ๆ 
ใหก้ับผุ้สูงอายุในเขตพืน้ที่ต าบล
แก้มอ้น เชิงคุณภาพ จัด
สวสัดิการใหก้ับผู้สูงอายุในเขต
พืน้ที่ต าบลแก้มอ้น

ผู้สูงอายุในต าบลแก้มอ้นได้รับ
การพฒันาคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

    ส านักปลัด  
(งานพฒันาชุมชน)
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

21 สนับสนุนการสงเคราะหค์รอบครัวผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึง่

เพือ่ใหก้ารสงเคราะหค์รอบครัวผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่
พึง่ที่ประสบความเดือดร้อนในต าบลแก้ม
อ้น

ครอบครัวผู้ได้รับความ
เดือดร้อน ผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ที่พึง่ที่ใน
เขตพืน้ที่ต าบลแก้มอ้น
 จ านวน 15 หมู่บา้น

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        เชิงปริมาณ ผู้ได้รับการ
สงเคราะห ์ครอบครัว ผู้ได้รับ
เดือดร้อน ผู้มีรายได้น้อยและผู้
ไร้ที่พึง่ ป ี2562 เชิงคุณภาพ 
จัดสวสัดิการใหพ้อเพยีงกับ
ความต้องการของโครงการ ฯ

ครอบครัวผู้ได้รับความ
เดือดร้อน ผู้มีรายได้น้อยและผู้
ไร้ที่พึง่ ที่ประสบความ
เดือดร้อนในต าบลแก้มอ้น
ได้รับการช่วยเหลือ

    ส านักปลัด  
(งานพฒันาชุมชน)

22 สวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 1.เพือ่ปอูงกันและแก้ไขปญัหาทางสังคม
และพฒันาสังคม 2. เพือ่ส่งเสริมความ
มั่นคงทางสังคมใหป้ระชาชนสามารถ
ด ารงชีวติได้ในระดับมาตรฐาน

ประชาชนทุกกลุ่มวยั
ในเขตพืน้ที่ต าบลแก้ม
อ้น จ านวน 15 
หมู่บา้น

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        เชิงปริมาณ ประชาชนทุกกลุ่มวยั
ในเขตพืน้ที่ต าบลแก้มอ้น 
จ านวน 15 หมู่บา้น ได้รับการ
แก้ไขปญัหาทางสังคม เชิง
คุณภาพ ประชาชนทุกกลุ่มวยั
สามารสด ารงชีวติได้ตามเกณฑ์ 
ปจฐ.

ประชาชนทุกกลุ่มวยัในเขต
พืน้ที่ต าบลแก้มอ้นได้รับการ
แก้ไขปญัหาทางสังคมและ
สามารถด ารงชีวติได้ในระดับ
มาตรฐาน

    ส านักปลัด  
(งานพฒันาชุมชน)

23 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษโ์ลก เพือ่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมใหแ้ก่อาสาสมัครท้องถิ่นรัก
โลก (อถล.) อบต.แก้มอ้น

อถล. ต าบลแก้มอ้น
และประชาชนจิต
อาสาจ านวน 45 คน

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เชิงคุณภาพ (อถล.) 
อบต.แก้มอ้น สร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษธ์รรมชาติฯ

(อถล.) อบต.แก้มอ้น และ
ประชาชนจิตอาสา มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

    ส านักปลัด  
(งานพฒันาชุมชน)

2,330,000     2,330,000     2,330,000     2,330,000     2,330,000     

    

1 นวตักรรมสร้างส่ิงประดิษฐ์จากเศษวชัพชื เพือ่น าวตัถุดิบที่มีอยู่อย่างมากมายในชุมชน ภายในต าบล 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        สามารถผลิตส่ิงประดิษฐ์ ประชาชนภายในต าบลแก้มอ้น ส านักปลัด
"กาบกล้วยสร้างเงินสร้างอาชีพ" มาเพิม่มูลค่า และประชาชนมีรายได้ จากกาบกล้วยได้ สามารถผลิตสร้างส่ิงประดิษฐ์

เพิม่ขึ้นจากรายได้หลัก 20 ชิ้นงาน จากวชัพชืได้ หากผลิตได้มาก
สามารถน าไปจ าหน่ายมีรายได้เพิม่

2 อบรมและส่งเสริมอาชีพ เพือ่ใหผู้้ไม่มีอาชีพหรือต้องการมีอาชีพ ภายในต าบล 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        สามารถผูกผ้าและจับจีบ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส านักปลัด
"ผูกผ้าสร้างอาชีพ" เสริมหรือผู้ที่ต้องการเปล่ียนอาชีพได้มี ผ้าได้ไม่น้อยกวา่ 5 แบบ สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพได้

ความรู้และสามารถน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพและมีรายได้เพิม่ขึ้น

3 ชุมชนร่วมใจหว่งใยสุขภาพ เพือ่ส่งเสริมผู้สูงอายุมีความ ภายในต าบล 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการ ส านักปลัด
ผู้สูงอายุ รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น จัดกิจกรรมต่างๆ และสามารถ

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4 แก้ไขปญัหาความเดือดร้อนและ เพือ่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ภายในต าบล 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        ร้อยละของประชาชน เสริมสร้างสวสัดิการทาง ส านักปลัด

ปรับปรุงคุณภาพชีวติใหก้ับประชาชน ความเดือดร้อน ที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น สังคมใหก้ับประชาชนในต าบล

แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รวม  23  โครงการ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

5 เศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีการ ภายในต าบล 150,000        150,000        150,000        150,000        150,000        1 คร้ัง/ปี สร้างภมูิคุ้มกันใหก้ับ ส านักปลัด
ประกอบอาชีพตามแนวพระราชด าริ ประชาชนในการประกอบอาชีพ

6 ปลูกผักปลอดสารพษิ เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนปลูก ภายในต าบล 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        1 คร้ัง/ปี สามารถขยายเครือข่าย ส านักปลัด
ผักปลอดสารพษิไวใ้ช้ในครัวเรือน ประชาชนภาคการเกษตร

ในการลดการใช้สารเคมี
7 ปลูกพชืสมุนไพร เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน ภายในต าบล 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          1 คร้ัง/ปี ส่งเสริมและอนุรักษ์ ส านักปลัด

ปลูกพชืสมุนไพรไทย พชืสมุนไพร
8 สมุนไพรก าจัดยุง เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน ภายในต าบล 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          1 คร้ัง/ปี ส่งเสริมภมูิปญัญาท้องถิ่น ส านักปลัด

ใช้พชืสมุนไพรไทยและสร้างรายได้ และสร้างอาชีพใหก้ับประชาชน
9 สานเส้นสายสร้างรายได้ เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนผู้วา่งงาน ภายในต าบล 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          1 คร้ัง/ปี สร้างโอกาสสร้างรายได้ ส านักปลัด

ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุฯลฯ มีรายได้ ใหก้ับประชาชนในต าบล
10 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาส เพือ่ส่งเสริมด้านอาชีพใหก้ับ ภายในต าบล 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด

ในสังคมใหก้ับผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึง่ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึง่ ส่งเสริมด้านอาชีพและ
สามารถพึง่ตนเองได้

11 นวดแผนไทยเพือ่สุขภาพสู่ชุมชน เพือ่ส่งเสริมด้านอาชีพและสุขภาพ ภายในต าบล 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          1 คร้ัง/ปี ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด
ใหก้ับประชาชน ส่งเสริมด้านอาชีพและ

มีสุขภาพที่ดี
12 โรงเรียนผู้สูงอายุ เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่ม ภายในต าบล 150,000        150,000        150,000        150,000        150,000        1 คร้ัง/ปี ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ส านักปลัด

ของผู้สูงอายุ ได้รับการเสริมสร้างใหม้ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ สภาพจิตใจที่ดี 

13 ตลาดวถิีไทยเพือ่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพยีง เพือ่ส่งเสริมใหผู้้ประกอบการแต่ละกลุ่ม ภายในต าบล 500,000        500,000        500,000        500,000        500,000        ร้อยละของความพงึพอใจ ผู้ประกอบการและเกษตรกร ส านักปลัด
ประเภทสินค้า เช่น เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ของประชาชน ในพืน้ที่สามารถมีตลาด
ได้มีสถานที่ส าหรับค้าขาย รองรับสินค้าและผลผลิต

ในต าบล
14 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ กลุ่มอาชีพภายในต าบล 300,000        300,000        300,000        300,000        300,000        ร้อยละของความพงึพอใจ สามารถก าหนดทิศทาง ส านักปลัด

ประชาชนได้พฒันาอาชีพ ของประชาชน การส่งเสริมอาชีพใหต้รง
เพิม่รายได้ กับความต้องการของตลาด

15 พฒันาศักยภาพกลุ่มสตรี เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพกลุ่มสตรี จ านวน 1 กลุ่ม 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        ร้อยละของความพงึพอใจ สามารถพฒันาศักยภาพ ส านักปลัด
กลุ่มแม่บา้น อสม. ของประชาชน กลุ่มใหส้ามารถด าเนิน

