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1.  ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

1)   ที่ตั้ง  
เทศบาลต าบลหนองขาว ตั้งอยู่ในอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 125 

กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากอ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี ประมาณ 9 กิโลเมตร ในเขตเทศบาลมีพ้ืนที่ปกครอง 0.84 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมบางส่วน
ของ 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 9 , 10 และหมู่ที่ 12 ประกอบด้วย 9 ชุมชน คือ ชุมชน
บ้านกลาง ชุมชนดอนสันตะเคียน ชุมชนบ้านกล้วย ชุมชนบ้านไผ่งาม ชุมชนบ้านนอก ชุมชนบ้านดอนกอก 
ชุมชนดอนเฒ่าสมสามัคคี ชุมชนหนองหญ้าดอกขาว และชุมชนโคกมะขวิดมิตรสัมพันธ์  

 
 

 

2) อาณาเขต และเขตการปกครอง 

ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 



ทิศเหนือ 
ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ริมคลองส่งน้ าชลประทานฝั่งตะวันออกตรงริมทางสายดอนชะสานฟาก

ตะวันออก เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 2 ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
324 ตอนกาญจนบุรี  – อู่ทอง ฟากตะวันออกตรงริมทางสายหมู่บ้านดอนใหญ่ฟากเหนือไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือถึงหลักเขตที่ 3 ตั้งอยู่ห่างจากหลักเขตที่ 2 ระยะ 240 เมตร 

ทิศตะวันออก 
จากหลักเขตท่ี 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางสายตาปู่ฟากเหนือ ห่าง

จากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 324 ตอนกาญจนบุรี – อู่ทอง ตามแนวระยะ 320 เมตร จากหลัก
เขตท่ี 4 เลียบตามริมทางสายศาลตาปู่ฟากเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตรงสาม
แยกศาลตาปู่ ห่างจากหลักเขตที่ 4 ระยะ 360 เมตร จากหลักเขตท่ี 5 เป็นแนวตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองชลประทานส่งน้ าฟากตะวันออก ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 324 ตอนกาญจนบุรี – อู่ทอง ตามแนวคลองระยะ 560 เมตร 

ด้านใต ้
จากหลักเขตที่ 6 เลียบตามริมคลองส่งน้ าชลประทานฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองชลประทานฝั่งตะวันออกตรงริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 324 ตอน
กาญจนบุรี – อู่ทอง ฟากตะวันออก 

ด้านตะวันตก 
จากหลักเขตท่ี 7 เลียบตามริมคลองชลประทานฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตท่ี 1 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

   ตั้งอยู่บริเวณชายขอบที่สูงในเขตอ าเภอท่าม่วงติดต่อกับ อ.เมือง และ อ.พนมทวน พ้ืนที่เป็น
ที่ดอน มีสภาพภูมิประเทศแบ่งเป็นสองฝั่ง คือ เขตป่าไม้และภูเขา ซึ่งเป็นที่สูงทางทิศตะวันตกกับพ้ืนที่ราบลุ่ม
ซึ่งเป็นทุ่งนาทางทิศตะวันออก  

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ฤดูกาล 
ฤดูร้อน ระหว่าง กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุม ท า

ให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีอากาศร้อนจัดอยู่ในเดือนเมษายน  
ฤดูฝน ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน ในระยะนี้เป็นช่วงที่ลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ท าให้มีฝนตกชุกโดยตกชุกท่ีสุดในเดือนกันยายน 
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยในช่วงนี้ ความกดอากาศสูง

จากประเทศจีนและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุม ท าให้อากาศหนาวเย็นและความแห้งแล้งแผ่ปก
คลุมจังหวัดกาญจนบุรี  

 

 1.4 ลักษณะของดิน 

ดิน หมายถึง เทหวัตถุธรรมชาติที่ปกคลุมผิวโลก เกิดจากการแปรสภาพหรือสลายตัวของหิน
แร่ธาตุ และอินทรีย์วัตถุผสมคลุกเคล้ากันตามธรรมชาติรวมกันเป็นชั้นบาง ๆ เมื่อมีน้ าและอากาศที่เหมาะสมก็
จะท าให้พืชเจริญเติบโตและยังชีพอยู่ได้ 

เนื่องจากภาคตะวันตกส่วนใหญ่เป็นเขตเทือกเขาสูง เพราะฉะนั้นวัตถุแม่ดิน หรือแหล่งก าเนิด
ดินต้องเกิดจากการสลายตัวของหินที่เป็นกรด ดังนั้นดินจึงมีความอุดมสมบูรณ์ ค่อนข้างต่ า ดินชนิดนี้ เรียกว่า 
ดินเรดเยลโล-พอดโซลิก (Red-yellow Podolia Soils) ดินชนิดนี้ มีในเขตภูเขาที่เป็นกรด ส่วนในเขตที่มี



หินปูน เช่น บริเวณเทือกเขาในเขตอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และบริเวณปลายเทือกเขาถนนธงชัยระหว่าง
แม่น้ าแควใหญ่กับแควน้อยจะเป็นพวกเรด-บราวด์ เอิท (Red-Brown earth) นอกจากนั้นยังมีดินที่เกิดจากการ
สลายตัวของสารหรือ หินภูเขาไฟ เราเรียกว่า ดินภูเขาไฟ ได้แก่พ้ืนที่บริเวณจังหวัดตาก เขตอ าเภออุ้มผาง ที่
ราบลุ่มน้ าแควน้อย เขตอ าเภอสังขละบุรี อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค และบริเวณแก่งกระจาน เป็นต้น   
            ในด้านสมรรถนะของที่ดินในภาคตะวันตกปรากฏว่าพ้ืนที่เหมาะส าหรับการปลูกพืชไร่ มี
ประมาณ 25 % ของเนื้อที่ภาค ท านา 5% ที่เหลือ 70 % ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก เพราะเป็น ที่ลาดชัน
มาก หรือ มีดินเป็นทรายจัด 
  

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 

  จ านวนหมู่บ้าน   
   เทศบาลต าบลหนองขาว แบ่งเขตการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ 
   - หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านกลาง 
  - หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านดอนสันตะเคียน 
  - หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านกล้วย 
  - หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านไผ่งาม 
  - หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านนอก 
  - หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านดอนกอก 
  - หมู่ที่ 9 ชุมชนดอนเฒ่าสามัคคี 
  - หมู่ที่ 10 ชุมชนหนองหญ้าดอกขาว 
  - หมู่ที่ 12 ชุมชนโคกมะขวิดมิตรสัมพันธ์ 

2.2 การเลือกตั้ง  
  แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต ได้แก่ 
  เขตเลือกตั้งที่ 1   
   - หน่วยเลือกตั้งที่ 1    หมู่ที่ 1  (บางส่วน)  และหมู่ท่ี 9  
  - หน่วยเลือกตั้งที่ 2    หมู่ที่ 2  
  - หน่วยเลือกตั้งที่ 3    หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 10 
  เขตเลือกตั้งที่ 2 
  - หน่วยเลือกตั้งที่ 1    หมู่ที่ 1 (บางส่วน) และหมู่ที่ 8 
  - หน่วยเลือกตั้งที่ 2    หมู่ที่ 4 
  - หน่วยเลือกตั้งที่ 3    หมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 12 
 
 
 

3.  ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

  เทศบาลต าบลหนองขาว มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น    5,307  คน  
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

โดยแบ่งเป็น ช่วงอายุต่ ากว่า 18 ปี    1,012  คน 



    ช่วงอายุ 18-60 ปี        3,092 คน    
    ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี    1,193 คน 

แยกเป็นชาย  2,445  คน 
      แยกเป็นหญิง  2,733  คน 
      จ านวนครัวเรือน  1,591  ครัวเรือน 
  
ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้  
หมู่ที่ ชื่อชุมชน จ านวนประชากร (คน) จ านวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู้น าชุมชน 

ชาย หญิง รวม 

1 บ้านกลาง 205 221 426 147 - 

2 บ้านดอนสันตะเคียน 372 408 780 217 นางวาสนา  อ านวย 

3 บ้านกล้วย 236 253 489 154 นายประสงค์  พวงสดชื่น 

4 บ้านไผ่งาม 460 430 990 322 นายวิสุทธิ์  ล าดวล 

5 บ้านนอก 210 222 432 159 นางกาญจนา  พัฒนมาศ 

8 บ้านดอนกอก 278 332 610 164 นายเปี๊ยก  เอกฉันท์ 

9 ดอนเฒ่าสมสามัคคี 218 256 474 153 นายเสน่ห์  วันธุมา 

10 หนองหญ้าดอกขาว 223 259 482 145 นายมะนัส  โพธิ์ใบ 

12 
โคกมะขวิดมิตร
สัมพันธ์ 

243 252 495 130 นายบันลือ  ทองแท้ 

รวม 2,445 2,733 5,178 1,591  

   ข้อมูล  ณ  วันที่ 1  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 

4.  สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
โรงเรียนระดับประถมศึกษาจ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดอินทาราม “โกวิทอินทราทร” เปิด

สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลหนองขาว สังกัดเทศบาลต าบลหนองขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลต าบลหนองขาว เปิดสอนนักเรียนระดับอนุบาล 3 ขวบ สังกัดเทศบาลต าบลหนองขาว    
 

4.2 สาธารณสุข 
  เทศบาลต าบลหนองขาวมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองขาว  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 

4.3 อาชญากรรม 
  เทศบาลต าบลหนองขาวมีสถานีต ารวจภูธรหนองขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  

4.4 ยาเสพติด 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองขาว มียาเสพติดบ้างเป็นบางส่วน  



4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  1) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพมี 3 ประเภท ได้แก่ 
   1. ผู้สูงอาย ุ จ านวน  1,052  ราย   
   2. คนพิการ จ านวน  177  ราย   
   3. ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน  9  ราย   
  2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
  3) ประสานงานการท าบัตรผู้พิการ 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 

   การคมนาคม 
   1.  ถนนลาดยาง    13 สาย 

2.  ถนนคอนกรีต     2 สาย 

5.2 การไฟฟ้า 

  การให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว  อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง  ทั้ง  9  หมู่บ้าน ครอบคลุม
ครบทุกหลังคาเรือน 

5.3 การประปา 

  ระบบประปาครอบคลุมทุกครัวเรือน  

5.4 โทรศัพท์ 

           -  ไม่มี - 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  -  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน    1 แห่ง 
  -  เสียงตามสายและหอกระจายข่าวครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
  ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร คือ ท านา รองลงมาคือ รับจ้างทั่วไป 
 

6.2 การประมง 
  (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  

6.3 การปศุสัตว์ 
  พ้ืนที่ต าบลหนองขาวมีการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆ ได้แก่ โค  สุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ และเป็ด ซึ่ง
แนวโน้มของจ านวนสัตว์ในแต่ละปีจะไม่แน่นอน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับโรคระบาดในปีนั้นๆ  

6.4 การบริการ 
  ในเขตเทศบาล มีโฮมสเตย์ จ านวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 

6.5 การท่องเที่ยว 



1. พิพิธภัณฑ์บ้านหนองขาว 
2. ศาลเจ้าพ่อแม่ 
3. ศูนย์โอทอปต าบลหนองขาว 

6.6 อุตสาหกรรม 
  ไม่มีแหล่งอุตสาหกรรม 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

  กลุ่มอาชีพทอผ้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ต าบลหนองขาว 

6.8 แรงงาน 
  แรงงานส่วนใหญ่ในพื้นท่ีต าบลหนองขาว แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
   1) แรงงานสัญชาติไทยในพ้ืนที่ต าบล 
   2) แรงงานจากประเทศอ่ืนๆ เช่น ประเทศเมียนมาร์  

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 
  สถาบันและองค์กรศาสนา ในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว  ประกอบด้วยวัด  จ านวน  1   
แห่ง   คือ วัดอินทาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

  1) ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
  2)  ประเพณีลอยกระทง  ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
  3) ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม พฤศจิกายน 
  4) เทศน์มหาชาติ  ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลหนองขาว ส่วนใหญ่มีภูมิปัญญาด้านการ 
ทอผ้าขาวม้า    
  2) ภาษาถ่ิน ใช้ภาษาถ่ินบ้านหนองขาวถึงร้อยละ 90 
 
 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

  ของที่ระลึกส่วนใหญ่เป็นสินค้า OTOP คือ ผ้าขาวม้าร้อยสี 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น้ า 
  แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญของพ้ืนที่ต าบลหนองขาว คือ คลองชลประทาน  

8.2 ป่าไม้ 
  ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของจังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่ป่าไม้เป็นอันดับ 3 ของ
ประเทศรองจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก จังหวัดกาญจนบุรีมีพ้ืนที่ป่าในหลายลักษณะ ลักษณะป่าจะ
เป็นป่าแบบเบญจพรรณโดยมีไม้ที่ส าคัญ อาทิเช่น ไม้แดง ไม้ตะเคียน ไม้มะค่า ไม้รัง ไม้ไผ่ เป็นต้น 

8.3 ภูเขา 



  เขตอ าเภอท่าม่วงมีทิวเขาสลับซับซ้อนตั้งแต่เหนือจรดใต้ระดับพ้ืนที่ความสูงลดหลั่นตามแนว
ชายแดนไทยกับประเทศสหภาพเมียนมาร์ 
         8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                  - ไม่มี – 
 
9. อ่ืนๆ (ถ้ามีระบุด้วย)  

        9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  - หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านกลาง  จ านวนพื้นที่ท้ังหมด 0.06  ตร.กิโลเมตร 
   - หมู่ที่ 2 ชุมชนดอนสันตะเคียน  จ านวนพื้นที่ท้ังหมด 0.10  ตร.กิโลเมตร 
  - หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านกล้วย  จ านวนพื้นที่ท้ังหมด 0.08  ตร.กิโลเมตร 
  - หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านไผ่งาม  จ านวนพื้นที่ท้ังหมด 0.14  ตร.กิโลเมตร 
  - หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านนอก   จ านวนพื้นที่ท้ังหมด 0.08  ตร.กิโลเมตร 
  - หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านดอนกอก  จ านวนพื้นที่ท้ังหมด       0.09  ตร.กิโลเมตร 
  - หมู่ที่ 9 ชุมชนดอนเฒ่าสมสามัคคี  จ านวนพื้นที่ท้ังหมด      0.10  ตร.กิโลเมตร 
  - หมู่ที่ 10 ชุมชนหนองหญ้าดอกขาว   จ านวนพื้นที่ท้ังหมด      0.05  ตร.กิโลเมตร 
  - หมู่ที่ 12 ชุมชนโคกมะขวิดมิตรสัมพันธ์ จ านวนพื้นที่ท้ังหมด      0.10  ตร.กิโลเมตร 
  เขตพิเศษ (โรงเรียนวัดอินทาราม และวัดอินทาราม)  จ านวนพ้ืนที่ทั้งหมด  0.04 ตร.
กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  
 
  
   
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศ

 
ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  



ไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบ
การปฏิรูปในระยะที ่๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่าง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน
การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรราย



ย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ท าให้เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซ่ึงล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัฒน์ที่
เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการ
ก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลก
ขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมี
ความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของ
ตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
หากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในดา้นความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ 



รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทย
จะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากร
ต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้
จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่
ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มี
ความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปาน
กลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี 
๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิต
และบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยาน
ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้าน
สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ 
ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี 
๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึง
ทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากข้ึน ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและ
ช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้ง
กรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้า
มากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผล
ให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดี
ขึ้น มีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น
และฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับ
กลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น  ช่วยสร้างบรรยากาศ
ของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 



แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
ต่ าและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูง
กว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า
ยังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาด
ความต่อเนื่อง ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่
สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ 
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมี
นัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจน
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อ
จากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี 
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิด
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอ
ของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว 
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์
ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่
ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และข้อจ ากัดท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน 
และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมี
การบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อ
จากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับ



ให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอ
เสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่าง
รอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ  เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้าง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน 
และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา
นั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนด
วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือ
ต่อการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับ
ร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
การพัฒนาไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคต
ของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทย
จาเป็นจะต้องม ี“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ 
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้
สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพา



ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ 
กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก 
สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมี
ความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลัง
ด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุ
ร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทย
ทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ
ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ 
การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต    
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 



๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมาก
ขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 



- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัว
ที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

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

ครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 



(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและ

หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้
ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงาน
ปฏิบัติได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง
กรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมี
ความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท า
ยุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  
สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 



 
 
 
 

 
 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุด
ลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้
ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลหนองขาว   
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้จัดท าแผนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยัง่ยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

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

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

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

๒. สถานะของประเทศ 

 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 



๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-
๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ใน
ปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้
ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ใน
ระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 
๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่า
ระดับที่จะท าให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร  โดยสาเหตุที่ส าคัญ
ประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – 
๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะ
พบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ 
ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถใน
การแข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึน้ (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ 
๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์
ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของ
เงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น
ภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น  จนประเทศไทยกลายเป็น
ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจ
แต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบ
กับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถ
ในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อย
ละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้อง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ 
ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่ง
แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท าให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพ
การผลิตของปัจจัยแรงงาน 
 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและการ



บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสอง
ครั้งในป ี๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียง
กันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น  
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการ
ใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและ
ความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ได้รับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้าน
เทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับใน
ปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณ
ร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ 
ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนามีจ านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว 
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วย
รูปแบบการขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน าประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่
ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยัง



ไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท า
ธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะ
เฉพาะด้านที่ตรงตอ่ความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ใน
การด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัย

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

(๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากร
กลุ่มเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาใน
ระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ 
ในป ี๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปี
ที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว 
และก าลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอ
เรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญ
กับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุ
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี 
๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้
ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และ
แหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว
มากทีสุ่ดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัว
เสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง 
๗๘.๒ ป ีแต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม 
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป ี
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
ต่ า สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ า
กว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจ
ต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 



๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการ
กระจายรายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ 
แต่ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้
มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ใน
ปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่ม
คนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 
๓๖.๘ ของรายได้ท้ังหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่
ส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ใน
สังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย  อัน
เนื่องมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ 
มีการถือครองที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือ
ครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากร
ร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อย
ละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาใน
เขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาท ิจากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ 
เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี 
๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี 
๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ
กฎหมาย เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ท างาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับ
ความคุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
ร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น  โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับ
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ 
ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงิน



อุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยัง
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่
อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาท ิการให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
บูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกิน
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายเพ่ิมข้ึนจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจ
ชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม 
ในช่วงระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ความต้องการ

ใช้ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่
ป่าไม้จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่
ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมี
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณา
การของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือ
ครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสีย
ระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท าให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ 
ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดย
ไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่าง
ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้าน



ตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทย
ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น
โดยในปี ๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูง
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดย
ในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ 
แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่
จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได ้โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไร
ก็ตาม การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องของความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และ
การด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ 
๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตรา

การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/
คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอย
กลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ 
ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ 
ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบ
ปัญหาการก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบ
วงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง 
ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐาน
น้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณ
ลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และ
การปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม 
ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน 



ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ 
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วน
แหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้าง
จากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่
เพียงพอต่อการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ า
เสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 
๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชี
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ 
๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ใน
ปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการ
เติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงาน
เพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมี
แนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับ
และช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดิน
ถล่ม สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
ภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัย
แล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ
ที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่อง             
ธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลัก
ธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความ
มีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน 
ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการ
เลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็น  
ธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการ
ร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาด
ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่



ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหา
การบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ
แสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% 
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียน
ไทย ให้ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ 
บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจาย
อ านาจที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดย
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูป
ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการ
ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการ
กระจายอ านาจให้แก ่อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติ
การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มี
การใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ 
เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการ
ถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่  อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน 
๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ 
จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็
ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความ
สมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้
ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้อง
พ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่
มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่



เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของ
เมืองและการเพิม่ข้ึนของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่าง

มาก พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 
รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด 
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่
อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ 
ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ
เฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัว
ร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ 
(๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับ
ภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ 
โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ 
รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
ก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของ
ประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัว
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการ



เป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้น
ของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่
จะไม่สามารถหารายได้ท่ีเพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มี
เกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย

แรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบก
รับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ 
คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง  ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้น
ช้า ปัญหาการค้ามนุษย ์และการขาดการคุ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น
เป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์
ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

 
๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 

ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาส
การเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาส
การเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร
ท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ทั้งนี ้การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท าให้
จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวน
มาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 



(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการ
บริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
อาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่
ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 
๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน 
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่าง
ยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่าง
คุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน  การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของ
ประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น 
ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าว
ค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศ
พัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น 
นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ  ด้านการ
ท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างาน
ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากข้ึน มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่
เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ
รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมาก
ยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม   จะท าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 



(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ
เรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามา
ซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลด
ข้อจ ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเอง
ไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นท้ังการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสใน
การใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้าน
มาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและ
สินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการ
พัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรง
มากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่
จ าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ 
และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการสั่ง
สมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่
ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร 
การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความ
เชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบ

ซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป 
ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรค
ระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศ
ชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง



ชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

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

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา 
๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) 
จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความ
เท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการ
บริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้
สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้

การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็น
การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้าน
การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ

ต่อหัว (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 (การขยายตัวของการลงทุน

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

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(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 สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน

ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการ



ผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ

ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความ
เป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของ
ตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้น

ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่
ระดับที่จ้าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้าง
หุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และ
แหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริม
และเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้ง
ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม
ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
และประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้
ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น  
โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร



จัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้น
การพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่
ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มี
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง 
โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา
ใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้
ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่

อาศัยส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนใน
ระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลาง
บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ  (Health in All 
Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อ
สุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วม



ของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที ่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้ง
ด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุน
ให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้าน
อ านวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่าง
แท้จริง 



๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ 

โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน า
ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ า
ในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือ
น ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ



ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค
ส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกัน
น้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 
๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีท่ีประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วน
ต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และ
เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 
 
 

 

1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  

วิสัยทัศน์  “ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยว
หลากหลาย เชื่อมโยงอารยธรรมทวารดี การค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน และ
การค้าผ่านแดนสู่เอเชีย”  

เป้าประสงค์รวม “เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง และความสุขที่ยั่งยืน (ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน
ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 

กลยุทธ์  

1) ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ 

1.3 แผนพัฒนาพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด 



3) พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
4) พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
5) พัฒนาผู้ประกอบการและผู้ผลิตให้มีความพร้อมและศักยภาพในการผลิตสินค้าและ

บริการ 
6) ปรับปรงโครงสร้างพื้นฐาน และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินค้า

เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารดีไป
ยังแหล่งท่องเที่ยว ในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง 

กลยุทธ์ 
1) การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
2) การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
3) ส่งเสริมสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง รวมถึงสินค้า

สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น ของที่ระลึก ฯลฯ 
4) ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเส้นทางคมนาคม และสร้างเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง

ท่องเที่ยว 
5) อ านวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ

ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 

 กลยุทธ์ 

1) พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์ และเครือข่ายคมนาคม เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 

2) พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
4) พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อการส่งออก 
5) ยกระดับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถ

ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้ 
6) พัฒนาระบบส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด และผลักดันให้มี

การลงในต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้า

ชุมชนและภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยเน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม       
สู่ประเทศไทย 4.0 

กลยุทธ์ 
1) พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการโดยใช้นวัตกรรม 
2) ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชุมชน 
3) ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสนับสนุนเชิงนวัตกรรม 
4) ส่งเสริมความรู้ และความสามารถให้กับแรงงานในภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน ให้สนับสนุนการท างานเชิงนวัตกรรม 



5) พัฒนาระบบการส่งเสริม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการยอมรับการปรับเปลี่ยนเป็น
ประเทศไทย 4.0  

 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
 
กลยุทธ์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์การพัฒนา 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างครบวงจรและทั่วถึง 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างทุนทางสังคมชุมชนเข้มแข็ง 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 
4. เสริมสร้างระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในทุกมิติ 
5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ด้านบริหารจัดการด้านสาธารณภัย 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
7. พัฒนาจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน งานประกันสังคมมุ่งให้ผล

สัมฤทธิ์ 
8. ส่งเสริมการมีงานท าของแรงงานในระบบและนอกระบบอย่างยั่งยืน 
9. ส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชด าริ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 

กลยุทธ์การพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล แผนพัฒนาการเกษตร ระบบสาระสนเทศการเกษตร ให้ทันสมัย

และสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร และการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือ

การเกษตรให้เหมาะสมครอบคลุมทุกพื้นที่ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเกษตร โดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมร่วมกับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
4. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรและสถาบันเกษตรกร 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต อาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย การแปรรูป การจ าหน่ายให้มี

คุณภาพและมาตรฐาน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3.2  แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ส่งเสริมบุคลากร (ภาครัฐ) ด้านการเกษตรให้เป็น Smart Officer 
7. ส่งเสริมช่องทางการตลาดของสินค้าเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
กลยุทธ์การพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
2. ส ารวจ วิจัย และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ 
3. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
4. ส่งเสริมสินค้าและบริการท่องเที่ยวมุ่งสู้มาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้านการตลาดยุคใหม่ 
6. ส่งเสริมความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม เพ่ือความยั่งยืน 
8. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
 กลยุทธ์การพัฒนา 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผลิตภาพแรงงาน แรงงานวิชาชีพ และยกระดับสถานประกอบการ 

การสู้มาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
4. ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และการค้ากลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง 

 
วิเคราะห์ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี กับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี       พ.ศ. 2561 – 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์การพัฒนา 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างครบวงจรและทั่งถึง 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างทุนทางสังคมชุมชนเข้มแข็ง 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 
4. เสริมสร้างระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในทุกมิติ 
5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ด้านบริหารจัดการด้านสาธารณภัย 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาตลอดชิวิตอย่างยั่งยืน 
7. พัฒนาจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน งานประกันสังคมมุ่งให้ผล

สัมฤทธิ์ 



8. ส่งเสริมการมีงานท าของแรงงานในระบบและนอกระบบอย่างยั่งยืน 
9. ส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชด าริ 

สอดคล้องกับ 
 นโยบายรัฐบาล 
 ด้านที่ 3  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 ด้านที่ 4  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ด้านที่ 5  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณาสุขและสุขภาพของประชาชน 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ คสช. 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ า ในสังคม 
 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เป้าประสงค์ ความสุขที่ยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 

กลยุทธ์การพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล แผนพัฒนาการเกษตร ระบบสาระสนเทศการเกษตร ให้ทันสมัย

และสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร และการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือ

การเกษตรให้เหมาะสมครอบคลุมทุกพื้นที่ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเกษตร โดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมร่วมกับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
4. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรและสถาบันเกษตรกร 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต อาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย การแปรรูป การจ าหน่ายให้มี

คุณภาพและมาตรฐาน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมบุคลากร (ภาครัฐ) ด้านการเกษตรให้เป็น Smart Officer 
7. ส่งเสริมช่องทางการตลาดของสินค้าเกษตร 

สอดคล้องกับ 
 นโยบายรัฐบาล 
 ด้านที่ 6  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 



ด้านที่ 8  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และการ
พัฒนา และวัตกรรม 
ด้านที่ 9  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3  การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่งคงของอาหาร และพลังงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5  การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่งคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม    
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ 

กลยุทธ์การพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
2. ส ารวจ วิจัย และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ 
3. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
4. ส่งเสริมสินค้าและบริการท่องเที่ยวมุ่งสู้มาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้านการตลาดยุคใหม่ 
6. ส่งเสริมความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม เพ่ือความยั่งยืน 
8. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 
 

สอดคล้องกับ 
นโยบายรัฐบาล 
ด้านที่ 4  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ด้านที่ 5  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5  การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่งคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ า ในสังคม 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
 กลยุทธ์การพัฒนา 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผลิตภาพแรงงาน แรงงานวิชาชีพ และยกระดับสถานประกอบการ 

การสู้มาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
4. ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และการค้ากลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง 

สอดคล้องกับ 
 นโยบายรัฐบาล 
 ด้านที่ 6  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ด้านที่ 8  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และการ
พัฒนา และวัตกรรม 
ด้านที่ 9  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ คสช. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5  การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่งคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม 
 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ ระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 



แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 

  

    
1.4.1 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด

กาญจนบุรี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
  วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “ เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ 
คุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน การให้บริการครบถ้วน กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐาน
ครบครัน ก้าวทัน AEC” 
  พันธกิจ (Mission) การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

1. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 
2. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย 
3. สนับสนุนประชาชน องค์กร หน่วยงาน ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
4. สร้างจิตส านึกของประชาชนในการดูแลจัดการสถานที่ท่องเที่ยว 
5. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม 
6. สนับสนุนและสร้างแหล่งกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าพ้ืนเมือง 
7. ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
8. สนับสนุน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ประชาชน 
9. พัฒนาสถานที่พักผ่อนให้มีมาตรฐานและปลอดภัย 
10. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม 
11. สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน 
12. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณ ี
13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
14. ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย 
15. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
16. ส่งเสริมความรู้ของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน 
17. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้อมูลในการพัฒนา 
18. ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งได้มาตรฐาน 
19. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
20. ปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคมให้ครอบคลุม 
21. การจัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม 
22. ปรับปรุง จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีอาชีพ 
2. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด                      
(พ.ศ.2561 – 2565) 

 



3. ประชาชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวมากข้ึน 
4. ประชาชนมีจิตส านึกในการร่วมดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย 
5. สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานที่จ าหน่ายสินค้า 
6. สินค้าเกษตรมีการพัฒนาคุณภาพ 
7. การศึกษามีคุณภาพท้ังในระบบและนอกระบบ 
8. สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น 
9. มีสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนเพียงพอ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 
10. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
11. วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นด ารงอยู่ 
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย 
13. ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ และตรวจสอบ 
14. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
15. การบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม 
16. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ 
17. มีข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของท้องถิ่น 
18. เส้นทางคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย 
19. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมครบถ้วน 
20. เส้นทางคมนาคมครอบคลุมเส้นทางหลัก 
21. การผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ 
22. มีน้ าส าหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1.1  การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
1.2  การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการค้าสู่สากล 
1.3  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

2.1  การคมนาคมและการขนส่ง 
2.2  การส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
2.3  การผังเมือง 



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 3.1  การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
3.2  การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
3.3  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3.4  การสาธารณสุข 
3.5  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.6  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3.7  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4.2  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
4.3  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
4.4  การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงานจาก
การเกษตร 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

5.1  การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น 
5.2  การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
5.3  การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ 

6.1  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
6.2  การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 
6.3  การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกในการท างาน 
6.4  การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.5  การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วน
ร่วม 

 

 

 

    

 

       
2.1 วิสัยทัศน์ 
     “เทศบาลต าบลหนองขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม ประชาชนได้รับบริการที่ดีอย่างเสมอภาคเป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
ก้าวล้ าน าตามเทคโนโลยี สู่ตวรรษ 21” 

     2.2 ยุทธศาสตร์ 
             1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม 

        2.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลหนองขาว 
 



            3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค 
            4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
            5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร 

     2.3 เป้าประสงค์ 
๑)   ประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงพอตัวเองได้ 
๒) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมให้น่าอยู่ 
๓) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษต่อชุมชน 
๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2.4  ตัวช้ีวัด 
  

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPIs) ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets)   

ปี ๕1-๖4 ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี  
64 

ปี  
65 

๑. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ของบ้านหนองขาวให้มี
ความสวยงาม สะดวก 
ปลอดภัย 

ร้อยละของ
นักท่องเที่ยวท่ี
เพิ่มขึ้น 

นักท่องเที่ยวท้ังชาว
ไทยและชาว
ต่างประเทศมา
ท่องเที่ยว ปีละ
ประมาณ ๖๐,๐๐๐ 
คน 

๓๐% ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ 30 

๒. วัฒนธรรม จารีต ร้อยละของ ประชาชนเข้าร่วม ๗๕% ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ 75 



ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อ
น ามาใช้ในวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชน 

ประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

กิจกรรมเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณี เช่น งาน
สงกรานต์ งานเทศน์
มหาชาติ ฯลฯ 
ประมาณร้อยละ 
๖๐ ของประชาชน
ทั้งหมด 

๓. ประชาชนได้รับบริการที่
ดี มีคุณภาพ สะดวก 
รวดเร็ว  

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีความ
พึงพอใจในบริการ 
 

ประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึง
พอใจในบริการ ร้อย
ละ ๙๒.๕ 

๙๕% ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๕ 95 

๔. เทศบาลต าบลหนองขาว 
เป็นบ้านเมืองน่าอยู่และ
ชุมชนน่าอยู่  

๑) ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 
 

๑) ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัย มีร้อยละ 
๙๐ ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

๙๕% ๙๑ ๙๒ 
 
 
 

๙๓ 
 
 
 

๙๔ 
 
 
 

95 

 ๒) ร้อยละของการ
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะทั่วทุก
ถนนครอบคลุมทั่ว
เขตเทศบาล 
 

๒) เขตไฟฟ้า
สาธารณะได้รบัการ
ขยายครอบคลุม
ถนนในเขตเทศบาล 
ร้อยละ ๙๐ ถนน
ทั้งหมด 

๙๕% ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ 95 

 
 
 
 
 

๓) ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปาใช้ 

๓) ครัวเรือนในเขต
เทศบาล มี
น้ าประปาใช้ ร้อยละ 
๙๕ ของครัวเรือน
ทั้งหมด 
 
 
 
 

๑๐๐% ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ 100 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPIs) ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets)   

ปี 61-65 ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

ปี 
 65 

 ๔) ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมี
สุขภาพแข็งแรง  

๔) ประชาชนท่ีมี
สุขภาพแข็งแรง  
ด ารงชีวิตถูกหลัก
สุขอนามัย ร้อยละ 
๗๕ ของประชากร
ทั้งหมด 
 

๘5% ๘๑ ๘๒ ๘๓ ๘๔ 
 

85 

 ๕) จ านวนครัวเรือน
ผู้มีอายุ ๑๘-๖๐ ปี มี
อาชีพและมีรายได ้

๕) ครัวเรือนผู้มีอายุ 
๑๘-๖๐ ปี มีอาชีพ
และรายได้ผ่าน
เกณฑ์ จปฐ. ร้อยละ 

๙๐% ๘๒ ๘๔ ๘๖ 
 

๘๘ 90 



๘๐ 
 

 ๖) ร้อยละของ
ประชาชนในวัยเรียน
ที่ได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

๖) ประชาชนในวัย
เรียน อายุ ๔ – ๑๕ 
ปี ได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 
๙๕ 
 

๙๙% ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ 99 

 ๗) ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๗) ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน จาก
บริการของ
หน่วยงานภาครัฐ ไม่
ว่าจะเป็นการป้อง
การและบรรเทาสา
ธารณภัย การรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
การจราจร และการ
จัดระเบียบชุมชน 
ร้อยละ ๙๐ ของ
ประชากรทั้งหมด 
 
 

๙๙% ๙๒ ๙๔ ๙๖ 
 
 

๙๘ 
 
 

99 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPIs) ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets)   

ปี 61-65 ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี  
64 

ปี  
65 

๕. เทศบาลต าบลหนองขาว
มี ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ใ น ก า ร
พัฒนาด้านการศึกษา 

จ านวนรางวัลที่ได้รับ
จากการประกวด
ด้านการศึกษาใน
ด้าน 
ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลได้รับรางวัล   
-รางวัลบริหารจัดการ
ที่ด ีในปี ๒๕๔๙, 
๒๕๕๐, ๒๕๕๑ 
-รางวัลชมเชยบริหาร
จัดการที่ดี ๓ ปี 
ติดต่อกัน  
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น่าอยู่ ระดับดีมาก ปี 
๒๕๔๙ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น่าอยู่ดีเด่น ระดับ

๙๕% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละประชาชนท่ีมี
ความพึงพอใจใน
บริการ 
 
 

จังหวัด ปี ๒๕๔๙ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ผ่านการประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
เพื่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ปี๒๕๕๐ 
-ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น ปี 
๒๕๕๐ 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดีเด่น ของอปท. ปี 
๒๕๕๑ 
 
-ประชาชนกลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึง
พอใจในบริการด้าน
การศึกษา ร้อยละ 
๙๓.๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๕% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๓ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๔ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
95 

 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1.  ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
2.  ประชาชนมีการด ารงชีวิตที่ดีข้ึน 
3.  ประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สะดวกและรวดเร็ว 
4.  เป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
5.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

2.6 กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและมีงานท าเพ่ือเป็นรายได้ 
2) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอด จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันส าคัญต่างๆ 

และส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน 
3) ส่งเสริมสาธารณสุขและสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติด ส่งเสริมให้มีสถานประกอบการมีความสะอาดถูกหลักอนามัย ส่งเสริมการออกก าลังกาย การกีฬาและ
นันทนาการ และก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และอาคารด้าน
นันทนาการ 

4) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ประชาชน  

5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 

6) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า และ
ปรับปรุง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านการจราจร 



 7) วางผังเมือง และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการวางผังเมือง 
 8) ปรับปรุงและพัฒนาการผลิตน้ าประปา และคุณภาพน้ าประปา ก่อสร้าง ปรับปรุง 

บ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 9) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ปรับปรุง พัฒนาการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย และก่อร้าง ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการน้ าเสีย และน้ าทิ้งจากชุมชน 
 10) สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และจัดตั้งประชาคมเมือง ส่งเสริมให้ประชาชน 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่ม และองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน การวางแผนพัฒนา การควบคุม
ตรวจสอบ ฯลฯ และพัฒนาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น ให้แก่กลุ่ม 
องค์กร ผู้น าชุมชน ฯลฯ 

 11) พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของ
เทศบาล 

 12) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคารสถานที่  และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 13) พัฒนาและปรับปรุงการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน ปรับปรุง 
พัฒนาการจัดเก็บรายได ้

 14) สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 15) พัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
5) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา 
6) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
7) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
8) ส่งเสริมการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น 
9) พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
10) มุ่งเน้นการบริการเชิงรุก  รวดเร็ว   มีประสิทธิภาพ  และโปร่งใส 
12) พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย     
13) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชน 
14) ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

           2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองขาว 
         โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองขาว (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 
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ยุทธสาตร์
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อปท. 

(มี ๕ ยุทธ) 
 

( 
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แผนงาน 

(มี ๘ แผน) 

ยุทธสาตร์
การพัฒนา 
อปท. 

(มี ๕ ยุทธ) 
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๓.๕ แผนผังยุทธศาสตร์ 
    (Strategy Map) 

 

วิสัยทัศน์ “เทศบาลต าบลหนองขาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทีม่ีชื่อเสียง อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ประชาชนได้รับบริการที่ดีอย่างเสมอ
ภาค เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ” 

๑. ด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

ค่าเป้าหมาย 

๒. ด้านสังคม 

 

๓.  ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและ

สาธารณูปโภค 

 

๔. ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

๕. ด้านการเมืองการ
บริหาร 

 

๑.ประชาชนมีรายได้
เพียงพอสามารถพึ่งพา
ตัวเองได้ 

2. การส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน การ
สงเคราะห์แก่ประชาชน 
รวมทั้งการสร้างสังคมให้
น่าอยู่ 
 

๓. การได้รับบริการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานให้มี
ความสะดวกและรวดเร็ว 
 

๔. มลภาวะและ
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษต่อ
ชุมชน 
 

๕.การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 
 

1.  ประชาชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้  
 

2. ประชาชนมีการด ารงชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

๓. ประชาชนได้รับบริการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทีส่ะดวก
และรวดเร็ว 
 

๔. เป็นชุมชนน่าอยู่อยา่ง
ยั่งยืน 
 

๕.ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการ 
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3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
      ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

      มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก   
      มีรถโดยสารประจ าทางผ่านเขตเทศบาลหลายสาย  
      ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากตัวอ าเภอท่า

ม่วงประมาณ 8 กิโลเมตร 
      ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
      ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 

ข้าว ฯลฯ 
      มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
      มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
      มีการจัดตั้งชุมชน 9 ชุมชน  ในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว  ประกอบด้วย  

ตัวแทนของประชาชนในชุมชนเป็นคณะกรรมการ  ชุมชนละ  ๙  คน 
  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  

      เทศบาลต าบลหนองขาว  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

      มีประเพณีแห่ช้างที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของชุมชนและเป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลาย 

      มีวัด   1  แห่ง    
      เทศบาลมีระบบเสียงตามสายประชาสัมพันธ์  ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสาร 
      ชุมชนในเขตเทศบาล  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
     
๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
      ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่าง

เดียวท าให้ขาดรายได ้

ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 



      ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูป
ของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 

      ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอก
ฤดูกาล 

      ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
 
๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดกาญจนบุรี สามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาล ที่มีแผนงาน/

โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
      มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทาง

เศรษฐกิจ 
      ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบ

ราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้เพียงพอในการบริหารจัดการ

ท้องถิ่น 

๔)  อุปสรรค (T : Threat) 
         ปัจจุบันเทศบาลต าบลหนองขาว  เป็นเทศบาลขนาดกลาง   มีงบประมาณ

จ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  
ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
      การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน 

เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
      การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการ

แก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
 

           เทศบาลต าบลหนองขาว  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือ
ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ด าเนินการวิ เคราะห์ข้อมูล  
ดังต่อไปนี้    

            (1)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี 2559 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 26.26 ประกอบอาชีพท านา รองลงมา ร้อยละ 21.23 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และร้อยละ 
0.02 ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์เป็นล าดับที่น้อยที่สุด , ประชากรมีรายได้บุคคลโดยเฉลี่ย 97,270 บาท/ปี  
รองลงมา 77,257 บาท/ปี และ30,567 บาท/ปี เป็นล าดับที่น้อยที่สุด  ในเขตเทศบาลต าบลหนองขาว มี
จ านวน 16 ครัวเรือนที่ไม่มีการเก็บออมเงิน , ช่วงอายุ 15 – 60 ปีมีอาชีพและรายได้  ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  
ร้อยละ  88.41  มีอาชีพและมีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปี ร้อยละ  92     

 



  (2)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มี
การคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน 
เบาหวาน  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหา
คือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครอง
สามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน เกือบทุกครัวเรือนได้กินอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ  มีการออกก าลังกายทีส่ม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ   

 ด้านการศึกษา 
    จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ 
๙9  อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  98 ได้รับการศึกษาภาค
บังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  การแก้ปัญหาของ
เทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ใน
กับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
    จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนาอย่าง
ต่อเนื่อง  ประชากรในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการ
ดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความ
อบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วน
ร่วม 
    ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย
อย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี 6  ครัวเรือน  ที่ไม่มี
การป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
ทางร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  
ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้ง เตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความ
ร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะไม่ให้
เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย  เป็นเรื่องที่ทาง
เทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้           

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับที่อยู่อาศัย ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน

ประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย ท าให้พ้ืนที่สีเขียวมี
น้อย  เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น 
โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของ



ตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม  ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

 
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

 

เศรษฐกจิ การลงทุน

2) ขาดสถานท่ีจ าหน่าย
สินค้า

การพาณิชยกรรม
ร้านค้า / แผงลอย สถานท่ีในการจ าหน่าย

สินค้า

3) ค่าแรงต่ า ค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้างงาน การพาณิชยกรรม

ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง

ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกบั
ค่าครองชีพ มกีารจ้าง
งานมากขึ้น

สังคม ด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาล

ด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาล

1) ขาดแหล่งเงินทุนในการ
ท ากจิการและประกอบ
อาชีพ

ประชาชนทราบและสามารถ
เลือกบริโภคอาหารที่
ปลอดภยัได้ถกูต้อง

2) ประชาชนบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัย

1) มกีารระบาดของ
โรคติดต่อ

สถานการณ์
สภาพแวดลอ้มภายนอกที่

เก่ียวข้อง

ขอบข่ายและ
ประมาณของ
ปัญหา/ความ
ตอ้งการ

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต

ประชาชนในเขต
เทศบาล

มแีหล่งเงินทุนในการท า
กจิการและประกอบอาชีพ

ในพืน้ท่ีไมม่กีารระบาด
ของโรคติดต่อ

ดา้น
พ้ืนทีเ่ป้าหมาย/
กลุม่เป้าหมาย

 
 
 
 
 
 



ท่ีอยู่อาศัย

ประชากร พืน้ท่ีในเขตเทศบาล

สังคมในชุมชน

โครงสร้างพืน้ฐาน

1) ขาดแหล่งพืน้ท่ีสีเขียว พืน้ท่ีสีเขียว พืน้ท่ีในเขตเทศบาล

การเมอืง การบริหาร เทศบาล

ประชาชนในพืน้ท่ีได้รับ
ความช่วยเหลือซ่อมแซม
ท่ีอยู่อาศัยให้มัน่คงแข็งแรง

ควบคุมการกอ่สร้างอาคาร
บา้นเรือนการพจิารณาออก
ใบอนุญาตเพือ่ไม่เกดิปญัหา
จากการกอ่สร้างอาคาร

ประชาชนในพืน้ท่ีท่ี
ได้รับความเดือดร้อน
เร่ืองท่ีอยู่อาศัย

3) ประชาชนในพืน้ท่ีบาง
รายมท่ีีอยู่อาศัยไมม่ัน่คง
แข็งแรง

ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล

5) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพงั และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก

4) มกีารขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากขึ้นท าให้
เกดิการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนท าให้เกดิ
เป็นชุมชนแออดั

1) ความร่วมมอืของ
ประชาชน

ประชาชนในพืน้ท่ีให้
ความร่วมมอืกบัทาง
เทศบาลมากขึ้น

ความร่วมมอื
ของประชาชน

2) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ าไมเ่พยีงพอ 
เกดิการอดุตัน ส่งกล่ินเหมน็
 กอ่ความร าคาญ

ราง/ท่อระบาย
น้ า

มรีางระบายน้ าท่ีสามารถ
ระบายน้ าได้สะดวก ไม่
อดุตัน ไมส่่งกล่ินเหมน็กอ่
ความร าคาญ

พืน้ท่ีในเขตเทศบาล

ส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

มแีหล่งพืน้ท่ีสีเขียวเพิม่
มากขึ้น

ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ
การดูแลท่ีดี

1) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิม่มากขึ้น และเทศบาล
ไมส่ามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจากพืน้ท่ียังไมเ่ป็นท่ี
สาธารณะ จะด าเนินการได้
กต่็อเมือ่ต้องเป็นท่ีสาธารณะ

เส้นทางคมนาคมท่ี
เป็นสาธารณะ 
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ด าเนินการ

มเีส้นทางในการคมนาคม
เพยีงพอและประชาชน
ได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมา

เส้นทางคมนาคม

 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

จบบริบูรณ์ 



 



จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

1
 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

3       1,600,000       3       3,210,000       6         4,570,000       6         4,580,000       4        3,140,000     22      17,100,000

 3 1,600,000 3 2,200,000       6 3,170,000       6 3,180,000       4       1,740,000     22 17,100,000

1
 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

7       1,520,000 7       1,730,000 9 2,290,000 9         2,550,000       8        2,550,000 40      10,640,000

2
 แผนงาน
สาธารณสุข

2 350,000 2          405,000 2 460,000 2            515,000       2           565,000 10        2,295,000

3
 แผนงาน
การศึกษา

4 930,500 6       2,168,600 13         3,231,200 12         3,211,200     12        2,721,200 47      12,262,700

แบบ ผ. 01

บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ยทุธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

1. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ

 รวม

2. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสงัคม

เทศบำลต ำบลหนองขำว อ ำเภอท่ำมว่ง จังหวัดกำญจนบุรี



จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

4

 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

4 2,750,000 5       2,850,000 5         2,850,000 4         2,750,000       4        2,750,000 22      13,950,000

5
 แผนงาน
งบกลาง

5 10,160,000 5     10,715,000 7       11,505,000 7       12,060,000       7      12,615,000 31      57,055,000

22  15,710,500 25    17,868,600 36      20,336,200 34      21,086,200     33     21,201,200 150     96,202,700

1
 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

8  3,577,500 11     13,304,000 70       83,475,900 65       79,983,900     27      13,835,900 181     194,177,200

2
 แผนงาน
งบกลาง

1  500,000 1          550,000 2            650,000 2         1,150,000       1        1,000,000 7        3,850,000

แบบ ผ. 01

เทศบำลต ำบลหนองขำว อ ำเภอท่ำมว่ง จังหวัดกำญจนบุรี

ยทุธศำสตร์

บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

3. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

 รวม



จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

3
 แผนงาน
การพาณิชย์

4  2,400,000 6     12,400,000 9       17,600,000 9       22,100,000       9      21,600,000 37      76,100,000

4

 แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

1  500,000 1          550,000 1            600,000 1         1,000,000       1        1,000,000 5        3,650,000

14  6,997,500 19    26,804,000 82    101,825,900 77    103,733,900     38     86,935,900 230    326,277,200 รวม

ปี 2565 รวม 5 ปีปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เทศบำลต ำบลหนองขำว อ ำเภอท่ำมว่ง จังหวัดกำญจนบุรี

ยทุธศำสตร์
ปี 2561

แบบ ผ. 01

บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ



จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

1
แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป

-  - -  - 2         8,030,000 2         8,030,000 2        8,030,000 6      24,090,000

2
 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

2  1,650,000 4       2,350,000 3         3,250,000 3         3,350,000       3        3,400,000 15      14,000,000

2  1,650,000 4      2,350,000 5      11,280,000 5      11,380,000       5     11,430,000 21     38,090,000

3. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดลอ้มและทรัพยำกรธรรมชำติ

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

 รวม

รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01

บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบำลต ำบลหนองขำว อ ำเภอท่ำมว่ง จังหวัดกำญจนบุรี

ยทุธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562



จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

1
  แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป

16  3,146,000 18       3,741,000 21         4,611,000 19         4,281,000     19        4,501,000 93      20,280,000

2
 แผนงาน
การศึกษา

2  250,000 2          300,000 2            350,000 2            400,000       2           450,000 10        1,750,000

3

 แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

1  200,000 1          250,000 1            400,000 4            350,000       1           400,000 8        1,600,000

แบบ ผ. 01

บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบำลต ำบลหนองขำว อ ำเภอท่ำมว่ง จังหวัดกำญจนบุรี

ยทุธศำสตร์
ปี 2561

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 รวม 5 ปี

5. ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมอืง กำรบริหำร

ปี 2564



จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

4
 แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน

2  2,000,000 5       5,000,000 3         8,000,000 3         8,000,000       3        8,000,000 16      31,000,000

5

 แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน

4  630,000 4          780,000 5            980,000 5         1,130,000       5        1,280,000 23        4,800,000

25  6,226,000     30    10,071,000 29      14,341,000 33      14,161,000     30     14,631,000   147     59,430,000

66    32,164,000       81 59,293,600     158 150,953,100     155 153,541,100   110  135,938,100     570 537,099,900   

รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01

บัญชสีรปุโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เทศบำลต ำบลหนองขำว อ ำเภอท่ำมว่ง จังหวัดกำญจนบุรี

ยทุธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

 รวม

รวมทั้งสิ้น



แบบ ผ.02

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม)

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 1,000,000 1,100,000 500,000 500,000 500,000ส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวบา้น
หนองขาว

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

1. จัดกจิกรรม
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
2. โฆษณาเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์การ
ทอ่งเที่ยวบา้นหนอง
ขาวผ่านส่ือต่าง ๆ 
3. กอ่สร้าง ปรับปรุง
 บ ารุงรักษาสถานที่
ทอ่งเที่ยว

ต าบลหนอง
ขาวเปน็
แหล่ง
ทอ่งเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง

ส านกั
ปลัดเทศบาล

เป้าหมาย

ส่งเสริมใหบ้า้น
หนองขาว เปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่มี
ชื่อเสียง

นกัทอ่งเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและ
ชาว
ต่างประเทศ 
มาทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้น

2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม)

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2 - - 500,000 500,000 500,000จัดท าปา้ยบอก
แหล่งทอ่งเที่ยว

ส่งเสริมใหบ้า้น
หนองขาวเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่มี
ชื่อเสียง

1. เพื่อการเปน็
ประชาสัมพนัธ์แหล่ง
ทอ่งเที่ยว

ต าบลหนอง
ขาวเปน็
แหล่ง
ทอ่งเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง

นกัทอ่งเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและ
ชาว
ต่างประเทศ 
มาทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้น

ส านกั
ปลัดเทศบาล

2.จัดท าปา้ยบอก
แหล่งทอ่งเที่ยว

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม)

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

3 ส่งเสริมใหบ้า้น
หนองขาวเปน็
แหล่งทอ่งเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่มี
ชื่อเสียง และเปน็
สัญลักษณ์ของ
วัฒนธรรมชาว
ต าบลหนองขาว

1.จัดกจิกรรม
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
 2. ปรับปรุงภมูทิศัน์
โดยรอบใหส้วยงาม

- - 800,000 800,000 -

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ต าบลหนอง
ขาวเปน็
แหล่ง
ทอ่งเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง

นกัทอ่งเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและ
ชาว
ต่างประเทศ 
มาทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้น

ส านกั
ปลัดเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

กอ่สร้าง
ประติมากรรม
สัญลักษณ์วัวเทยีม
เกวียนสัญญา
ลักษณ์ประจ าต าบล
หนองขาว ตามแบบ
แปลนและรายการที่
เทศบาลก าหนดเขต
เทศบาลต าบล
หนองขาว



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ

 แผนงานบริหารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม)

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

4 - - 650,000 650,000 - ส านกัปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงพพิธิภณัฑ์ 
 พร้อมปา้ยโครงการ
 ๑ ปา้ย ตามแบบ
แปลนและรายการที่
เทศบาลก าหนด ม.
1  ต าบลหนองขาว
 ผู้ดูแลวัดอนิทารามฯ

ปรับปรุงอาคาร
พพิธิภณัฑ์และ
บริเวณโดยรอบให้
สวยงาม สร้างความ
ประทบัใจแก่
นกัทอ่งเที่ยว

ปรับปรุงอาคาร
พพิธิภณัฑ์

ปรับปรุง
อาคาร
พพิธิภณัฑ์มี
สภาพสวยงาม

สร้างความ
ประทบัใหแ้ก่
นกัทอ่งเที่ยว



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชมุชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 100,000 110,000 120,000 130,000 140,000 ส านกั
ปลัดเทศบาล

ประชาชนมี
ชีวิตแบบ
พอเพยีง

เมื่อส้ินสุด
โครงการ 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ 60 
มกีารปฏบิติั
ตาม
โครงการ
อย่างต่อเนื่อง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

โครงการเรียนรู้ตาม
แนวปรัญชา 
"เศรษฐกจิพอเพยีง"

ส่งเสริมให้
ประชาชนด าเนนิ
ชีวิตอย่างพอเพยีง

 1. จัดกจิกรรมที่
เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่อง
2. สนบัสนนุ
โครงการ/กจิกรรมที่
ประชาชนด าเนนิการ
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ



1. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานบริหารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมอีาชพีและมงีานท าเพ่ือเป็นรายได้ )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000ส่งเสริมอาชีพสร้าง
รายได้

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ส่งเสริมและพฒันา
อาชีพเพื่อสร้าง
รายได้ของประชาชน

1. พฒันาการ
รวมกลุ่มอาชีพ
2. แกไ้ขปญัหาความ
ยากจนตามนโยบาย
ของรัฐบาล
3. ส่งเสริมการผลิต 
การจัดจ าหนา่ย และ
เทคโนโลยีในการ
ประกอบอาชีพ
4. ฝึกอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้
5. กอ่สร้าง ปรับปรุง
 บ ารุงรักษา อาคาร
ศูนย์ฝึกอาชีพ

เมื่อส้ินสุด
โครงการ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ร้อยละ 60 
มกีารปฏบิติั
ตาม
โครงการ
อย่างต่อเนื่อง

ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ส านกั
ปลัดเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา



- ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสงัคม

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสงัคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สบืทอดจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถ่ิน และวันส าคัญต่างๆ )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 จัดกจิกรรมอย่างนอ้ย
 2 คร้ัง

500,000 550,000 600,000 650,000 700,000 ส านกั
ปลัดเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565)

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างสขุภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสงัคมแห่งการเรียนรู้

อนรัุกษ ์ฟื้นฟ ูสืบ
ทอดประเพณี 
วัฒนธรรม และภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่น

ความพงึ
พอใจของ
ประชาชนที่
มต่ีอการจัด
โครงการ
ต่างๆ ไม่
นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 70

ประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภมูปิญัญา
พื้นบา้นได้รับ
การพฒันาต่อ
ยอด

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมและภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่นใหค้ง
อยู่สืบไป



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสงัคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สบืทอดจารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถ่ิน และวันส าคัญต่างๆ )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2 จัดกจิกรรมวัน
ส าคัญต่าง ๆ

ส่งเสริมและพฒันา
บทบาทการมส่ีวน
ร่วมในการพฒันา
ทอ้งถิ่นของ
ประชาชน

จัดกจิกรรมในวัน
ส าคัญ เช่น งานพระ
ราชพธิี วันเทศบาล 
วันสตรีแหง่ชาติ วัน
เยาวชนแหง่ชาติ ฯลฯ

200,000 250,000 300,000 350,000 350,000 ความพงึ
พอใจของ
ประชาชนที่
มต่ีอการจัด
โครงการ
ต่างๆ ไม่
นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 70

ประชาชน
ตระหนกัใน
คุณค่าของวัน
ส าคัญต่าง ๆ

ส านกั
ปลัดเทศบาล

3 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมาเป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนมี
ความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์

ความพงึ
พอใจของ
ประชาชนที่
มต่ีอการจัด
โครงการ
ต่างๆ ไม่
นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 70

ที่ โครงการ

ส านกั
ปลัดเทศบาล

จัดกจิกรรมปกปอ้ง
และเทดิทนูสถาบนั
พระมหากษตัริย์

แสดงความ
จงรักภกัดีต่อ
สถาบนั
พระมหากษตัริย์

จัดกจิกรรมเกี่ยวกบั
ปกปอ้งและเทดิทนู
สถาบนั
พระมหากษตัริย์ เช่น
 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสงัคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมท านุบ ารุงศาสนา)

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 จัดกจิกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา

สืบสานเผยแพร่
พระพทุธศาสนา

จัดกจิกรรม เช่น วัน
ออกพรรษา วัน
มาฆบชูา ฯลฯ และ
กจิกรรมอื่นที่
เกี่ยวข้อง

20,000 30,000 40,000 50,000 50,000 ความพงึ
พอใจของ
ประชาชนที่
มต่ีอการจัด
โครงการ
ต่างๆ ไม่
นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 70

ประชาชนนอ้ม
น าหลักค าสอน
ใน
พระพทุธศาสนา
มาใช้ในการ
ด าเนนิชีวิต

ส านกั
ปลัดเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการที่ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสงัคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนาสง่เสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 สานสัมพนัธ์ บา้น 
วัด โรงเรียน 
ราชการ "บวร"

ส่งเสริมใหน้กัเรียน 
ครู ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไป เข้า
วัดเพื่อท ากจิกรรม
ทางศาสนาร่วมกนั 
ตลอดจนประสาน
การพฒันาทอ้งถิ่น 
ระหว่างบา้น วัด 
โรงเรียน