กิจกรรมของกลุ่มใหม้ี
ประสิทธภิาพ

92-



เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

16 พฒันาศักยภาพและความเขม้แขง็ของ
ชมุชน

เพือ่เสริมสร้างและพฒันาคุณภาพชีวติแก่
คนในชุมชน

ผู้ได้รับความเดือดร้อน
ในสังคม หรือ
ผู้ประสบภยัพบิติั ตาม
วตัถุประสงค์ที่
ต้องการความ
ช่วยเหลือ ฯลฯ

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 ร้อยละของการช่วยเหลือผู้
เดือดร้อนสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์ของโครงการ ด้าน
เสริมสร้างและพฒันาคุณภาพ
ชีวติแก่คนในชุมชน

ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพ
ชีวติความเปน็อยู่ที่ดีขึ้น 
สามารถด ารงชีวติได้อย่างยั่งยืน

    ส านักปลัด  
(งานพฒันาชุมชน)

17 การพฒันาศักยภาพสตรีด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เพือ่สร้างความเข้าใจในเร่ืองของการ
จัดการส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะเร่ืองของ
การจัดการขยะอย่างถูกต้อง

กลุ่มสตรีในชุมชน         100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 สร้างความเข้าใจเร่ืองการจัดการ
ขยะอย่างถูกต้อง

สามารถเพิม่ศักยภาพการ
จัดการขยะแบบครบวงจร จาก
การศึกษาดูงาน

    ส านักปลัด  
(งานพฒันาชุมชน)

18 ฝึกอบรมพฒันาสตรี เพือ่สร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบนัครอบครวั

เพือ่ส่งเสริมและพฒันาสตรี ด้านอาชีพ 
สร้างรายได้ น าไปสู่การสร้างสวสัดิภาพ
ทางสังคมใหต้นเองและครอบครัว

กลุ่มสตรีในชุมชน         100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 สตรีจ านวน 40 คน สตรีมีความรู้และแนวทางการ
สร้างรายได้ใหค้รอบครัว

    ส านักปลัด  
(งานพฒันาชุมชน)

19 พฒันาศักยภาพสตรไีทยก้าวไกลยุคไทย
แลนด์ 4.0

เพือ่เสริมสร้างศักยภาพในการพฒันา
ตนเองของสตรี ใหเ้ปน็ที่ยอมรับต่อสังคม

กลุ่มสตรีในชุมชน         100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 สตรีในเขตอบต.แก้มอ้นมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทของ
ตนเองในยุคไทยแลนด์ 4.0 
มากขึ้น

1.สตรีในเขต อบต.แก้มอ้น
ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพให้
เปน็ที่ยอมรับ ต่อสังคม2. สตรี
ในเขต อบต.แก้มอ้นสามารถ
ปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคไทยแลนด์
 4.0 ได้

    ส านักปลัด  
(งานพฒันาชุมชน)

20 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพือ่ส่งเสริมการพฒันาการผลิต การแปร
รูป และพฒันาผลิตภณัฑ์

ประชาชนที่มีอาชีพ
เกษตรกร จ านวน 40
 คน

          60,000           60,000           60,000           60,000           60,000 เกษตรกรจ านวน 40 คนคน
ได้รับความรู้ความเข้าใจปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพยีง เกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันของ
ชุมชนและสามารถนาไปปฏบิติั
ได้จริง

กลุ่มได้เสริมสร้างความรู้ การ
เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต 
และพฒันาผลผลิตใหไ้ด้
มาตรฐาน

    ส านักปลัด  
(งานพฒันาชุมชน)

21 สร้างความมั่นคงด้านอาชพีและรายได้ ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพยีง

เพือ่ส่งเสริมและพฒันาอาชีพของ
ครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง

เยาวชนและสตรีวยั
ท างานที่มีความสนใจ
พฒันาอาชีพ

          60,000           60,000           60,000           60,000           60,000 สร้างอาชีพและรายได้ อย่างน้อย
 1 ผลิตภณัฑ์

เยาวชนและสตรีวยัท างาน
เลือกประกอบอาชีพและสร้าง
รายได้เพิม่ขึ้น

     ส านักปลัด 
(งานพฒันาชุมชน)

22 ปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ เพือ่สนับสนุนนโยบายการปอูงกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด

ผู้สูงอายุในเขตพืน้ที่
ต าบลแก้มอ้น จ านวน
 15 หมู่บา้น

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 เชิงปริมาณ -   เชิงคุณภาพ   
สามารถควบคุมการขยายตัว
ของปญัหายาเสพติดและลดการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด

ลดปญํหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด

     ส านักปลัด 
(งานพฒันาชุมชน)
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23 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพือ่ก่อใหเ้กิดความสงบเรียบร้อยภายใน
ชุมชน

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกวา่ 50 คน

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000  เพือ่ใหเ้กิดความสันติสุขร่วมกัน 
ในการอยู่ร่วมกัน ไม่วา่จะใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม
หรือระดับประเทศ เราจะต้อง
ปฎบิติัต่อกัน

ผู้น าชุมชนและประชาชนมี
ส านึกรักชาติสามสัคคีและยึด
มั่นในระบอบประชาธปิไตยอัน
ทรงมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็
ประมุข

     ส านักปลัด 
(งานพฒันาชุมชน)

24 เพิม่ประสิทธภิาพการบริหารงานสถานที่
กลาง ส าหรับศูนย์ปฏบิติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน และการพฒันา
ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ (ตามหนังสือ
เทศบาลต าบลจอมบงึ ที่ รบ 52501/ว 
464 ลว. 25 มิถุนายน 2564)

เพือ่อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่
กลาง) เพือ่เปน็ช่องทางรับเร่ืองขอความ
ช่วยเหลือจากประชาชน

สถานที่กลางอ าเภอ
จอมบงึ

50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูล
ข่าวสารและขอความช่วยเหลือ
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูล
ข่าวสารและขอความช่วยเหลือ
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ส านักปลัด 
(สถานที่กลาง
อ าเภอจอมบงึ)

25 เฉลิมพระเกียรติ 1.เพือ่เทิดทูนสถาบนัชาติ ศาสนาและ
สถาบนัพระมากษตัริย์ 2. เพือ่ส่งเสรืม
และสนับสนุนการปฏบิติัตามรัฐธรรมนูญ
แหง่ราชาณาจักรไทย 3.เพือ่เสริมสร้าง
ความรัก ความสามัคคีแก่ปวงชนชาวไทย
โดยมีสถาบนัพระมหากสัตริย์เปน็ศูนย์
รวมจิตใจ

ประชาชน
กลุ่มเปาูหมายยอมรับ
ซ่ึงกันและกัน

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 เพือ่เสริมสร้างความรัก ความ
สามัคคีแก่ปวงชนชาวไทยโดยมี
สถาบนัพระมหากสัตริย์เปน็ศูนย์
รวมจิตใจ

ประชาชนมีส านึกรักชาติสาม
สัคคีและยึดมั่นในระบอบ
ประชาธปิไตยอันทรงมี
พระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุข

ส านักปลัด

26 พฒันาและเสริมสร้างการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตยอันทรงมี
พระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุข

1.เพือ่เทิดทูนสถาบนัสถาบนัพระมา
กษตัริย์ทรงเปน็ประมุข 2.เพือ่เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย

ผู้บริหารท้องถิ่น,
สมาชิกสภาฯ,ผุ้น า
ชุมชน,พนักงานส่วน
ต าบล.ลูกจ้างและ
ประชาชน

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 เชิงปริมาณ กลุ่มเปาูหมายเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ 50 คน
  เชิงคุณภาพ   ผู้เข้าโครงการ มี
ความรู้ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษตัริย์เปน็ประมุข

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ในสิทธแิละหน้าที่ตามหลักการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษตัริย์เปน็
ประมุขและสามารถน า
หลักการส าคัญของวถิีชีวติแบบ
ประชาธปิไตยมาใช้ในการ
ด าเนินชีวติ

ส านักปลัด

27 การบริหารงานเพือ่ปอูงกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

1.เพือ่ใหก้ารบริหารราชการบริหารส่วน
ต าบลแก้มอ้นเปน็ไผปตามหลักบริหาร
กิจการบา้นเมืองแบบ (Good 
Governance) 2. เพือ่พฒันาระบบกลไล
มาตรการรสมถึงเคร่ือข่ายในการสอบ
ตรวจการปฏบิตืัราชการขิง อบต.แก้มอ้น

ผู้บริหารท้องถิ่น,
สมาชิกสภาฯ,ผุ้น า
ชุมชน,พนักงานส่วน
ต าบล.ลูกจ้างและ
ประชาชน ในต าบล
แก้มอ้น จ านวน 50 
คน

        100,000         100,000         100,000         100,000         100,000 เชิงปริมาณ กลุ่มเปาูหมายเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกวา่ร้อยละ
 80  เชิงคุณภาพ   -

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ้ัเข้า
ร่วมฌครงการเกิดความ
ตระหนักและร่วมเปปน็เครือ
ข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต
ในการปอูงกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ

ส านักปลัด

3,120,000     3,120,000     3,120,000     3,120,000     3,120,000     รวม  27  โครงการ
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    แผนงาน การเกษตร
1 วนัถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพือ่ใหเ้กษตรเข้าถึงเทคโนโลยีภมูิปญัญา ภายในต าบล 30,000          30,000          30,000          30,000          30,000          ร้อยละของประชาชน เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ ส านักปลัด

ช่วงต้นฤดูกาล (Field Day) และการสร้างมูลค่าเพิม่ใหสิ้นค้าทางการ ที่ได้รับการส่งเสริมด้าน ในอาชีพเกษตรกรรม และ

เพือ่ใหเ้กษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีภมูิปญัญา เกษตร อาชีพ พฒันาพืน้ที่จะส่งผลใหอ้าชีพ

และการสร้างมูลค่าเพิม่ใหสิ้นค้าทางการเกษตร เกษตรกรรมมีความยั่งยืนต่อไป

2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม ภายในต าบล 200,000        200,000        200,000        200,000        200,000        ร้อยละของความพงึพอใจ เกษตรกรสามารถก าหนด ส านักปลัด
เกษตรกรภายในต าบล ของประชาชน ทิศทางการผลิตใหต้รงกับ

ความต้องการ

3 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพชื 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          ร้อยละของความพงึพอใจ เกษตรกรมีอาชีและรายได้ ส านักปลัด
เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ การเกษตรภายในต าบล ของประชาชน เพิม่ขึ้น

เพิม่ขึ้น

4 ผลิตปุย๋ชีวภาพ เพือ่ส่งเสริมใหเ้กษตรกรผลิตและ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพชื 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        1 คร้ัง/ปี เกษตกรสามารถผลิต ส านักปลัด
ใช้ปุย๋ชีวภาพทดแทนการใช้ การเกษตรภายในต าบล และใช้ปุย๋ชีวภาพเพือ่ลด

ปุย๋เคมี การใช้สารเคมีและลด

ต้นทุนการผลิต

5 พฒันาศักยภาพการผลิตแก่เกษตรกร เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการผลิต กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพชื 50,000          50,000          50,000          50,000          50,000          1 คร้ัง/ปี เกษตรกรสามารถท า ส านักปลัด
ใหแ้ก่เกษตรกร การเกษตรภายในต าบล การเกษตรได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ

430,000        430,000        430,000        430,000        430,000        

31,275,000  31,275,000  31,275,000  31,275,000  31,275,000  รวมทัง้สิ้น 110  โครงการ

รวม  5  โครงการ
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ในเขตต าบลแก้มอ้น

ในเขตต าบลแก้มอ้น
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ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่5 การพัฒนาเพ่ือเสริมความมัน่คง
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่3 ดา้นการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรัษาความสงบเรียบร้อย
3. ยทุธศาสตร์ดา้นการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

    
1 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เพือ่รณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุ ภายในต าบล 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       1คร้ัง/กิจกรรม/ปี ลดอุบัติภยัทางถนนและ ส านักปลัด

เทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ในช่วงเทศกาล การสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

2 อบรมอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย เพือ่ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภายในต าบล 300,000       300,000       300,000       300,000       300,000       1คร้ัง/ปี เพิม่อัตราก าลังด้านการ ส านักปลัด
พลเรือน ภยัฝ่ายพลเรือนเพือ่ได้รับการ ป้องกันภยัทีม่ีประสิทธิภาพ

ขึน้ทะเบียนเป็น อปพร.
3 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภยั เพือ่เพิม่พนูความรู้และทักษะ ภายในต าบล 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       1คร้ัง/ปี อาสาสมัครมีความรู้และ ส านักปลัด

ฝ่ายพลเรือน ในด้านการป้องกันภยั ทักษะในการป้องกันภยั
4 อบรมอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่าย เพือ่เพิม่พนูความรู้และทักษะ ภายในต าบล 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       1คร้ัง/ปี อาสาสมัครมีความรู้และ ส านักปลัด

พลเรือนหรือชุดรักษาความสงบภายในหมูบ่้าน ในด้านการป้องกันภยั ทักษะในการป้องกันภยั
(ชรบ.)

5 อบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในด้านการป้องกัน เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้ ภายในต าบล 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       1คร้ัง/ปี ประชาชนมีความรู้และ ส านักปลัด
และบรรเทาสาธารณภยั ความเข้าใจด้านการป้องกันและ สามารถป้องกันและแก้ไข

บรรเทาสาธารณภยัเบือ้งต้น สถานการณ์ในด้าน
สาธารณภยัเบือ้งต้นได้

6 รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน เพือ่ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและ เด็ก/เยาวชน/ 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       1คร้ัง/ปี ลดอุบัติภยัทางถนนและ ส านักปลัด
สร้างความปลอดภยัในชุมชน เสียชีวิตบนท้องถนน ประชาชนในต าบล การสูญเสียชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน
1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    

    

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/ปัญหาทาง เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชนหา่งไกล ภายในต าบล 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       1คร้ัง/ปี ปัญหายาเสพติด/ปัญหา ส านักปลัด
สังคม ปัญหายาเสพติด/ปัญหาทางสังคม ทางสังคมลดลง

2 กีฬาต้านยาเสพติด เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชน ภายในต าบล 200,000       200,000       200,000       200,000       200,000       1คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชน ส านักปลัด
ประชาชนทัว่ไปตลอดจน ประชาชนทัว่ไปรู้จักใช้

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการเอง

รวม  6  โครงการ

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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เป้าหมาย ตัวชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

งบประมาณและทีผ่่านมา

พนักงานร่วมกันแข่งขันกีฬา เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์
สร้างภมูิคุ้มกันยาเสพติด หา่งไกลยาเสพติด

3 จัดพมิพว์ารสารส่ิงพมิพเ์ผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งาน ภายในต าบล 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       ร้อยละของความพงึพอใจ ประชาชนได้รับทราบ ส านักปลัด
การด าเนินงานของ อบต.แก้มอ้น หรือกิจกรรมของอบต. ของประชาชน ข่าวสารและการด าเนิน

งานประจ าปีด้านต่างๆ 
ของอบต.

4 จัดประชาคมระดับหมูบ่้าน/ระดับต าบล เพือ่ประชาคมระดับหมูบ่้าน/ ภายในต าบล 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       ร้อยละของความพงึพอใจ ได้รับทราบปัญหาและ ส านักปลัด
เพือ่จัดท าแผนพฒันาท้องถิน่ ระดับต าบล ของประชาชน ความต้องการของ

ประชาชน
5 ปรับปรุงทบทวนแผนชุมชน เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง ภายในต าบล 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       ร้อยละของความพงึพอใจ ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด

ความเข้มแข็งในการพฒันา ของประชาชน ในการจัดท าแผนชุมชน
6 ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพืน้ฐานในการจัดท าแผน เพือ่จัดเก็บข้อมูลไปใช้ในการ ภายในต าบล 50,000         50,000         50,000         50,000         50,000         ร้อยละของความพงึพอใจ สามารถน าข้อมูลทีไ่ด้ ส านักปลัด

พฒันาท้องถิน่ จัดท าแผนพฒันาท้องถิน่และ ของประชาชน มาพฒันาการจัดท าแผน
การพฒันาในด้านต่างๆ พฒันาในด้านต่างๆ

7 หลุมพรางแหง่ชีวิต เพือ่อบรมใหค้วามรู้เร่ืองภยัสังคม ภายในต าบล 30,000         30,000         30,000         30,000         30,000         1คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชนมีความรู้ ส านักปลัด
และส่ิงเสพติดใหก้ับเด็กและ และเข้าใจถึงภยัต่างๆ
เยาวชนในต าบล ทางสังคม

680,000       680,000       680,000       680,000       680,000       

    

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง ภายในต าบล 500,000       500,000       500,000       500,000       500,000       ร้อยละของความพงึพอใจ มีความพร้อมในการ ส านักปลัด
ทัว่ไปหรือเลือกต้ังซ่อม ของประชาชน เตรียมการเลือกต้ัง

2 อบรมใหค้วามรู้เกีย่วกับประชาธิปไตย เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ ภายในต าบล 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       1คร้ัง/ปี ประชาชนมีความรู้ความ ส านักปลัด
ในระบบประชาธิปไตยใหก้ับ เข้าใจในระบบประชาธิปไตย
ประชาชน ธิปไตย

3 ฝึกอบรมการเพิม่ประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิน่ เพือ่ใหผู้้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้บริหารท้องถิน่ 100,000       100,000       100,000       100,000       100,000       1คร้ัง/ปี ผู้เข้ารับการอบรมมี ส านักปลัด
และสมาชิกสภาท้องถิน่ มีความรู้ความเข้าใจบทบาท สมาชิกสภา อบต.แก้มอ้น ความรู้ความเข้าใจ

และหน้าทีข่องตน เกีย่วกับบทบาทหน้าที่
ของตนเอง

700,000       700,000       700,000       700,000       700,000       

2,380,000   2,380,000   2,380,000   2,380,000   2,380,000   

รวม  3  โครงการ

รวม  7  โครงการ

รวม  16  โครงการ

แผนงาน บริหารงานทัว่ไป 
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ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมและพัฒนาเชือ่มโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 4 ดา้นการวางแผน สง่เสริมการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว
4. ยทุธศาสตร์  ดา้นการวางแผน สง่เสริมการลงทุน พาณชิยกรรมและการท่องเที่ยว