จัดกจิกรรม เช่น ฟงั
เทศน ์อบรม/ค่าย
พระพทุธศาสนา จัด
กจิกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา กจิกรรม
ลด ละ เลิก 
อบายมขุฯลฯ

100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ส านกึใน
พทุธศาสนา
ไมน่อ้ยกว่า 
ร้อยละ 70

ประชาชนนอ้ม
น าหลักค าสอน
ใน
พระพทุธศาสนา
มาใช้ในการ
ด าเนนิชีวิต

ส านกั
ปลัดเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

ที่ โครงการ



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

แผนงานสาธารณสขุ  (แนวทางการพัฒนา สง่เสริมงานสาธารณสขุและสร้างสขุภาพอนามยัที่ดีแก่ประชาชนและบุคลากรของเทศบาล )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 กองช่างพฒันาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข

พฒันาบริการด้าน
สาธารณสุขด้าน
ต่างๆ แกป่ระชาชน

เป้าหมาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

จัดกจิกรรมส่งเสริม
การออกก าลังกาย
,ตรวจสุขภาพ,จัดซ้ือ
ทรายอะเบท,อบรม
ด้านสาธารณสุขใน
กลุ่มต่างๆ เช่นกลุ่ม
เส่ียงหรือกจิกรรม
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

จ านวน
ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี 
ปราศจาก
โรคติดต่อ
นอ้ยลงกว่า
ปทีี่ผ่านมา

ประชาชนมี
สุขภาพที่
แข็งแรง

ที่ โครงการ



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

แผนงานงบกลาง (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมงานสาธารณสขุและสร้างสขุภาพอนามยัที่ดีแก่ประชาชนและบุคลากรของเทศบาล ) 

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 เงินสมทบกองทนุ
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบล
หนองขาว

เพื่อสมทบเข้า
กองทนุของกองทนุ
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบล
หนองขาว

จ านวน 1 กองทนุ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เทศบาล
สนบัสนนุ
เงินสมทบ
ชุมชน
เทศบาล

ส านกั
ปลัดเทศบาล

2 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่าง

ประชาชน
ได้รับบริการใน
ด้านสวัสดิการ
ต่าง ๆ อย่าง
ทั่วถึง

โครงการ

ประชาชน
ได้รับการ
บริการด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ
และปอ้งกนั
โรคอย่างทั่วถึง

ที่

เทศบาล
สนบัสนนุ
เงินสมทบ
กองทนุ
หลักประกนั
สุขภาพ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
เป้าหมาย

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เงินสมทบเข้า
กองทนุหลักประกนั
สุขภาพเทศบาล
ต าบลหนองขาว

เพื่อสมทบตาม
หลักเกณฑ์ของ
ส านกังาน
หลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติ

เงินสมทบกองทนุ
หลักประกนัสุขภาพ 
จ านวน 1 กองทนุ



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

แผนงานงบกลาง (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมงานสาธารณสขุและสร้างสขุภาพอนามยัที่ดีแก่ประชาชนและบุคลากรของเทศบาล ) 

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

3 - - 210,000 210,000 210,000 กองช่าง

4 - - 25,000 25,000 25,000 กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เงินสมทบจาก
ส านกังานกองทนุ
หลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติ

เพื่อสมทบตาม
หลักเกณฑ์ของ
ส านกังาน
หลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติ

เงินสมทบกองทนุ
หลักประกนัสุขภาพ 
จ านวน 1 กองทนุ

ที่ โครงการ
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ
เป้าหมาย

เทศบาล
สนบัสนนุ
เงินสมทบ
กองทนุ
หลักประกนั
สุขภาพ

ประชาชน
ได้รับการ
บริการด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ
และปอ้งกนั
โรคอย่างทั่วถึง

เงินสมทบจาก
ส านกังานกองทนุ
หลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติเพื่อ
ผู้สูงอายุภาวะพึ่งพงิ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

เพื่อสมทบตาม
หลักเกณฑ์ของ
ส านกังาน
หลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติ

เงินสมทบกองทนุ
หลักประกนัสุขภาพ 
จ านวน 1 กองทนุ

เทศบาล
สนบัสนนุ
เงินสมทบ
กองทนุ
หลักประกนั
สุขภาพ

ประชาชน
ได้รับการ
บริการด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ
และปอ้งกนั
โรคอย่างทั่วถึง



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

แผนงานเคหะและชมุชน  (แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เป้าหมายโครงการ

จัดกจิกรรม เช่น 
อบรมและศึกษาดู
งานส าหรับนกัเรียน 
เยาวชน และ
ประชาชน แข่งขัน
กฬีาและกจิกรรม
นนัทนาการ ฯลฯ

ที่

รู้ทนัยาเสพติดเพื่อ
ชีวิตที่ดีกว่า

งบประมาณและที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

จ านวน
ชุมชนมคีวาม
เข้มแข็ง
แกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด 
ครบ 9 ชุมชน

ผู้เข้าร่วม
กจิกรรม
ตระหนกัถึงพษิ
ภยัของยาเสพ
ติด

1. รณรงค์ ปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายา
เสพติด
2. ส่งเสริมให้
ประชาชนมคีวามรู้
และตระหนกัถึง
ปญัหาพษิภยัของยา
เสพติด



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2 - - 50,000 50,000 50,000 ส านกัปลัดผู้เข้าร่วม
กจิกรรม
ตระหนกัถึงพษิ
ภยัของยาเสพ
ติด

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เป้าหมาย

แข่งขันกฬีาต้านยา
เสพติด

1. รณรงค์ ปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหายา
เสพติด
2. ส่งเสริมให้
ประชาชนมคีวามรู้
และตระหนกัถึง
ปญัหาพษิภยัของยา
เสพติด

งบประมาณและที่ผ่านมา

จ านวน
ชุมชนมคีวาม
เข้มแข็ง
แกไ้ขปญัหา
ยาเสพติด 
ครบ 9 ชุมชน

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

แข่งขันกฬีาต้านยา
เสพติดแกเ่ยาวชน
และประชาชน

ที่ โครงการ



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

แผนงานสาธารณสขุ  (แนวทางการพัฒนา สง่เสริมให้สถานประกอบการมคีวามสะอาดถูกหลกัสขุอนามยั )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 50,000 55,000 60,000 65,000 65,000 กองช่างผู้เข้าร่วม
โครงการมี
การบริการที่
มคุีณภาพ
ถูกหลัก
อนามยั
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 70

ประชาชนได้รับ
สินค้า/บริการที่มี
คุณภาพถูก
สุขลักษณะอนามยั

ผู้ประกอบการ
น าความรู้ไปใช้
ในการ
ประกอบกจิการ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

จัดฝึกอบรม/ศึกษาดู
งาน หรือจัดกจิกรรม
เกี่ยวกบัการส่งเสริม
ใหผู้้ประกอบการมี
ความรู้และปฏบิติั
ตามกฎหมาย

ที่

ส่งเสริมใหส้ถาน
ประกอบการปฎบิติั
ตามระเบยีบ
กฎหมาย

โครงการ



2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมการออกก าลงักาย การกีฬา และนันทนาการ )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

400,000

เป้าหมาย

200,000 250,000จัดหาอปุกรณ์กฬีา
และเคร่ืองออกก าลัง
กายใหก้บัชุมชนทั้ง 9
 ชุมชน, สร้างลาน
กฬีาในชุมชน , จัด
กจิกรรมแข่งขันกฬีา

350,000 ประชาชนใช้
เวลาว่างในการ
ออกก าลังกาย 
เล่นกฬีา

เทศบาลมี
สถานที่ให้
ประชาชน
ออกก าลังกาย

ส านกั
ปลัดเทศบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกฬีา ออกก าลัง
กาย

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

300,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมาโครงการที่

1 สุขภาพดีไมม่ขีาย 
ถ้าอยากได้ต้องออก
ก าลังกาย



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมการออกก าลงักาย การกีฬา และนันทนาการ )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผู้สูงอายุในชุมชน
หนองขาว

ส่งเสริมและ
สนบัสนนุการจัด
กจิกรรมกฬีา 
ส าหรับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุใช้เวลา
ว่างในการออก
ก าลังกาย เล่น
กฬีา

ผู้สูงอายุใน
ชุมชนเข้า
ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริม
สุขภาพ 
จ านวน 9 
ชุมชน

ส านกั
ปลัดเทศบาล

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

เป้าหมายวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

ที่ โครงการ

สนบัสนนุการจัด
กจิกรรมกฬีาผู้สูงอายุ



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมการออกก าลงักาย การกีฬา และนันทนาการ )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

3 - - 250,000 250,000 - ส านกั
ปลัดเทศบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกาย 
และอปุกรณ์
กฬีา

ประชาชนใช้
เวลาว่างในการ
ออกก าลังกาย 
เล่นกฬีา

จัดซ้ือเคร่ืองออก
ก าลังกาย พร้อม
ติดต้ัง จ านวน 7 จุด
 (บริเวณ ม.1, ม.3 ,
 ม.4, ม.5 , ม.8 , 
ม.9 และหมู่ 12) 
พร้อมปา้ยโครงการ
 ๑ ปา้ย ตามแบบ
แปลนและรายการที่
เทศบาลก าหนดเขต
เทศบาลต าบล
หนองขาว

ที่ โครงการ

ส่งเสริมใหป้ระชาชน
เล่นกฬีา ออกก าลัง
กาย

จัดหาอปุกรณ์กฬีา
และเคร่ืองออกก าลัง
กายใหก้บัชุมชน

เป้าหมาย



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

แผนงานการศึกษา (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตแก่ประชาชน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 400,000 450,000 500,000 550,000 600,000 นกัเรียน 
นกัศึกษา 
ประชาชน
ทั่วไปมคีวาม
สนใจด้าน
การศึกษามาก
ขึ้น

1. จัดกจิกรรม เช่น 
สอน
ภาษาต่างประเทศ 
สอนพเิศษแกน่กัเรียน
 จัดงานสายสัมพนัธ์ 
จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้
 ศูนย์เยาวชนฯลฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

เทศบาล
สร้างสังคม
แหง่การ
เรียนรู้

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ที่

ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตส าหรับ
ประชาชน

โครงการ เป้าหมาย

ส่งเสริมให้
ประชาชนมคีวามรู้
จากส่ือ,แหล่งเรียนรู้
, ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น 
ฯลฯ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

ส านกั
ปลัดเทศบาล



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

แผนงานการศึกษา (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตแก่ประชาชน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2 - - 150,000 150,000 150,000 อาคารเรียน
และสระว่ายน้ า
มคีวามคงทน
ถาวร สะอาด
เปน็แหล่ง
เรียนรู้ที่
เหมาะสมกบั
ผู้เรียน

ซ่อมแซม ปรับปรุง 
ต่อเติมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ
และสระว่ายน้ า

ส านกั
ปลัดเทศบาล

นกัเรียนมี
อาคารเรียน
และสระว่าย
น้ าที่
เหมาะสม
กบัการเรียนรู้

งบประมาณและที่ผ่านมา

ซ่อมแซม, ปรับปรุง ,
ต่อเติม อาคารเรียน
ทั้งภายนอก,ภายใน
อาคารประกอบ 
และบริเวณโดยรอบ
และสระว่ายน้ าของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
และโรงเรียนอนบุาล

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ที่ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

โครงการ เป้าหมาย

เพิ่มความมั่นคง
แข็งแรงใหก้บัอาคาร
เรียน อาคาร
ประกอบ และสระ
ว่ายน้ า



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

 แผนงานการศึกษา (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตแก่ประชาชน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

3 เด็กและเยาวชน 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

โครงการกจิกรรม
ของสภาเด็กและ
เยาวชน

มกีจิกรรมที่
เหมาะสม
กบัการ
พฒันา
ศักยภาพให้
เหมาะสมกบั
วัย

เด็กและ
เยาวชนมี
ศักยภาพใน
ภาวะผู้น ามาก
ขึ้น รู้รักสามคัคี

ส านกั
ปลัดเทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา

ส่งเสริมกจิกรรม
ของสภาเด็กและ
เยาวชน ใหม้ี
ประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ



2. ยทุธศาสตร์  ด้านสงัคม

 แผนงานการศึกษา (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตแก่ประชาชน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

4 - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ส านกั
ปลัดเทศบาล 
(การศึกษา)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่อเปน็ค่า
สนบัสนนุค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา

นกัเรียนในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนอนบุาล
เทศบาล

เด็กนกัเรียน
ได้รับสิทธิ 
สวัสดิการ ใน
เร่ืองของ
การศึกษาอย่าง
ครบถ้วน

เด็กนกัเรียน
มสิีทธิ 
สวัสดิการ ใน
เร่ืองของ
การศึกษา

โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา

ที่ โครงการ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย



2. ยทุธศาสตร์  ด้านสงัคม

แผนงานการศึกษา (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตแก่ประชาชน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

5 - 50,000 70,000 - -สร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปญัญา

เพื่อเสริมสร้าง
พฒันาการที่ดีของ
เด็กนกัเรียน

นกัเรียนในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนอนบุาล
เทศบาล

เด็กนกัเรียน
มพีฒันาการ
ที่ดี

เด็กนกัเรียนมี
สุขภาพ 
พลานามยัที่
แข็งแรง สมวัย

ที่ งบประมาณและที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

โครงการ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ส านกั
ปลัดเทศบาล 
(การศึกษา)



2. ยทุธศาสตร์  ด้านสงัคม

แผนงานการศึกษา (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตแก่ประชาชน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

6 - 7,200 7,200 7,200 7,200

7 พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การศึกษา

เพื่อพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการศึกษา เปน็
การวางระบบ IT 
ศูนยเ์รียนรู้ ICT ไปที่
อา่นหนงัสือทอ้งถิ่น
รักการอื่นเทศบาล
ต าบลหนองขาว

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลหนองขาว

- - 500,000 500,000 500,000 เด็กนกัเรียน
มพีฒันาการ
ที่ดี มคีวามรู้
มากขึ้น

เด็กนกัเรียน
ได้รับความรู้
มากขึ้น

ส านกั
ปลัดเทศบาล 
(การศึกษา

ค่าใช้จ่าย
อนิเตอร์เนต็
โรงเรียน (Wifi)

ที่

เพื่อเสริมสร้าง
พฒันาการที่ดีของ
เด็กนกัเรียน ใหเ้ด็ก
ได้ศึกษาความรู้

โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

เด็กนกัเรียน
ได้รับความรู้
มากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

นกัเรียนในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนอนบุาล
เทศบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา

เด็กนกัเรียน
มพีฒันาการ
ที่ดี มคีวามรู้
มากขึ้น

ส านกั
ปลัดเทศบาล 
(การศึกษา)



2. ยทุธศาสตร์  ด้านสงัคม

แผนงานการศึกษา (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตแก่ประชาชน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

8 - -       200,000       200,000       200,000

 - 

9 - 61,400 - - - ส านกั
ปลัดเทศบาล 
(การศึกษา)

จัดซ้ืออปุกรณ์
ส าหรับหอ้งเรียน
โครงการพฒันา
คุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV 
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนอนบุาล
 แหง่ละ 30,700 
บาท

เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซม อาคาร
และบริเวณ
โดยรอบหอ้งสมดุ 
ใหม้คีวามแข็งแรง 
สวยงาม

เพื่อปรับปรุง 
ซ่อมแซม อาคาร
และบริเวณโดยรอบ
หอ้งสมดุ

 อาคารและ
บริเวณ
โดยรอบ
แข็งแรง 
สวยงาม

สร้างความ
ประทบัแก่
ผู้ใช้บริการ

ส านกั
ปลัดเทศบาล

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
อาคารและบริเวณ
โดยรอบหอ้งสมดุ
ประชาชน (ที่อา่น
หนงัสือทอ้งถิ่นรัก
การอา่น ม.1)

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

โครงการที่ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เด็กนกัเรียน
ได้รับความรู้
มากขึ้น

เพื่อเสริมสร้าง
พฒันาการที่ดีของ
เด็กนกัเรียน

นกัเรียนในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนอนบุาล
เทศบาล

เด็กนกัเรียน
มพีฒันาการ
ที่ดี



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

แผนงานการศึกษา (แนวทางการพัฒนา สง่เสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตแก่ประชาชน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

10 เรียนรู้ตามรอยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพยีง ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเทศบาล
ต าบลหนองขาว

1.เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและครูมทีกัษะ
ชีวิตในการเรียนรู้
หลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง 
2.เพื่อเปน็แหล่ง
เรียนรู้ภมูปิญัญา
และหลักเศรษฐกจิ
พอเพยีงของเด็ก 
ผู้ปกครอง และ
ชุมชน

เด็ก ครู และ
ผู้ปกครอง ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
พฒันาศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

- - 10,000 10,000 10,000 ส านกั
ปลัดเทศบาล 
(การศึกษา)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เด็ก ครู 
ผู้ปกครอง 
และชุมชนมี
ส่วนร่วมใน
การพฒันา
ศูนย์ฯ และ
เปน็ศูนย์การ
เรียนรู้ ภมูิ
ปญัญาไทย
และหลัก
เศรษฐกจิ
พอเพยีง

เด็กนกัเรียนมี
พฒันาการที่
สมวัย



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

แผนงานการศึกษา (แนวทางการพัฒนา สง่เสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตแก่ประชาชน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

11 - - 10,000 10,000 10,000 ส านกั
ปลัดเทศบาล 
(การศึกษา)

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

บรูณาการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ โดยครูภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่นของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
หนองขาว

1.เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก
 พอ่แม ่ปู่ย่า ตายาย
 รู้จักภมูปิญัญา
ทอ้งถิ่นในชุมชน    
2. เพื่อส่งเสริมให้
เด็กมพีฒันาการ
ด้านกล้ามเนื้อมดั
ใหญ่

เด็ก พอ่ แม่
 ปู่ ย่า ตา 
ยาย สามารถ
เรียนรู้ภมูิ
ปญัญา
ทอ้งถิ่น และ
ได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจากการ
เข้าร่วม
กจิกรรมของ
ผู้ปกครอง
และชุมชน
ในทอ้งถิ่น
ของตนเอง

เด็กนกัเรียนมี
พฒันาการที่
สมวัย

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย

เด็ก พอ่ แม ่ปู่ ย่า ตา
 ยาย สามารถเรียนรู้
ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น 
และได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากการเข้าร่วม
กจิกรรมของ
ผู้ปกครองและชุมชน
ในทอ้งถิ่นของตนเอง



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

แผนงานการศึกษา (แนวทางการพัฒนา สง่เสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตแก่ประชาชน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

12 - - 20,000 20,000 20,000เด็กได้รับการพฒันา
และการส่งเสริม
พฒันาการ และการ
เจริญเติบโตพร้อม
กนัทั้ง 4 ด้าน พอ่แม่
 ผู้ปกครองแลครูมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และพฒันาการ
ส่งเสริมภาวะโภชน
การในเด็ก

เด็กได้รับ
การพฒันา 
และส่งเสริม
พฒันาการ
และการ
เจริญเติบโต
พร้อมทั้ง 4 
ด้าน

เด็กนกัเรียนมี
พฒันาการที่
สมวัย

ส านกั
ปลัดเทศบาล 
(การศึกษา)

1.เพื่อใหเ้ด็กใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
มพีฒันาการที่สมวัย 
  2. เพื่อยกระดับ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
หนองขาว ใหไ้ด้
มาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็กคุณภาพและ
เปน็ศูนย์ต้นแบบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

รักการอา่น ชวนลูก
รัก "ตะลุยโลก
นทิาน" ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบล
หนองขาว



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสงัคม

แผนงานการศึกษา (แนวทางการพัฒนา สง่เสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตแก่ประชาชน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

13 - - 144,000 144,000 144,000

14 33,000 - - - -

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ปรับปรุงซุ้มทางเข้า
บริเวณโรงเรียน
อนบุาลเทศบาล

ปรับปรุงซุ้มทางเข้า
บริเวณโรงเรียน
อนบุาลเทศบาลให้
สวยงาม

โรงเรียนอนบุาล โรงเรียนมภีมูิ
ทศันท์ี่สวยงาม

ส านกั
ปลัดเทศบาล 
(การศึกษา)

เด็กนกัเรียน
มคีวามรู้
ความเข้าใจ
ด้านภาษา
มากขึ้น

ความพงึ
พอใจของ
ประชาชน 
ในภมูทิศัน์
ของโรงเรียน
 ไมน่อ้ยกว่า
 70%

เด็กนกัเรียนของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
และของโรงเรียน
อนบุาลเทศบาล
ต าบลหนองขาว

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ที่

หอ้งเรียนพเิศษ
หลักสูตรภาษาไทย
และภาษาองักฤษ 
(Mini English 
Program)

พฒันาและ
เสริมสร้างความรู้
ทางด้านภาษาไทย
และภาษาองักฤษให้
เด็กนกัเรียน

โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย

ส านกั
ปลัดเทศบาล 
(การศึกษา)

เด็กนกัเรียนมี
พฒันาการที่
สมวัย



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

แผนงานการศึกษา (แนวทางการพัฒนา สง่เสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชวีิตแก่ประชาชน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

15 397,500    - - - -

 

ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก มี
อาคารเรียน
เหมาะสม
กบั
การศึกษา
ของนกัเรียน

อาคารเรียน 
และสระว่ายน้ า
 ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
มสีภาพคงทน 
ถาวร

ส านกั
ปลัดเทศบาล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

อาคารเรียน และ
สระว่ายน้ า ของศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

ซ่อมแซม ปรับปรุง 
ต่อเติม อาคารเรียน
ทั้งภายใน-ภายนอก
 และบริเวณสระ
ว่ายน้ า

ซ่อมแซม ปรับปรุง 
ต่อเติม อาคารเรียน
ทั้งภายใน-ภายนอก
 และบริเวณสระ
ว่ายน้ า



แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชวีิตและจดัสวัสดิการให้แก่เด็ก สตรี ผู้สงูอาย ุคนพิการ ผู้ป่วยเอดสแ์ละผู้ด้อยโอกาส )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 ช่วยเหลือ 
สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชน
ในพื้นที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
คุณภาพที่ดี

ผู้ด้อยโอกาสมี
ความเปน็อยู่ดี
ขึ้น ได้รับ
โอกาสทาง
สังคมอย่างเทา่
เทยีมกนั

ส านกั
ปลัดเทศบาล

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้ประสบภยั  ผู้
ยากไร้ ผู้สูงอายุ คน
พกิาร ผู้ปว่ยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาส

ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสที่มี
คุณสมบติัตามที่
ระเบยีบฯ ก าหนด, 
เยี่ยมบา้น
ผู้ด้อยโอกาส, หว่งใย
ใส่ใจผู้สูงอายุ



แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชวีิตและจดัสวัสดิการให้แก่เด็ก สตรี ผู้สงูอาย ุคนพิการ ผู้ป่วยเอดสแ์ละผู้ด้อยโอกาส )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้สูงอายุ ผู้
พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ส านกั
ปลัดเทศบาล

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

กอ่สร้าง ปรับปรุง 
อาคารและระบบ
สาธารณูปโภค
ภายในศูนย์พฒันา
ผู้สูงอายุ คนพกิาร
และผู้ด้อยโอกาส 
เช่น ปา้ย , ประตู
ทางเข้า ลานกฬีา 
ปรับปรุงภมูทิศัน ์
ฯลฯ

เสริมสร้างการ
บริหารจัดการศูนย์
พฒันาผู้สูงอายุ 
ส าหรับจัดกจิกรรม
พฒันาผู้สูงอายุ คน
พกิาร ผู้ด้อยโอกาส

กอ่สร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา จัดหา
วัสดุ อปุกรณ์ต่าง ๆ 
ในศูนย์พฒันา
ผู้สูงอายุ คนพกิาร 
ผู้ด้อยโอกาส

ศูนย์ฯ ได้รับ
การบริหาร
จัดการที่ดี



แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชวีิตและจดัสวัสดิการให้แก่เด็ก สตรี ผู้สงูอาย ุคนพิการ ผู้ป่วยเอดสแ์ละผู้ด้อยโอกาส )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

3 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

โครงการอบรม
เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกบัสิทธิ
มนษุยชนแกเ่ยาวชน

เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจของ
เยาวชนเกี่ยวกบั
สิทธิมนษุยชน

จัดกจิกรรม
เสริมสร้างความรู้แก่
เยาวชน

ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกบั
สิทธิ
มนษุยชน
เพิ่มขึ้น ไม่
นอ้ยกว่า
ร้อยละ 70

เยาวชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในเร่ือง
เกี่ยวกบัสิทธิ
มนษุยชน

ส านกั
ปลัดเทศบาล

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชวีิตและจดัสวัสดิการให้แก่เด็ก สตรี ผู้สงูอาย ุคนพิการ ผู้ป่วยเอดสแ์ละผู้ด้อยโอกาส )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

4 200,000    200,000    200,000    200,000    200,000    

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการพฒันา
ศักยภาพผู้สูงอายุ

ส่งเสริมกจิกรรม
ของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ มกีจิกรรมที่
เหมาะสม
กบัการ
พฒันา
ศักยภาพให้
เหมาะสมกบั
วัย

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพ อนามยั
 และ
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น

ส านกั
ปลัดเทศบาล

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั



 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชวีิตและจดัสวัสดิการให้แก่เด็ก สตรี ผู้สงูอาย ุคนพิการ ผู้ป่วยเอดสแ์ละผู้ด้อยโอกาส )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

5 - 100,000 100,000 - - ส านกัปลัด

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

ที่

ปา้ย/ซุ้มทางเข้า - 
ออก ศูนย์พฒันา
ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส

ผู้มาติดต่อ
ราชการ รู้จัก
สถานที่มากขึ้น

กอ่สร้างปา้ยชื่อ/ซุ้ม
ทางเข้า-ออก ศูนย์
พฒันาผู้สูงอายุ ผู้
พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส 
เทศบาลต าบล
หนองขาวตามแบบ
แปลนและรายการที่
เทศบาลก าหนด หมู่
 12  ต าบลหนอง
ขาว

ปา้ย/ซุ้ม
ทางเข้า - 
ออก ศูนย์
พฒันา
ผู้สูงอายุ ผู้
พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ติดต้ังปา้ยชื่อ/ซุ้ม
ทางเข้า-ออก ศูนย์
พฒันา ผู้สูงอายุ ผู้
พกิารและ
ผู้ด้อยโอกาส

โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา



 แผนงานงบกลาง (แนวทางการพัฒนาสง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชวีิตและจดัสวัสดิการให้แก่เด็ก สตรี ผู้สงูอาย ุคนพิการ ผู้ป่วยเอดสแ์ละผู้ด้อยโอกาส )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

6 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 8,000,000 8,500,000 9,000,000 9,500,000 10,000,000

7 เบี้ยยังชีพคนพกิาร 1,800,000 1,850,000 1,900,000 1,950,000 2,000,000

8 เบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านสงัคม

ที่ โครงการ

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกาย 
และ
สุขภาพจิตที่ดี

ผู้พกิารมี
สุขภาพกาย 
และ
สุขภาพจิตที่ดี

ผู้ปว่ยเอดส์
มสุีขภาพกาย
 และ
สุขภาพจิตที่ดี

ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตแก่
ผู้ปว่ยเอดส์

ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตแกผู้่
พกิาร

ส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตแก่
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลต าบลหนอง
ขาว

ผู้พกิารในเขต
เทศบาลต าบลหนอง
ขาว

ผู้ปว่ยเอดส์ในเขต
เทศบาลต าบลหนอง
ขาว

ส านกั
ปลัดเทศบาล

ส านกั
ปลัดเทศบาล

ส านกั
ปลัดเทศบาล

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

ผู้พกิารมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

ผู้ปว่ยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 3 สง่เสริมการท่องเที่ยวตามอัตลกัษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )

ตัวชี้วัด
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1    1,000,000      1,000,000 1,000,000     1,000,000     1,000,000 กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

โครงการปรับปรุง  ถนน 
ทางเทา้ สะพาน ทอ่ระบาย
น ้า รางระบายน ้าใหอ้ยู่ใน
สภาพดี

ดูแลรักษาถนน
 ทางเทา้ 
สะพาน ทอ่
ระบายน ้า ราง
ระบายน ้า ที่
ช้ารุด ทรุดโทรม
 ใหอ้ยู่ในสภาพ
ที่พร้อมใช้งาน

ถนน สะพาน 
ทอ่ระบายน ้า  
รางระบายน ้า 
ภายในเขต
เทศบาล

 ถนน ทาง
เทา้ สะพาน
 ทอ่ระบาย
น ้า ราง
ระบายน ้ามี
สภาพดี ไมม่ี
การช้ารุด

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกในด้าน
การคมนาคม ,
แกป้ญัหาน ้า
ทว่มขังในชุมชน
 ,ความสว่าง
ในทางสาธารณะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) 

เทศบาลต้าบลหนองขาว อ้าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )

ตัวชี้วัด
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2 - 3,471,000     3,471,000    3,471,000     3,471,000     กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

กอ่สร้างรางระบายน ้า และ
วางทอ่ระบายน ้า คสล.
พร้อมกอ่สร้างบอ่พกั คสล. 
ท้าการกอ่สร้างรางระบายน ้า
 คสล.ขนาดกว้าง 0.50 
เมตร ยาวไมน่อ้ยกว่า 
531.00 เมตร ท้าการ
กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล. 
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว
ไมน่อ้ยกว่า 31.00 เมตร 
ท้าการกอ่สร้างบอ่พกั คสล. 
พร้อมวางทอ่ระบายน ้า คสล.
 ชั น 3 ขนาด ศก.060 เมตร
 ความยาวรวมบอ่พกัไมน่อ้ย
กว่า 71.00 เมตร ท้าการ
กอ่สร้างคืนผิวจราจร คสล. 
พื นที่รวมไมน่อ้ยกว่า 68.00
 ตร.ม. บริเวณถนนเลียบ
คลองชลประทาน      ม.2-
ม.3 ต้าบลหนองขาว

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าใน
ชุมชน

รางระบายน ้า 
และวางทอ่
ระบายน ้า 
คสล.พร้อม
กอ่สร้างบอ่พกั 
คสล. ,กอ่สร้าง
รางระบายน ้า 
คสล. ,กอ่สร้าง
รางระบายน ้า 
คสล.  ,กอ่สร้าง
บอ่พกั คสล. 
พร้อมวางทอ่
ระบายน ้า คสล.
  ท้าการ
กอ่สร้างคืนผิว
จราจร คสล.

รางระบาย
น ้า , ทอ่
ระบายน ้า  
จ้านวน 1 
แหง่

แกไ้ขปญัหาน ้า
ทว่มขัง

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)
3 -        500,000 1,000,000     1,000,000     1,000,000 กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกัโครงการขุดลอก ดิน เลน 
ส่ิงปฏกิลู ขยะในราง
ระบายน ้า

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
นกัทอ่งเที่ยว 
น ้าไมท่ว่มขัง

ขุดลอก ดิน เลน
 ส่ิงปฏกิลู ขยะ
ในรางระบายน ้า

 ลดการ
ปญัหาน ้า
ทว่มขัง

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยว
ได้รับความ
สะดวก          
  น ้าไมท่ว่มขัง

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)
4 - 500,000 - - - กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกักอ่สร้างถนน คสล. ซอย
บา้นนายแดง สุขศิริ หมู่ที่ 2
 ต้าบลหนองขาว อ้าเภอทา่
มว่ง จังหวัดกาญจนบรีุ 
ขนาดกว้างรวมรางระบาย
น ้าประมาณ 2.10 - 5.60 
เมตร ยาว 97.90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื นที่
ไมน่อ้ยกว่า 230 ตร.ม. 
พร้อมรางระบายน ้ารูปตัวยู
กว้าง 0.50 เมตร ยาว 96 
เมตร ฝาตะแกรงเหล็ก

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
นกัทอ่งเที่ยว 
ระบายน ้าใน
ชุมชน

ถนน , ราง
ระบายน ้า และ
ทางเทา้ จ้านวน
 ๑ สาย

ถนน ,ราง
ระบายน ้า 1
 สาย

แกป้ญัหาน ้าทว่ม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI)
5 - 1,500,000 1,500,000 - - กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกักอ่สร้างสถานสูีบน ้าแกไ้ข
ปญัหาน ้าทว่ม ซอย ๕ , 
ซอย ๗ ทอ่สูบส่งน ้า ศก. 
๒๐ นิ ว ข้ามถนน ยาว ๑๒ 
เมตร พร้อมเคร่ืองสูบน ้า
และอาคารพร้อมปา้ย
โครงการ ๑ ปา้ย ตามแบบ
แปลนและรายการ ที่
เทศบาลก้าหนด ทา้ยซอย 
๕ และ ทา้ยซอย ๗ ม.๘  
ต้าบลหนองขาว

แกไ้ขปญัหาน ้า
ทว่มขังรอการ
ระบายในเขต
ชุมชนต้าบล
หนองขาว

สถานสูีบน ้า 
พร้อมเคร่ืองสูบ
น ้า

สถานสูีบน ้า 
และเคร่ือง
สูบน ้า

แกไ้ขปญัหาน ้า
ทว่มขัง

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI)
6  -        500,000 1,000,000     1,000,000  - กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกัซ่อมแซมถนนแนวริมคลอง
ส่งน ้าชลประทาน แนวถนน
เทศบาล 5 (ทา้ยซอย) 
ต่อเชื่อมแนวเทศบาล 7 
(ทา้ยซอย) หมู่ที่ 8 ในเขต
เทศบาลต้าบลหนองขาว 
ขนาดกว้าง 5.50 - 14.00
 เมตร รวมระยะทางยาว 
191.95 เมตร รวม
จ้านวนพื นที่ไมน่อ้ยกว่า 
1,129.09 ตารางเมตร 
ตามรายการที่เทศบาล
ต้าบลหนองขาวก้าหนด

ดูแลรักษาถนน
 ที่ช้ารุด ทรุด
โทรม ใหอ้ยู่ใน
สภาพที่พร้อม
ใช้งาน

ถนนภายในเขต
เทศบาล

 ถนนมี
สภาพดี ไมม่ี
การช้ารุด

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกในด้าน
การคมนาคม ,
แกป้ญัหาน ้า
ทว่มขังในชุมชน

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

7 - - 550,000 550,000 - กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

กอ่สร้างและติดตั งเสา
ไฟฟา้ส่องสว่าง ไฮแมส สูง 
๑๕ เมตร พร้อมปา้ย
โครงการ ๑ ปา้ย ตามแบบ
แปลนและรายการ ที่
เทศบาลก้าหนด สถานที่
ช่วงใกล้บริเวณ กม.๑๒ ม.๙

เพิ่มแสงไฟฟา้
ส่องสว่าง
ภายในเขต
เทศบาล

เสาไฟฟา้ส่อง
สว่าง ไฮแมส สูง
 15 เมตร 
จ้านวน 1 เสา

เสาไฟฟา้
ส่องสว่าง ไฮ
แมส สูง 15 
เมตร

ลดปญัหา
อาชญากรรม , 
ลดอบุติัเหตุ
ทางถนน

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )

ตัวชี้วัด
2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

8 - - 800,000 800,000 - กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงและติดตั งโคม
ไฟฟา้ LED บริเวณพื นที่เขต
เทศบาลต้าบลหนองขาว 
พร้อมปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย
 ตามแบบแปลนและ
รายการ ที่เทศบาลก้าหนด

เพิ่มแสงไฟฟา้
ส่องสว่าง
ภายในเขต
เทศบาล

ปรับปรุงและ
ติดตั งโคมไฟฟา้
 LED

ปรับปรุง
และติดตั ง
โคมไฟฟา้ 
LED

ลดปญัหา
อาชญากรรม , 
ลดอบุติัเหตุ
ทางถนน

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )

ตัวชี้วัด
โครงการ ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

9 - - 200,000 200,000 - กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

จัดท้าเนนิชะลอความเร็ว  
(ตีเส้นจราจร) ถนนทาง
หลวงสายกาญจนบรีุ -     
อู่ทอง ช่วง กม.11.000 - 
ช่วง กม.12.350  พร้อม
ปา้ยโครงการ 1 ปา้ย ตาม
แบบแปลนและรายการที่
เทศบาลก้าหนด

ลดปญัหาและ
ปอ้งกนั
อบุติัเหตุบน
ทอ้งถนน

ติดตั งปา้ยเตือน
 สัญลักษณ์
เตือนเส้นผิว
จราจรความ
ปลอดภยั จัดท้า
เนนิชะลอ
ความเร็ว (ตี
เส้นจราจร)

ติดตั งปา้ย
เตือน 
สัญลักษณ์
เตือนเส้นผิว
จราจรความ
ปลอดภยั 
จัดท้าเนนิ
ชะลอ
ความเร็ว (ตี
เส้นจราจร)

ลดปญัหา
อบุติัเหตุบน
ทอ้งถนน

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่

วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

10      351,500  - 500,000       500,000  - กองช่าง

11 ระบบระบายน ้า
 (คลองเปดิ)

     499,000  - 500,000       500,000  - กองช่างกอ่สร้าง ปรับปรุง ระบบ
ระบายน ้า (คลองเปดิ)

เพื่อใหม้กีาร
ระบายน ้าที่ดี

 ลดการ
ปญัหาน ้า
ทว่มขัง

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยว
ได้รับความ
สะดวก          
 น ้าไมท่ว่มขัง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์
สวนสาธารณะ ม.2

ให้
สวนสาธารณะ
สวย สะอาด 
เปน็ที่พกัผ่อน
หย่อนใจแก่
ประชาชน

ปรับปรุงภมูิ
ทศันใ์หส้วยงาม

ปรับปรุงภมูิ
ทศันใ์ห้
สวยงาม

ประชาชนมี
สถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจ

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

12      697,000  - 1,000,000    1,000,000  - กองช่าง

13 ปรับปรุงภมูิ
ทศันใ์หส้วยงาม

     280,000  - 500,000       500,000  - กองช่างปรับปรุงภมูทิศัน ์บริเวณ
สระน ้าหมู่ที่ 12

ให้
สวนสาธารณะ
สวย สะอาด 
เปน็ที่พกัผ่อน
หย่อนใจแก่
ประชาชน

ปรับปรุงภมูิ
ทศันใ์ห้
สวยงาม

ประชาชนมี
สถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ปรับปรุงผิวทางแอสฟลัท์
ติกคอน กรีต บริเวณซอย
เทศบาล 9 และเทศบาล 10

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
นกัทอ่งเที่ยว 
น ้าไมท่ว่มขัง

ปรับปรุงผิว
แอสฟลัทติ์กคอ
นกรีต

 ลดการ
ปญัหาน ้า
ทว่มขัง

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยว
ได้รับความ
สะดวก          
 น ้าไมท่ว่มขัง

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

14 - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง งานถนน 
งานอาคาร งานทอ่ระบาย
น ้า งานรางระบายน ้า งาน
ไฟฟา้ส่องสว่าง

เพื่อปรับปรุง
หรือซ่อมแซม
ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้าง 
ถนน อาคาร 
ทอ่ระบายน ้า 
รางระบายน ้า 
เสาไฟฟา้ ฯลฯ 
ใหม้สีภาพการ
ใช้งานที่ดีขึ น

ปรับปรุง/
ซ่อมแซมที่ดิน
และส่ิงกอ่สร้าง
 ถนน ทอ่
ระบายน ้า ราง
ระบายน ้า เสา
ไฟฟา้ ฯลฯ

 ที่ดินและ
ส่ิงกอ่สร้างใน
เขตเทศบาล
ต้าบลหนอง
ขาว มสีภาพ
การใช้งานที่
ดี ไมช่้ารุด 
เสียหาย

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยว
ได้รับความ
สะดวกในด้าน
การคมนาคม ,
แกป้ญัหาน ้า
ทว่มขังใน
ชุมชนและ
เดินทางสัญจร
ปลอดภยั

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ของโครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )

ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

15 - 3,078,000 3,078,000 3,078,000 3,078,000 กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงถนนแอสฟสัทติ์กฯ
 กว้าง ๔.๐๐-๑๔.๐๐ เมตร
 ยาว ๕๔๐ เมตร หรือรวม
เปน็พื นที่ไมน่อ้ยกว่า
๓,๒๔๐ตร.ม. ตามแบบ
แปลนและรายการที่
เทศบาลก้าหนด ถนน
เทศบาลซอย ๗  จุดเร่ิมต้น
ริมถนนสาย ๓๒๔  
จุดสิ นสุดสามแยกใกล้
สะพาน(ปั๊มน ้ามนัช)ี  
ระหว่าง ม.๘ - ม.๙

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าใน
ชุมชน

ถนน จ้านวน  1
 สาย

ถนน จ้านวน
 1 สาย

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยวมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั , 
แกป้ญัหาน ้าทว่ม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

16 - - 500,000 500,000 - กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

กอ่สร้างรางระบายน ้า คสล.
เปน็รางยู  ฝาตระแกรง
เหล็ก กว้าง๐.๕๐ เมตรยาว
 ๑๔๕ เมตรพร้อมปา้ย
โครงการ ๑ ปา้ย ตามแบบ
แปลนและรายการที่
เทศบาลก้าหนดบริเวณใกล้
บา้นหมอศรีวรรณ ม.๔  
ต้าบลหนองขาว

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าใน
ชุมชน

รางระบายน ้า 
จ้านวน 1 สาย

รางระบาย
น ้า จ้านวน 
1 สาย

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยวมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั , 
แกป้ญัหาน ้าทว่ม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

17 - - 25,000 25,000 25,000 กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงรางระบายน ้าเท
คอนกรีตปดิฝาตระแกรง
เหล็ก เดิม  กว้าง ๐.๔๐-
๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๐เมตร
ช่องเข้า-ออกบา้น ตาม
แบบแปลนและรายการที่
เทศบาลก้าหนด บริเวณ
ใกล้บา้นผู้ใหญ่ ม.๘ และ
ใกล้บา้นนางทองเมยีน 
เจริญจิต ใหฝ้าปดิเปน็ปนู
ม.๘  ต้าบลหนองขาว

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าใน
ชุมชน

รางระบายน ้า 
จ้านวน 1 สาย

รางระบาย
น ้า จ้านวน 
1 สาย

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยวมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั , 
แกป้ญัหาน ้าทว่ม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

18 - - 480,000 480,000 480,000 กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 
๑.๒๐-๓.๕๐ เมตร ยาว  
๓๖ เมตร และรางระบาย
น ้า ระบายน ้ายาว ๖๕ เมตร
 พร้อมปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย
 ตามแบบแปลนและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด
บริเวณใกล้บา้นนางสาวจิ
ราพร   อนิทรักษา ม.๘  
ต้าบลหนองขาว

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าใน
ชุมชน

ถนน , ราง
ระบายน ้า 
จ้านวน 1 สาย

ถนน , ราง
ระบายน ้า 
จ้านวน 1 
สาย

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยวมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั , 
แกป้ญัหาน ้าทว่ม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่

วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

19 - - 410,000 410,000 410,000 กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

กอ่สร้างรางระบายน ้า    
คสล.กว้าง ๐.๕๐ เมตร  
ยาว ๘๕เมตร ฝาปดิตาแก
รงเหล็กพร้อมปา้ยโครงการ
 ๑ ปา้ย ตามแบบแปลน
และรายการที่เทศบาล
ก้าหนด บริเวณใกล้บา้น
นางสาวหมาหลีก   ศรี
ทบัทมิ ม.๘  ต้าบลหนองขาว

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าใน
ชุมชน

รางระบายน ้า 
จ้านวน 1 สาย

รางระบาย
น ้า จ้านวน 
1 สาย

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยวมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั , 
แกป้ญัหาน ้าทว่ม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

20 - - 650,000 650,000 650,000 กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 
๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ยาว  
๔๕ เมตร และรางระบาย
น ้า ระบายน ้ายาว ๕๒ เมตร
 พร้อมปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย
 ตามแบบแปลนและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด
บริเวณใกล้บา้นนายโกมล 
สิทธิสร ม.๙  ต้าบลหนอง
ขาว

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าใน
ชุมชน

ถนน , ราง
ระบายน ้า 
จ้านวน 1 สาย

ถนน , ราง
ระบายน ้า 
จ้านวน 1 
สาย

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยวมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั , 
แกป้ญัหาน ้าทว่ม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

21 - - 5,500,000 5,500,000 5,500,000 กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงฟตุบาทริมถนน
สาย ๓๒๔ (กาญจนบรีุ-อู่
ทอง) ฟตุบาททางเดินเทา้  
ที่จอดรถผิวจราจรไหล่ทาง 
 ปา้ยเตือน ช่วง กม.๑๑ - 
ช่วง กม.๑๒  (กาญจนบรีุ-
อู่ทอง สาย 324) พร้อม
ปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย ตาม
แบบแปลนและรายการที่
เทศบาลก้าหนด