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    

1 ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เพือ่ตอบสนองนโยบายของรัฐ ด าเนินงานตามนโยบาย 100,000         100,000         100,000         100,000         100,000         โครงการ/กิจกรรม สามารถด าเนินงานได้ ส านักปลัด
ของรัฐ ตามนโยบายของรัฐ

2 ฝึกอบรมศึกษาดูงานเพือ่พฒันาศักยภาพ เพือ่เพิม่ศักยภาพในการปฏบิติั ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน 500,000         500,000         500,000         500,000         500,000         1คร้ัง/ปี บคุลากรได้รับการพฒันา ส านักปลัด
การปฏบิติังานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น งานในหน้าที่ใหม้ีประสิทธภิาพ ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน ศักยภาพใหส้ามารถ
และพนักงานในสังกัดอบต.แก้มอ้น จ้าง ปฏบิติัหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ
3 พนักงานดีเด่น เพือ่สร้างขวญัและก าลังใจ พนักงานในองค์กร 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           1คร้ัง/ปี พนักงานมีขวญัและ ส านักปลัด

ในการท างานใหก้ับพนักงานใน ก าลังใจในการปฏบิติังาน
องค์กร เพือ่องค์กรและส่วนรวม

4 พฒันาประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได้ เพือ่ให ้อบต.สามารถจัดเก็บ พืน้ที่ต าบลแก้มอ้น 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           ร้อยละของความพงึพอใจประชาชนสามารถยื่นแบบ กองคลัง
ภาษไีด้เพิม่ขึ้น ของประชาชน แสดงรายการเสียภาษภีายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด
5 บนัทึกบญัชีด้วยระบบคอม เพือ่พฒันาบคุลากรใหม้ีศักยภาพ อบต.แก้มอ้น 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           ร้อยละของบคุลากรที่ สามารถเข้าถึงข้อมูล กองคลัง

พวิเตอร์ (e-laas) ในด้านการวางแผนและใช้งาน ได้รับการพฒันาศักยภาพด้านการเงินการคลัง
ระบบ(e-laas) ได้อย่างถูกต้อง ได้อย่างรวดเร็ว

6 ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ เพือ่พฒันาความรู้ความเข้าใจ ผู้บริหาร และสมาชิกสภา 100,000         100,000         100,000         100,000         100,000         1คร้ัง/ปี ผู้ปฏบิติังานฝ่ายการเมือง ส านักปลัด
ระเบยีบกฎหมายท้องถิ่นใหก้ับผู้บริหาร ด้านระเบยีบกฎหมายท้องถิ่น อบต.แก้มอ้น รู้และเข้าใจระเบยีบกฎหมาย
และสมาชิกสภาท้องถิ่น ใหก้ับผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ในการพฒันาท้องถิ่น

7 จัดท าส่ือส่ิงพมิพเ์พือ่เผยแพร่ เพือ่จัดท าส่ือส่ิงพมิพใ์หค้วามรู้ ภายในต าบล 20,000           20,000           20,000           20,000           20,000           ร้อยละของความพงึพอใจประชาชนมีความรู้และเข้าใจ กองคลัง
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองภาษอีบต. กับประชาชนในเร่ืองการช าระภาษี ของประชาชน ในเร่ืองการช าระภาษี

8 อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ. เพือ่อบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจ ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           1คร้ัง/ปี บคุลากรมีความรู้ความ ส านักปลัด
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ใหก้ับบคุลากรในการปฏบิติั ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และ เข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บ.

ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร สมาชิกสภาฯ อบต.แก้มอ้น ข้อมูลข่าวสาร
9 อบรมใหค้วามรู้ด้านการช าระภาษี เพือ่อบรมใหค้วามรู้ความเข้าใจ ภายในต าบล 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           1คร้ัง/ปี ประชาชนผู้ช าระภาษี กองคลัง

และค่าธรรมเนียมใหก้ับผู้อยู่ในข่าย เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ที่อยู่ในข่าย มีความเข้าใจและ
ต้องช าระภาษี ช าระภาษี เหน็ความส าคัญเกี่ยวกับ

การช าระภาษมีากขึ้น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลแก้มอ้น
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการเอง

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนงาน บริหารงานทั่วไป
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

10 ปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษแีละ เพือ่ใหส้ามารถจัดเก็บภาษไีด้ อบต.แก้มอ้น 400,000         400,000         400,000         400,000         400,000         โครงการ/กิจกรรม สามารถพฒันา กองคลัง
ทะเบยีนทรัพย์สิน อย่างครบถ้วนถูกต้องและ ประสิทธภิาพการจัดเก็บ

จัดท าฐานข้อมูลในการจัดเก็บ รายได้ของอบต.
รายได้ของอบต.

11 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพือ่สร้างคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร บคุลากร และ 100,000         100,000         100,000         100,000         100,000         1คร้ัง/ปี บคุลากรปฏบิติัหน้าที่โดย ส านักปลัด
ใหก้ับบคุลากรและผู้น าชุมชน ผู้น าชุมชน เด็ก/เยาวชน/ประชาชน ยึดหลักคุณธรรมและ

จริยธรรม
12 ปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพือ่อบรมใหค้วามรู้และปลุกจิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. 100,000         100,000         100,000         100,000         100,000         1คร้ัง/ปี ผู้ที่ปฏบิติังานในภาครัฐ ส านักปลัด

ส านึกในการปอ้งกันและปราบปราม ผู้น าชุมชน พนักงานส่วนต าบล เกิดความตระหนักและ
การทุจริต ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เกิดค่านิยมต่อต้านการ

เด็ก/เยาวชน/ประชาชน ทุจริตในภาครัฐ
13 ท้องถิ่นโปร่งใส หา่งไกลคอร์รัปชั่น เพือ่สร้างความตระหนักรู้ คณะผู้บริหาร พนักงาน 100,000         100,000         100,000         100,000         100,000         1คร้ัง/ปี บคุลากรปฏบิติัหน้าที่โดย ส านักปลัด

ใหก้ับบคุลากรของอบต.เพือ่ และสมาชิกสภาอบต. ยึดหลักคุณธรรมและ
การปฏบิติัราชการอย่างโปร่งใส เด็ก/เยาวชน/ประชาชน จริยธรรมปราศจากการ

คอรัปชั่น
14 ส่งเสริมการพฒันาองค์กรสู่องค์กร เพือ่เปน็แนวทางปฏบิติัที่ชัดเจนส าหรับ บคุลากร อบต.แก้มอ้น 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           1คร้ัง/ปี บคุลากรสามารถน าความรู้ ส านักปลัด

ธรรมาภบิาล ส่งเสริมธรรมาภบิาลใหเ้กิดขึ้นในองค์กร ไปปฏบิติัได้อย่างเปน็รูปธรรม
การปฏบิติัราชการอย่างโปร่งใส เพือ่ใหเ้กิดการยอมรับ

ความน่าเชื่อถือ เชื่อมั่นและ
ความศรัทธาต่อประชาชน

15 ฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เพือ่เพิม่ศักยภาพในการปฏบิติั ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน 500,000         500,000         500,000         500,000         500,000         ร้อยละของบคุลากรที่ บคุลากรได้รับการพฒันา ส านักปลัด
ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและ งานในหน้าที่ใหม้ีประสิทธภิาพ ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน ได้รับการพฒันาศักยภาพศักยภาพใหส้ามารถ
ผู้น าชุมชน จ้างและผู้น าชุมชน ปฏบิติัหน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธภิาพ
2,220,000      2,220,000      2,220,000      2,220,000      2,220,000      

    

1 ก่อสร้างอาคารศูนย์ปอ้งกันบรรเทสาธารณะ
ภยัต าบลแก้มอ้น

เพือ่ก่อสร้างสถานที่ในการ
ช่วยเหลือเหลือรับเร่ืองงานต่าง ๆ 
ของประชาชนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล

อบต.แก้มอ้น 2,500,000      2,500,000      2,500,000      2,500,000      2,500,000      ร้อยละของสถานที่
ราชการได้รับการพฒันา

มีสถานที่ในการช่วยเหลือ
ประชาชนได้ทันทีที่เกิดเหตู
ภยัต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก้มอ้น

ส านักปลัด 
(งาน

ปอ้งกัน)/กอง
ช่าง

2 ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารส านักงาน เพือ่ปรับปรุงอาคารส านักงาน อบต.แก้มอ้น 1,500,000      1,500,000      1,500,000      1,500,000      1,500,000      ร้อยละของสถานที่ อาคารส านักงานได้รับการ กองช่าง
ใหส้ะดวกต่อการใช้งาน ราชการได้รับการพฒันา ปรับปรุงใหอ้ยู่ในสภาพดีและปลอดภยั

3 ซ่อมแซมอาคารส านักงาน เพือ่ซ่อมแซมอาคารส านักงาน อบต.แก้มอ้น 1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      ร้อยละของสถานที่ อาคารส านักงานได้รับการ กองช่าง
ที่ช ารุดใหอ้ยู่ในสภาพดี ราชการได้รับการพฒันา ซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพดีและปลอดภยั

4 ปรับปรุง/ต่อเติมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพือ่ปรับปรุงอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแก้มอ้น 500,000         500,000         500,000         500,000         500,000         ร้อยละของสถานที่ อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองช่าง
ใหส้ะดวกต่อการใช้งาน ราชการได้รับการพฒันา ได้รับการปรับปรุง

ใหอ้ยู่ในสภาพดีและปลอดภยั

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
รวม  15  โครงการ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

5 ซ่อมแซมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพือ่ซ่อมแซมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้นแก้มอ้น 500,000         500,000         500,000         500,000         500,000         ร้อยละของสถานที่ อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองช่าง
ที่ช ารุดใหอ้ยู่ในสภาพดี ราชการได้รับการพฒันา ได้รับการซ่อมแซม กองศึกษา

ใหอ้ยู่ในสภาพดีและปลอดภยั
6 จัดท าปา้ยบอกเส้นทางส่งเสริมการ เพือ่บอกเส้นทางคมนาคมและ ขนาด 0.60x1.20 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           ร้อยละของการพฒันา อ านวยความสะดวก กองช่าง

ท่องเที่ยว เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆใหก้ับ พืน้ที่ต าบลแก้มอ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวในการใช้เส้นทางและ
ผู้สัญจรไปมาได้ทราบและเปน็การ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

7 ต่อเติม/ปรับปรุงสถานที่จอดรถส าหรับ เพือ่ต่อเติม/ปรับปรุงสถานที่ อบต.แก้มอ้น 500,000         500,000         500,000         500,000         500,000         ร้อยละของสถานที่ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง
บริการประชาชน จอดรถใหป้ระชาชนได้รับ ราชการได้รับการพฒันา ในการติดต่อราชการ

ความสะดวกในการติดต่อราชการ
8 ก่อสร้างอาคารเก็บพสัดุขององค์การบริหาร เพือ่ก่อสร้างสถานที่เก็บรักษา อบต.แก้มอ้น 700,000         700,000         700,000         700,000         700,000         ร้อยละของสถานที่ มีสถานที่เก็บรักษาพสัดุ กองช่าง

ส่วนต าบลแก้มอ้น พสัดุขององค์การบริหารส่วนต าบล ราชการได้รับการพฒันา ขององค์การบริหารส่วน
แก้มอ้น ใหเ้ปน็ระเบยีบเรียบร้อย ต าบลแก้มอ้น

9 ก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้าเชื่อมต่ออาคารศูนย์ เพือ่ก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 21.70 เมตร 700,000         700,000         700,000         700,000         700,000         ร้อยละของสถานที่ สามารถกันแดดกันฝนใหก้ับ กองช่าง
พฒันาเด็กเล็กบา้นแก้มอ้น เชื่อมต่ออาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สูง 4.00 เมตร หรือมีพืน้ที่ไม่น้อยกวา่ ราชการได้รับการพฒันา เด็กเล็กและผู้ปกครองที่มารับ กองศึกษา

บา้นแก้มอ้น 86.80 ตร.ม. บริการที่ศูนพฒันาเด็กเล็ก
10 ปรับปรุง/บ ารุงรักษา ระบบหม้อแปลงไฟฟา้ เพือ่ปรับปรุง/บ ารุงรักษาหม้อแปลง อบต.แก้มอ้น 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           ร้อยละของสถานที่ สถานที่ราชการได้รับการ กองช่าง

ขนาด 100 KVA บริเวณส านักงานอบต. ราชการได้รับการพฒันา พฒันา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น

8,000,000      8,000,000      8,000,000      8,000,000      8,000,000      

    

1 พฒันาศักยภาพบคุลากร เพือ่พฒันาศักยภาพการจัดการ อบต.แก้มอ้น 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           1คร้ัง/ปี บคุลากรได้รับการพฒันา กองการศึกษา
ทางการศึกษา เรียนการสอนของบคุลากร ศักยภาพใหส้ามารถ กองช่าง

ทางการศึกษาศูนย์พฒันา ปฏบิติัหน้าที่ได้อย่างมี
เด็กเล็ก ประสิทธภิาพ

50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           

    

1 งานกิจการประปา เพือ่บริหารงานกิจการประปา ภายในต าบล 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           ร้อยละของความพงึพอใจอบต.สามารถบริหารจัดการ กองช่าง
ของอบต. ของประชาชน กิจการประปา

50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           

    

1 อนุรักษป์า่เฉลิมพระเกียรติ เพือ่รักษาส่ิงแวดล้อมและ พืน้ที่ต าบลแก้มอ้น 100,000         100,000         100,000         100,000         100,000         ร้อยละของการพฒันา ส่ิงแวดล้อมได้รับการ ส านักปลัด
ส่งเสริมใหเ้ปน็แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษแ์ละสร้างรายได้

2 ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนสู่การ เพือ่ใหเ้กิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายในต าบล 1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      ร้อยละของการพฒันา สามารถพฒันาแหล่ง ส านักปลัด
พฒันาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการอนุรักษ ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในท้องถิ่นใหเ้ปน็

และก่อใหเ้กิดระบบการท่องเที่ยวในรูปแบบ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

แผนงาน การศึกษา

แผนงาน การเกษตร

แผนงาน การพาณชิย์

รวม 10  โครงการ

รวม  1  โครงการ

รวม  1  โครงการ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

การท่องเที่ยวเชิงอนุกรักษแ์ละเปน็แหล่ง และเปน็แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
เรียนรู้หอ้งเรียนธรรมชาติ

3 ปรับภมูิทัศน์ในพืน้ที่เพือ่การท่องเที่ยว เพือ่ปรับภมูิทัศน์ในพืน้ที่ พืน้ที่ต าบลแก้มอ้น 1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      ร้อยละของการพฒันา สภาพแวดล้อมได้รับการ ส านักปลัด/
และเรียนรู้ระบบนิเวศ ใหม้ีศักยภาพทางการท่องเที่ยวนิเวศ และส่งเสริมการท่องเที่ยวปรับปรุงใหส้ามารถสร้าง กองช่าง

และเปน็แหล่งเรียนรู้
ระบบนิเวศน์

2,100,000      2,100,000      2,100,000      2,100,000      2,100,000      

12,420,000 12,420,000 12,420,000 12,420,000 12,420,000 

รวม  3  โครงการ

รวม  30  โครงการ
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ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 สง่เสริมการอนุรักษ์พลงังาน และทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แบบ ผ. 02
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 5 ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

     แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
1 ท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด เพือ่จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม ภายในต าบล 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      1คร้ัง/ปี ประชาชนตระหนักรู้ ส านักปลัด

คนในชาติมีความสุข ใหป้ระชาชนคัดแยกมูลฝอยใน ถึงสาเหตุและวธิกีาร
ครัวเรือนและการใช้ประโยชน์ แก้ไขปญัหาขยะและ
จากมูลฝอยและการรักษาความ การรักษาความสะอาด
สะอาดในสถานที่สาธารณะ ในที่สาธารณะ

2 รวมพลังโลกสดใส ไร้ถุงพลาสติก เพือ่ร่วมกันรณรงค์และสร้าง ภายในต าบล 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        1คร้ัง/ปี ประชาชนตระหนักถึง ส านักปลัด
จิตส านึกในการลดการใช้ ปญัหาและร่วมใจกัน
ถุงพลาสติก ลดการใช้ถุงพลาสติก

3 อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการจัดการขยะ เพือ่ใหป้ระชาชนรู้จักการคัดแยกขยะมูลฝอย ภายในต าบล 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        1คร้ัง/ปี ประชาชนสามารถบริหาร ส านักปลัด
ในครัวเรือน (หลัก 3Rs) ในครัวเรือนเพือ่บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน จัดการขยะในครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน

4 ส่งเสริมการลด ละ เลิก เพือ่รณรงค์การลด ละ เลิก ใช้โฟมซ่ึงเปน็ ภายในต าบล 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        1คร้ัง/ปี ประชาชนตระหนักถึงอันตราย ส านักปลัด
การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร พลาสติกฟ ูย่อยสลายยากกระทบต่อ จากโฟมและการรักษา

ส่ิงแวดล้อม สภาพแวดล้อม
5 จัดซ้ือถังขยะ เพือ่รองรับขยะ ภายในต าบล 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      ร้อยละของความ ต าบลแก้มอ้นมีถังรองรับขยะ ส านักปลัด

พงึพอใจของประชาชน ตามจุดภายในต าบล
6 พฒันาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษโ์ลก เพือ่ฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น ภายในต าบล 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      1คร้ัง/ปี สามารถสร้างความ ส านักปลัด

 (อถล.) รักษโ์ลก (อถล.) ใหม้ีความรู้ด้าน และนอกสถานที่ ร่วมมือจากประชาชน
การบริหารจัดการส่ิงปฏกิูลและ เกิดกลุ่มเครือข่าย
มูลฝอย ปกปอ้งและรักษาส่ิงแวดล้อม เพือ่ช่วยปกปอ้งและ
เพือ่ศึกษาดูงานด้านการปกปอ้งและ รักษาส่ิงแวดล้อม
รักษาส่ิงแวดล้อมเพือ่รณรงค์และประชาสัมพนัธ์
ปลูกจิตส านึกด้านการรักษาส่ิงแวดล้อม

7 ด่ืมแล้วไปไหน (Save the world) เพือ่ใหเ้ด็ก/เยาวชน/ประชาชนทั่วไป เด็ก/เยาวชน/ประชาชนทั่วไป 200,000      200,000      200,000      200,000      200,000      1คร้ัง/ปี ช่วยสร้างจิตส านึกใหก้ับ ส านักปลัด
ตระหนักถึงการน าส่ิงของเหลือใช้มาใช้ เด็ก/เยาวชน/ประชาชนทั่วไป
ใหเ้กิดประโยชน์และลดปริมาณขยะ ในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี

1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   1,150,000   

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการเอง
องค์การบริหารสว่นต าบลแก้มอ้น

รวม  7  โครงการ

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

    แผนงาน การเกษตร
1 เยาวชนหวัใจสีเขียว เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชนได้มี ภายในต าบล 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      1คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชนเข้าใจ ส านักปลัด

ส่วนร่วมในการแก้ไขปญัหา ถึงสภาพแวดล้อมที่
สภาพแวดล้อม เปล่ียนแปลงซ่ึงกระทบ

ต่อโลกและตระหนักถึงการ
รักษาสภาพแวดล้อม

2 สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัทรัพยากร เพือ่สร้างจิตส านึกในการ ภายในต าบล 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      1คร้ัง/ปี ประชาชนตระหนักถึง ส านักปลัด
ธรรมชาติในพืน้ที่ อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญในการ

อนุรักษแ์ละเฝ้าระวงั
ทรัพยากรธรรมชาติ

3 ศึกษาดูงานพืน้ที่ปา่ชุมชนเฉลิม เพือ่ใหค้วามรู้เกี่ยวกับการจัดการ จ านวน 50 คน 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      1คร้ัง/ปี สามารถจัดการพืน้ที่ ส านักปลัด
พระเกียรติ (ต้นแบบ) พืน้ที่ปา่ชุมชนอย่างเปน็ระบบ ปา่ชุมชนได้อย่าง

เปน็ระบบ
4 อบรมอาสาสมัครปอ้งกันไฟปา่และควบคุม เพือ่อบรมอาสาสมัครปอ้งกัน จ านวน 1 รุ่น 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      1คร้ัง/ปี เพิม่เครือข่ายอาสามัคร ส านักปลัด

หมอกควนั ไฟปา่และควบคุมหมอกควนั ปอ้งกันไฟปา่และ
ควบคุมหมอกควนั

5 พฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก เพือ่ปอ้งกันดินที่พงัทลายและ ภายในต าบล 30,000        30,000        30,000        30,000        30,000        1คร้ัง/ปี เกิดประโยชน์ต่อ ส านักปลัด
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ถูกชะล้างจากน้ าที่ไหลบา่และ สภาพแวดล้อม ดินมี

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใหดี้ขึ้น ความอุดมสมบรูณ์
และสามารถกักเก็บ
น้ าฝนได้อย่างเต็มที่

6 คลองสวยน้ าใส เพือ่ก าจัดผักตบชวาและวชัพชื ล าหว้ย คูคลอง 300,000      300,000      300,000      300,000      300,000      1คร้ัง/ปี ล าหว้ย คูคลอง มีสภาพ ส านักปลัด
ในล าหว้ย คูคลอง ภายในต าบล แวดล้อมที่ดี

7 รักน้ า รักปา่ รักษาแผ่นดิน เพือ่รณรงค์การอนุรักษท์รัพยากร ภายในต าบล 50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        1คร้ัง/ปี สร้างจิตส านึกใหก้ับ ส านักปลัด
น้ าและปา่ไม้ ประชาชนในการรักษา

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม
8 ปุย๋อินทรีย์ วถิีพอเพยีง เพือ่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้าน เกษตรกรและประชาชน 100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      1คร้ัง/ปี เกษตรกรสามารถพฒันา ส านักปลัด

เกษตรอินทรีย์ใหก้ับเกษตรกรและประชาชน ภายในต าบล ความรู้ด้านการเกษตรและ
สามารถพึง่พาตนเองได้อย่างยั่งยืน พึง่พาตนเองได้

930,000      930,000      930,000      930,000      930,000      

     แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
1 ติดต้ังระบบไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ เพือ่ลดภาวะโลกร้อนโดยใช้ ภายในต าบล 500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      ร้อยละของความ สามารถผลิตกระแส กองช่าง

พลังงานทดแทน พงึพอใจของประชาชน ไฟฟา้จากพลังงาน
ทดแทนลดภาวะโลกร้อนได้

500,000      500,000      500,000      500,000      500,000      

รวม  8  โครงการ

รวม 1 โครงการ
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

     แผนงาน เคหะและชมุชน 
1 ก าจัดขยะมุลมอย 1.เพือ่ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ

ก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนเพือ่ลด
ปริมาณขยะ 2.เพือ่รณรงค์และขยายผล
สู่การสร้างการกระบนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดุแลรักษาส่ิงแวดล้อม
ถิ่นเกิดและบรูณาการความร่วมมือใน
การจัดการส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น 
สอดคล้องหลักการของเมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน

ผู้แทนครัวเรือนเข้าร่วม
โครงการทั้งหมดไม่น้อยกวา่
 100 คน

      100,000       100,000       100,000       100,000       100,000 เชิงปริมาณ ลด
ปริมาณขยะ และ
งบประมาณลงได้ 
และพร้อมน าขยะมา
ใช้ใหม่ (Recycle)  
เชิงคุณภาพ 
ประชาชนมีจิตส านึก
ในการลดขยะ

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าจัดขยะ

ส านักปลัด

100,000      100,000      100,000      100,000      100,000      

2,680,000 2,680,000 2,680,000 2,680,000 2,680,000 รวม  17  โครงการ

รวม  1  โครงการ
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ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจงัหวัดที่ 6 ดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน

เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

    

1 วนัท้องถิ่นไทย เพือ่ร่วมสักการะและส านึก อบต.แก้มอ้น 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           1 คร้ัง/ปี หน่วยงานท้องถิ่นได้ร่วม ส านักปลัด
ในพระมหากรุณาธคุิณ สักการะและส านึกใน
ในรัชกาลที่5 พระมหากรุณาธคุิณ

2 ปัน้เด็กไทยโตไปไม่โกง เพือ่อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับ ภายในต าบล 100,000         100,000         100,000         100,000         100,000         1 คร้ัง/ปี เด็กและเยาวชนมีจิตส านึก ส านักปลัด
การทุจริต คอรัปชั่นใหแ้ก่เด็ก ที่ดีปราศจากการทุจริต และ
และเยาวชน คอรัปชั่น

3 ปกปอ้งสถาบนัส าคัญของชาติ เพือ่ร่วมแสดงความจงรักภกัดี ประชาชน/ผู้น าชุมชน 100,000         100,000         100,000         100,000         100,000         โครงการ/กิจกรรม ประชาชนทั่วไปได้ร่วม ส านักปลัด
โดยเฉพาะสถาบนัพระมหากษตัริย์ ต่อสถาบนัส าคัญของชาติ กลุ่มพลังมวลชน แสดงออกถึงความจงรัก

ภกัดีต่อสถาบนัส าคัญของชาติ
4 ยกย่องเชิดชูบคุคลต้นแบบ เพือ่คัดเลือกและยกย่องเชิดชู ภายในต าบล 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           1 คร้ัง/ปี ปลุกจิตส านึกใหสั้งคม ส านักปลัด

บคุคลต้นแบบในการสร้าง ตระหนักถึงคุณค่าแหง่ความดี
คุณค่าในสังคม

5 พาน้องท่องธรรมมะ เพือ่ส่งเสริมด้านคุณธรรมและ ภายในต าบล 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           1 คร้ัง/ปี สามารถกล่อมเกลาจิตใจ ส านักปลัด
จริยธรรมใหก้ับเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนใหม้ีคุณธรรม
ในต าบล จริยธรรมซ่ึงเปน็พืน้ฐาน

ของการพฒันาสังคมที่ดี
350,000         350,000         350,000         350,000         350,000         

    
1 สักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เพือ่ส่งเสริมและอนุรัษ์ อบต.แก้มอ้น 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           1 คร้ัง/ปี สามารถสืบสาน กองการศึกษา

สืบสานประเพณีของดีจอมบงึ งานราชพธิแีละงานประเพณี งานราชพธิแีละงาน
ใหอ้ยู่สืบไป ประเพณีใหอ้ยู่สืบไป

2 ส่งเสริมศูนย์วฒันธรรมไทยทรงด า เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมการด าเนินงาน ภายในต าบล 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           1 คร้ัง/ปี ศูนย์วฒันธรรมไทยทรงด า กองการศึกษา
ต าบลแก้มอ้น ศูนย์วฒันธรรมไทยทรงด าต าบลแก้มอ้น ได้รับการส่งเสริมใหค้งไวซ่ึ้ง

ศิลปะและวฒันธรรมท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารสว่นต าบลแก้มอ้น

งบประมาณและทีผ่่านมา

ก.ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 2 สง่เสริมและพัฒนาเชือ่มโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว

6 ยทุธศาสตร์ ดา้นศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณแีละภมูปิัญญาท้องถ่ิน

แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงาน สร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

รวม  5  โครงการ

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการเอง

แบบ ผ. 02
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เปา้หมาย ตวัชีว้ัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลิต 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะไดร้ับ รบัผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและทีผ่่านมา

3 ส่งเสริมภมูิปญัญาท้องถิ่น เพือ่ส่งเสริมศักยภาพภมูิปญัญาท้องถิ่น ภายในต าบล 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           1 คร้ัง/ปี ภมูิปญัญาท้องถิ่นได้รับการ กองการศึกษา
ในต าบล ส่งเสริมและต่อยอด

4 แหเ่ทียนพรรษา เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กเล็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 20,000           20,000           20,000           20,000           20,000           1 คร้ัง/ปี เด็กได้รับการปลูกฝังซ่ึง กองการศึกษา
ประเพณีทางพระพทุธศาสนา บา้นแก้มอ้น ประเพณีอันดีงามทาง

พทุธศาสนา
5 วนัสงกรานต์และวนัผู้สูงอายุ เพือ่สืบสานประเพณีและวฒันธรรม ภายในต าบล 200,000         200,000         200,000         200,000         200,000         1 คร้ัง/ปี เด็กได้รับการปลูกฝังซ่ึง กองการศึกษา

ประเพณีอันดีงามทาง
6 จัดงานวนัลอยกระทง เพือ่สืบสานประเพณีและวฒันธรรม ภายในต าบล 200,000         200,000         200,000         200,000         200,000         1 คร้ัง/ปี เด็กได้รับการปลูกฝังซ่ึง กองการศึกษา

ประเพณีอันดีงามทาง
7 จัดงานวนัเด็กแหง่ชาติ เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนเหน็ความส าคัญ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 50,000           50,000           50,000           50,000           50,000           1 คร้ัง/ปี ประชาชนตระหนักถึงความ กองการศึกษา

ของเด็กใหม้ากขึ้น ส าคัญของเด็ก

620,000       620,000       620,000       620,000       620,000       

970,000     970,000     970,000     970,000     970,000     รวม  12  โครงการ
รวม  7  โครงการ
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ก.ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเทีย่ว
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวดัที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1. ยทุธศาสตร์  ด้านปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
เป้าหมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 ก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับและน้้าล้นผ่าน เพื่อให้ถนน ระยะทาง กว้าง 8.00 เมตร 4,800,000     4,800,000     4,800,000     4,800,000     4,800,000     ร้อยละของเส้นทาง

หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแจง ต.แก้มอ้น ได้มาตรฐาน ยาว 2,000.00 เมตร ในพื้นที่ได้รับ
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี                                   พื้นผิวจราจร 12,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา

2 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ถนน ระยะทางกว้าง 6.00 เมตร 16,500,000   16,500,000   16,500,000   16,500,000   16,500,000   ร้อยละของเส้นทาง
สายหนองช้างตาย-หนองไม้แก่น หมู่ที่ 3 ได้มาตรฐาน ยาว 5,000.00 เมตร ในพื้นที่ได้รับ
บ้านแก้มอ้น เชื่อมต่อหมู่ที่ 7  บ้านพุม่วง พื้นผิวจราจร 30,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

3 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ถนน ระยะทางกว้าง 6.00 เมตร 4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000     ร้อยละของเส้นทาง
สายหมู่บน บริเวณบ้านนายน้อย บัวนาค ได้มาตรฐาน ยาว 1,500.00 เมตร ในพื้นที่ได้รับ
 ถึงบ้านนายวิสาร มั่นคง หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น พื้นผิวจราจร 9,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

4 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ถนน ระยะทางกว้าง 6.00 เมตร 9,000,000     9,000,000     9,000,000     9,000,000     9,000,000     ร้อยละของเส้นทาง
สายหนองไม้แก่น-หุบตระกร้อ หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น ได้มาตรฐาน ยาว 3,000.00 เมตร ในพื้นที่ได้รับ
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี พื้นผิวจราจร 18,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น
ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณและที่ผ่านมา



เป้าหมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ถนน ระยะทางกว้าง 6.00 เมตร 4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000     ร้อยละของเส้นทาง
เส้นบ้านนางกิมเตียง หวังดี ถึง บ้าน ได้มาตรฐาน ยาว 1,500.00 เมตร ในพื้นที่ได้รับ
นายขวัญชัย อินทโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านแก้มอ้น พื้นผิวจราจร 9,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

6 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ เพื่อให้มีแหล่ง จ้านวน 1 แห่ง 2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     ร้อยละของครัวเรือน
สระหนองช้างตาย หมู่ที3่ บ้านแก้มอ้น กักเก็บน้้าใช้ ที่มีแหล่งกักเก็บน้้าใช้

ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ในการเกษตร

7 วางท่อระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ถนน ระยะทางยาว 1,600.00 เมตร 3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     ร้อยละของเส้นทาง
พร้อมบ่อพัก หมู่ที3่ บ้านแก้มอ้น สาย 3274 ได้มาตรฐาน ท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ในพื้นที่ได้รับ
ด่านทับตะโก-จอมบึง 1.00 x 1.00 เมตร การพัฒนา
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

8 ขุดลอกล้าห้วยสาธารณะหนองสองตอน เพื่อให้ประชาชน ระยะทาง 3,000.00 เมตร 5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     ร้อยละของครัวเรือน
และท้าเส้นทางให้สามารถล้าเลียงผลผลิต มีแหล่งกักเก็บน้้าใช้ ที่มีแหล่งกักเก็บน้้าใช้
ทางการเกษตรได้ หมู่ที3่ บ้านแก้มอ้น ถึง หมู่10 และสามารถล้าเลียง
บ้านทุ่งเคล็ด ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ผลผลิตทางการเกษตร

9 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ถนน ระยะทางกว้าง 8.00 เมตร 3,200,000     3,200,000     3,200,000     3,200,000     3,200,000     ร้อยละของเส้นทาง
หมู่ที่4 บ้านรางเฆ่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 บ้านท่าลาบ ได้มาตรฐาน ยาว 800.00 เมตร ในพื้นที่ได้รับ
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  พื้นผิวจราจร 6,400.00 ตร.เมตร การพัฒนา

10 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 7,500,000     7,500,000     7,500,000     7,500,000     7,500,000     ร้อยละของเส้นทาง
สาย รางเฆ่ - ท่าลาบ - ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 1,610.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ในพื้นที่ได้รับ
สันดอน หมู่ที่4 บ้านรางเฆ่ หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 9,660.00 ตร.ม. การพัฒนา
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)



เป้าหมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

11 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ถนน ระยะทางกว้าง 6.00 เมตร 4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000     ร้อยละของเส้นทาง
หมู่ที5่ บ้านวังปลา ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง ได้มาตรฐาน ยาว 1,500.00 เมตร ในพื้นที่ได้รับ
จ.ราชบุรี พื้นผิวจราจร 9,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา

12 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ถนน ระยะทางกว้าง 6.00 เมตร 3,300,000     3,300,000     3,300,000     3,300,000     3,300,000     ร้อยละของเส้นทาง
หมู่ที6่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 บ้านเขาแดน ได้มาตรฐาน ยาว 1,000.00 เมตร ในพื้นที่ได้รับ
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี พื้นผิวจราจร 6,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา

13 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ถนน ระยะทางกว้าง 7.00 เมตร 2,500,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000     2,500,000     ร้อยละของเส้นทาง
ล้าห้วยหนองตาลุน หมู่ที7่ บ้านพุม่วง ได้มาตรฐาน ยาว 15.00 เมตร ในพื้นที่ได้รับ
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี การพัฒนา

14 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ถนน ระยะทางกว้าง 6.00 เมตร 6,000,000     6,000,000     6,000,000     6,000,000     6,000,000     ร้อยละของเส้นทาง
สายหุบส้าเพาทอง หมู่ที่ 8 บ้านพุตะเคียน ได้มาตรฐาน ยาว 2,000.00 เมตร ในพื้นที่ได้รับ
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี พื้นผิวจราจร 12,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา

15 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ถนน ระยะทางกว้าง 6.00 เมตร 5,250,000     5,250,000     5,250,000     5,250,000     5,250,000     ร้อยละของเส้นทาง
สายหุบพ่อเต่า หมู่ที่ 8 บ้านพุตะเคียน ได้มาตรฐาน ยาว 3,500.00 เมตร ในพื้นที่ได้รับ
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี พื้นผิวจราจร 21,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา

16 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ถนน ช่วงที่1 6,000,000     6,000,000     6,000,000     6,000,000     6,000,000     ร้อยละของเส้นทาง
(2ช่วง) พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล. สายซอย ได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ในพื้นที่ได้รับ
เกาะกลาง - วังใหญ่ หมู่ที9่ บ้านสันดอน ระยะทางยาว 1,120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร การพัฒนา
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี หรือมีพื้นที่เทลาดยางไม่น้อยกว่า 5,600 ตร.ม.

พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล.  จ้านวน  1  จุด 



เป้าหมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

 1 - ø 0.40 x 1.00 (มอก.ชั้น 3) จ้านวน 6.00 ท่อน
ช่วงที่2
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 830.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่เทลาดยางไม่น้อยกว่า 4,150.00 ตร.ม.
พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล.  จ้านวน  2  จุด 
1 - ø 0.60 x 1.00 (มอก.ชั้น 3) จ้านวน 12.00 ท่อน
ยาแนวรอยต่อพร้อมฝังกลบเสร็จ
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

17 ขุดลอกล้าห้วยล้ินช้าง เพื่อให้มีแหล่ง ระยะทาง 1,700.00 เมตร 2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     2,000,000     ร้อยละของครัวเรือน
บริเวณบ้านนายพี บริสุทธิ์ ถึง บ้านนายบุญโปรด กักเก็บน้้าใช้ ที่มีแหล่งกักเก็บน้้าใช้
รักพ่วงกลาง หมู่ที9่ บ้านสันดอน ในการเกษตร
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

18 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ถนน ระยะทางกว้าง 6.00 เมตร 3,750,000     3,750,000     3,750,000     3,750,000     3,750,000     ร้อยละของเส้นทาง
สายโชคอ้านวย-พุหิน หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งเคล็ด ได้มาตรฐาน ยาว 1,250.00 เมตร ในพื้นที่ได้รับ
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี พื้นผิวจราจร 7,500.00 ตร.เมตร การพัฒนา

19 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ถนน ระยะทางกว้าง 6.00 เมตร 4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000     4,500,000     ร้อยละของเส้นทาง
สายทุ่งแฝกโป่งกก-บ้านหนองปากดง หมู่ที่11 ได้มาตรฐาน ยาว 1,500.00 เมตร ในพื้นที่ได้รับ
บ้านโป่งกก ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี พื้นผิวจราจร 9,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา

20 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ถนน ระยะทางกว้าง 6.00 เมตร 6,000,000     6,000,000     6,000,000     6,000,000     6,000,000     ร้อยละของเส้นทาง
สายโป่งกก ถึง หนองขาม หมู่ที่ 11 บ้านโป่งกก ได้มาตรฐาน ยาว 2,000.00 เมตร ในพื้นที่ได้รับ
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี พื้นผิวจราจร 12,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา

21 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ถนน ระยะทางกว้าง 6.00 เมตร 12,000,000   12,000,000   12,000,000   12,000,000   12,000,000   ร้อยละของเส้นทาง



เป้าหมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

สายหน้าส้านักสงฆ์ โป่งกก-หนองพุก หมู่ที่11 ได้มาตรฐาน ยาว 4,000.00 เมตร ในพื้นที่ได้รับ
 บ้านโป่งกก ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี พื้นผิวจราจร 24,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา

22 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ถนน ระยะทางกว้าง 6.00 เมตร 3,900,000     3,900,000     3,900,000     3,900,000     3,900,000     ร้อยละของเส้นทาง
หมู่ที่ 13 สายสามัคคีร่วมใจพัฒนา ได้มาตรฐาน ยาว 1,300.00 เมตร ในพื้นที่ได้รับ
เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 บ้านรางเฆ่ ต.แก้มอ้น พื้นผิวจราจร 7,800.00 ตร.เมตร การพัฒนา
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

23 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร 6,000,000     6,000,000     6,000,000     6,000,000     6,000,000     ร้อยละของเส้นทาง
พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล. จ้านวน 1 จุด ได้มาตรฐาน ระยะทางยาว 1,270.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ในพื้นที่ได้รับ
สายซอยร่วมใจสามัคคีพัฒนา - ไร่นายบุญเชิด หรือมีพื้นที่เทลาดยางไม่น้อยกว่า 7,620.00 ตร.ม. การพัฒนา
ทัพโพธิ์ หมู่ที1่3 บ้านท่าลาบ  พร้อมวางท่อระบายน้้า คสล.  จ้านวน  1  จุด 
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 2 - ø 0.60 x 1.00 (มอก.ชั้น 3) 

จ้านวน 18.00 ท่อน 
ยาแนวรอยต่อพร้อมฝังกลบเสร็จ
(ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบทก้าหนด)

24 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อให้ถนน ระยะทางกว้าง 6.00 เมตร 5,100,000     5,100,000     5,100,000     5,100,000     5,100,000     ร้อยละของเส้นทาง
สายหลังเนิน หมู่ที่ 15  บ้านห้วยตาม่วง  ได้มาตรฐาน ยาว 1,700.00 เมตร ในพื้นที่ได้รับ
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี พื้นผิวจราจร 10,200.00 ตร.เมตร การพัฒนา

25 ขุดลอกล้าห้วยพร้อมติดสปริงเวย์ สายโป่งตอง เพื่อให้มีแหล่ง ระยะทาง 5,000.00 เมตร 5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     ร้อยละของครัวเรือน
หมู่ที1่5 บ้านห้วยตาม่วง กักเก็บน้้าใช้ ที่มีแหล่งกักเก็บน้้าใช้
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ในการเกษตร

26  ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชน ระยะทางกว้าง 14.00 เมตร 7,000,000     7,000,000     7,000,000     7,000,000     7,000,000     ร้อยละของประชาชน
ข้ามล้าห้วยสายโป่งห้วยตอง มีการเดินทาง ยาว 20.00 เมตร เดินทางสะดวก
หมู่ที่15 บ้านห้วยตาม่วง ต.แก้มอ้น สะดวก



เป้าหมาย ตวัชี้วัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ (ผลผลติ 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI)

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผ่านมา

อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

27 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เพื่อให้ถนน ระยะทางกว้าง 8.00 เมตร 6,000,000     6,000,000     6,000,000     6,000,000     6,000,000     ร้อยละของเส้นทาง
สายห้วยตาม่วง-เขารัง หมู่ที1่5 ได้มาตรฐาน ยาว 3,000.00 เมตร ในพื้นที่ได้รับ
บ้านห้วยตาม่วง ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี พื้นผิวจราจร 24,000.00 ตร.เมตร การพัฒนา

28 ก่อสร้างฝายกั้นน้้าล้าภาชี หมู่ที่ 1,2,9,14,15 เพื่อให้มีแหล่ง จ้านวน 1 แห่ง 50,000,000   50,000,000   50,000,000   50,000,000   50,000,000   ร้อยละของครัวเรือน
ต.แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กักเก็บน้้าใช้ ที่มีแหล่งกักเก็บน้้าใช้

ในการเกษตร

29 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจ้าต้าบล เพื่อใช้ในการจัด จ้านวน 1 แห่ง 3,500,000     3,500,000     3,500,000     3,500,001     3,500,000     ร้อยละของ
แก้มอ้น อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ประชาคมระดับต้าบล ความพึงพอใจ

และประกอบกิจกรรม ของประชาชน
ต่างๆ ของต้าบล

202,300,000 202,300,000 202,300,000 202,300,001 202,300,000 รวม  29  โครงการ



ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

จะไดร้ับ รับผิดชอบ

หลัก

ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

แบบ ผ 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น
ส าหรับ  โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)



ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

จะไดร้ับ รับผิดชอบ

หลัก
ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ท้าให้ประชาชน กองช่าง
มีแหล่งกักเก็บน้้าใช้ อบต.แก้มอ้น/
ในการเกษตร จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ประชาชนมีน้้าใช้ กองช่าง
ทางการเกษตรและ อบต.แก้มอ้น/
สามารถล้าเลียง จ.ราชบุรี/
ผลผลิตทางการเกตร อบจ.ราชบุรี/

กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ
ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ



ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

จะไดร้ับ รับผิดชอบ

หลัก
ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ



ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

จะไดร้ับ รับผิดชอบ

หลัก

ท้าให้ประชาชน กองช่าง
มีแหล่งกักเก็บน้้าใช้ อบต.แก้มอ้น/
ในการเกษตร จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ประชาชนเดินทาง กองช่าง



ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

จะไดร้ับ รับผิดชอบ

หลัก
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ท้าให้ประชาชน กองช่าง
มีแหล่งกักเก็บน้้าใช้ อบต.แก้มอ้น/
ในการเกษตร จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ท้าให้ประชาชน กองช่าง
เดินทางได้สะดวก อบต.แก้มอ้น/

จ.ราชบุรี/



ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

จะไดร้ับ รับผิดชอบ

หลัก
อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ประชาชนเดินทาง กองช่าง
สะดวกและ อบต.แก้มอ้น/
ลดอุบัติเหตุ จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ท้าให้ประชาชน กองช่าง
มีแหล่งกักเก็บน้้าใช้ อบต.แก้มอ้น/
ในการเกษตร จ.ราชบุรี/

อบจ.ราชบุรี/
กรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ

ประชาชนมีศาลา กองช่าง
อเนกประสงค์เพื่อ อบต.แก้มอ้น/
ใช้ในการประชุม จ.ราชบุรี/
ประชาคมระดับต้าบลอบจ.ราชบุรี/
และประกอบกิจกรรมกรมส่งเสริมฯ/อื่นๆ
ต่างๆ ของต้าบล