เพื่อให้
ประชาชนได้ใช้
ฟตุบาททางเดิน
เทา้ได้อย่าง
ปลอดภยั

ปรับปรุง
ฟตุบาทริมถนน
สาย 324 
(กาญจนบรีุ - อู่
ทอง)

ปรับปรุง
ฟตุบาทริม
ถนน
(กาญจนบรีุ -
 อู่ทอง สาย
 324)

ประชาชน
สัญจรบนทอ้ง
ถนนได้อย่าง
ปลอดภยั

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่

วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

22 - - 550,000 550,000 - กองช่าง

23 - - 165,900 165,900 165,900 กองช่างกอ่สร้างรั ว คสล.พร้อม
ประตูสูง   ๒.00 เมตร ยาว
 34 เมตร ตามแบบแปลน
และรายการที่เทศบาล
ก้าหนด ม.1  ด้านหนา้บอ่
รับทิ งขยะของเทศบาล
ต้าบลหนองขาว

เพื่อปอ้งกนั
การทิ งขยะ
ออกนอกพื นที่
และปอ้งกนั
ไมใ่หค้นนอก
เข้าไปเผาขยะ
ในพื นที่ได้

รั ว คสล.พร้อม
ประตู จ้านวน 
1 แหง่

รั ว คสล.
พร้อมประตู 
จ้านวน 1 
แหง่

สถานที่ทิ งขยะ
มร้ีวกั น ขยะไม่
ล้นออกนอก
พื นที่

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

กอ่สร้าง/ติดตั งเสาไฟฟา้
ส่องสว่าง ไฮแมส สูง ๑๕ 
เมตร พร้อมปา้ยโครงการ ๑
 ปา้ย ตามแบบแปลนและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 
สถานที่ช่วงใกล้
สวนสาธารณะ ม.๑

เพิ่มแสงไฟฟา้
ส่องสว่าง
ภายในเขต
เทศบาล

เสาไฟฟา้ส่อง
สว่าง ไฮแมส สูง
 15 เมตร 
จ้านวน 1 ต้น

เสาไฟฟา้
ส่องสว่าง ไฮ
แมส สูง 15 
เมตร

ลดปญัหา
อาชญากรรม , 
ลดอบุติัเหตุ
ทางถนน

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

24 - - 900,000 900,000 - กองช่าง

25 ปรับปรุงภมูทิศัน์ - - 200,000 200,000      - กองช่าง

กอ่สร้างลานกฬีา
เอนกประสงค์ ขนาดพื นที่ 
๒,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมปา้ย
โครงการ ๑ ปา้ย ตามแบบ
แปลนและรายการที่
เทศบาลก้าหนด ม.3

ส่งเสริมให้
ประชาชนมทีี่
ออกก้าลังกาย

ลานกฬีา
เอนกประสงค์ 
จ้านวน 1 แหง่

ลานกฬีา
เอนกประสงค์

ประชาชนมี
สุขภาพ พลา
มยัที่แข็งแรง
มากขึ น

ปรับปรุงภมูทิศันซ์อยถนน
เทศบาล 9 (บา้นเพลงผ้า) 
พร้อมปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย
 ตามแบบแปลนและ
รายการ ที่เทศบาลก้าหนด 
ม.๓

ปรับปรุงภมูิ
ทศันใ์หส้วยงาม

สร้างความ
ประทบัใจ
แก่
นกัทอ่งเที่ยว

ถนนมคีวาม
สวยงาม

ที่

วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

26 - 500,000 500,000 - - กองช่าง

27 - 500,000 500,000 - - กองช่างฝังทอ่ระบายน ้า-บอ่พกั
เสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก
 บริเวณหนา้หอ้งสมดุ
ประชาชนเทศบาลต้าบล
หนองขาว ตามแบบ
เทศบาลก้าหนด

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน , 
ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าใน
ชุมชน

ทอ่ระบายน ้า 1
 สาย

ทอ่ระบายน ้า แกไ้ขปญัหาน ้า
ทว่มขัง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงลานจอดรถหนา้
หอ้งสมดุประชาชน
เทศบาลต้าบลหนองขาว

ปรับปรุงลาน
จอดรถใหดี้ขึ น 
สวยงาม ช่วย
ลดอบุติัเหตุ

ปรับปรุงลาน
จอดรถหนา้
หอ้งสมดุ
ประชาชน
เทศบาลต้าบล
หนองขาว

สร้างความ
ประทบัใจ
แกป่ระชาชน

หนา้หอ้งสมดุ
ประชาชนมี
ความสวยงาม 
ลดอบุติัเหตุ

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

28 เสาไฟฟา้ส่อง
สว่างไฮแมส สูง
 15 เมตร 
จ้านวน 1 ต้น

- 550,000 550,000 - - ลดปญัหา
อาชญากรรม , 
ลดอบุติัเหตุ
ทางถนน

กองช่าง กอ่สร้างและติดตั งเสา
ไฟฟา้ส่องสว่าง ไฮแมส สูง 
๑๕ เมตร พร้อมปา้ย
โครงการ 1 ปา้ย ตามแบบ
แปลนและรายการ ที่
เทศบาลก้าหนด บริเวณ
หนา้หอ้งสมดุประชาชน

เพิ่มไฟฟา้ส่อง
สว่างภายในเขต
เทศบาล

เสาไฟฟา้
ส่องสว่าง ไฮ
แมส สูง 15 
เมตร

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

29 - - 3,249,000 3,249,000 3,249,000 กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงถนนแอสฟสัทติ์กฯ
 กว้าง ๔.๐๐-๑๐.๐๐ เมตร
 ยาว ๕๗๐ เมตร หรือรวม
เปน็พื นที่ไมน่อ้ยกว่า 
๓,๔๒๐ตร.ม. ตามแบบ
แปลนและรายการที่
เทศบาลก้าหนดถนน
เทศบาลซอย ๑  จุดเร่ิมต้น
 ริมถนนสายทา่มว่ง - 
หนองขาว (3084) 
จุดสิ นสุดหลังอนามยั
บริเวณศาลา๓ หลัง  
ระหว่าง ม.๔ - ม.๕

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าใน
ชุมชน

ถนน จ้านวน  1
 สาย

ถนน จ้านวน
 1 สาย

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยวมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั , 
แกป้ญัหาน ้าทว่ม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

30 - - 3,705,000 3,705,000 3,705,000 กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงถนนแอสฟสัทติ์กฯ
 กว้าง ๔.๐๐-๘.๐๐ เมตร 
ยาว ๖๕๐ เมตร หรือรวม
เปน็พื นที่ไมน่อ้ยกว่า
๓,๙๐๐ตร.ม. ตามแบบ
แปลนและรายการที่
เทศบาลก้าหนดถนน
เทศบาลซอย ๒ จุดเร่ิมต้น 
ริมถนนสาย ๓๒๔  
จุดสิ นสุดสามแยกใกล้บา้น
นายอทุศิ ระหว่าง ม.๔ - 
ม.๕ -ม.๑๒  ต้าบลหนองขาว

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าใน
ชุมชน

ถนน จ้านวน  1
 สาย

ถนน จ้านวน
 1 สาย

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยวมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั , 
แกป้ญัหาน ้าทว่ม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

31 - - 2,736,000 2,736,000 2,736,000 กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงถนนแอสฟสัทติ์กฯ
 กว้าง ๔.๐๐-๖.๕๐ เมตร 
ยาว ๔๘๐ เมตร หรือรวม
เปน็พื นที่ไมน่อ้ยกว่า
๒,๘๘๐ตร.ม. ตามแบบ
แปลนและรายการที่
เทศบาลก้าหนด ถนน
เทศบาลซอย ๓  จุดเร่ิมต้น
 ริมถนนสาย ๓๒๔ 
จุดสิ นสุดแนวเขตเทศบาล 
(แนวถนนไปสะพานพลาย) 
ระหว่าง ม.๔ - ม.๕ - ม.๑๒

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าใน
ชุมชน

ถนน จ้านวน  1
 สาย

ถนน จ้านวน
 1 สาย

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยวมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั , 
แกป้ญัหาน ้าทว่ม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่

วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

32 - - 4,047,000 4,047,000 4,047,000 กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงถนนแอสฟสัท ์-  
ติกฯ กว้าง ๔.๐๐-๙.๐๐ 
เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หรือ
รวมเปน็พื นที่ไมน่อ้ยกว่า
๔,๒๖๐ตร.ม. ตามแบบ
แปลนและรายการที่
เทศบาลก้าหนดถนน
เทศบาลซอย ๔  จุดเร่ิมต้น
ริมถนนสาย ๓๒๔  
จุดสิ นสุดแนวถนนริมคลอง
ส่งน ้าชป. สายพนมทวน-อู่
ทอง (ฝ่ังขวา) ระหว่าง ม.๔
 - ม.๘  ต้าบลหนองขาว

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าใน
ชุมชน

ถนน จ้านวน  1
 สาย

ถนน จ้านวน
 1 สาย

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยวมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั , 
แกป้ญัหาน ้าทว่ม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่

วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

33 - - 2,622,000 2,622,000 2,622,000 กองช่าง

 

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงถนนแอสฟสัทติ์กฯ
 กว้าง ๔.๐๐-๖.๕๐ เมตร 
ยาว ๔๖๐ เมตร หรือรวม
เปน็พื นที่ไมน่อ้ยกว่า
๒,๒๖๐ตร.ม. ตามแบบ
แปลนและรายการที่
เทศบาลก้าหนดถนน
เทศบาลซอย ๕  จุดเร่ิมต้น
ริมถนนสาย ๓๒๔  
จุดสิ นสุดสามแยกใกล้
สวนหย่อมระหว่าง ม.๑ - 
ม.๕ - ม.๘  ต้าบลหนองขาว

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าใน
ชุมชน

ถนน จ้านวน  1
 สาย

ถนน จ้านวน
 1 สาย

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยวมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั , 
แกป้ญัหาน ้าทว่ม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

34 - - 1,197,000 1,197,000 1,197,000 กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงถนนแอสฟสัท ์- 
ติกฯ กว้าง ๔.๐๐-๑๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หรือ
รวมเปน็พื นที่ไมน่อ้ยกว่า
๑,๒๖๐ตร.ม. ตามแบบ
แปลนและรายการที่
เทศบาลก้าหนดถนน
เทศบาลซอย ๖  จุดเร่ิมต้น
ริมถนนสาย ๓๒๔  
จุดสิ นสุดสามแยกใกล้บา้น
นายขวัญเมอืง  ระหว่าง ม.
๘ - ม.๙  ต้าบลหนองขาว

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าใน
ชุมชน

ถนน จ้านวน  1
 สาย

ถนน จ้านวน
 1 สาย

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยวมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั , 
แกป้ญัหาน ้าทว่ม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่

วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

35 กอ่สร้างทางเทา้จาก
สหกรณ์ไปปากซอย 11 
ต้าบลหนองขาว

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน

ทางเทา้ จ้านวน
 1 สาย

 -        500,000      500,000       500,000  -  ทางเทา้ 
จ้านวน 1 
สาย

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยวมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั

กองช่าง

36 รางระบายน ้า 
จ้านวน 1 สาย

 -          72,000  -  -  - แกป้ญัหาน ้าทว่ม กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

กอ่สร้างรางระบายน ้ารูป
ตัวยูพร้อมฝา คสล. บริเวณ
ถนนเทศบาล ๑๑ ซอย ๑ 
ฝ่ังขวา หมู่ที่ ๒ ต้าบล
หนองขาว (บา้นพี่พนม)

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน

 รางระบาย
น ้า จ้านวน 
1 สาย

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

37 อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน

รางระบายน ้า 
จ้านวน 1 สาย

 -        220,000  -  -  - แกป้ญัหาน ้าทว่ม กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

กอ่สร้างถนน คสล. และ
กอ่สร้างรางระบายน ้ารูป
ตัวยูพร้อมฝาคสล. วางทอ่
ระบายน ้า คสล. บริเวณ
ซอยตรอกโพธิฝ่ั์งขวา หมู่ที่
 ๘ ต้าบลหนองขาว (บา้น
ทดินติย์)

 ถนน , ราง
ระบายน ้า
และวางทอ่
ระบายน ้า

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

38  -  -        98,000         98,000  - กองช่างกอ่สร้างรางระบายน ้ารูป
ตัวยูพร้อมฝา คสล.บริเวณ
ถนนเทศบาล ๑ ปลายซอย
 หมู่ที่ ๔ ต้าบลหนองขาว 
(หลังปอ้ม อปพร.)

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน

รางระบายน ้า 
จ้านวน 1 สาย

 รางระบาย
น ้า

แกไ้ชปญัหาน ้า
ทว่ม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

39 อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน

ถนน , ราง
ระบายน ้า และ
วางทอ่ระบาย
น ้า จ้านวน 1 
สาย

 -  -      200,000       200,000  -  ถนน , ราง
ระบายน ้า 
และวางทอ่
ระบายน ้า

แกป้ญัหาน ้าทว่ม กองช่างโครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 และกอ่สร้างรางระบายน ้า
รูปตัวยูพร้อมฝา คสล. 
บริเวณถนนเทศบาล ๑๑ 
ฝ่ังขวา หมู่ที่ ๒ ต้าบล
หนองขาว (บา้นบญุศรี  สุข
กรม)

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

40  -  -      200,000       200,000  - กองช่าง

41 โครงการกอ่สร้างอาคาร
หอ้งเกบ็พสัดุ คสล.ชั นเดียว
 บริเวณที่ว่างที่ท้าการ
ประปาเทศบาลต้าบล
หนองขาว หมู่ที่ ๙ ต้าบล
หนองขาว

เกบ็พสัดุต่างๆ 
ที่ยังจ้าหนา่ย
มไิด้ของ
เทศบาล และ
เกบ็วัสดุ
อปุกรณ์ที่ใช้ใน
กจิการประปา

ถนน ราง
ระบายน ้า 
จ้านวน 1 สาย

 -  -      800,000       800,000       800,000  อาคารเกบ็
พสัดุ 1 หลัง

เพื่อความเปน็
ระเบยีบ
เรียบร้อยในการ
เกบ็วัสดุ 
อปุกรณ์ต่างๆ

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

โครงการกอ่สร้างราง
ระบายน ้ารูปตัวยูพร้อมฝา 
คสล. บริเวณถนนเทศบาล 
๘ ปลายซอยฝ่ังขวา หมู่ที่ ๙
 ต้าบลหนองขาว (บา้นปา้
หมาหลีก  ศรีทบัทมิ)

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน

รางระบายน ้า 
จ้านวน 1 สาย

 รางระบาย
น ้า

แกป้ญัหาน ้าทว่ม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

42 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
 และกอ่สร้างรางระบายน ้า
รูปตัวยูพร้อมฝา คสล. 
บริเวณซอยต้นโพธิ ์หมู่ที่ ๘
 ต้าบลหนองขาว (บา้นปุ๊ 
การเงิน)

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน

ถนน ราง
ระบายน ้า 
จ้านวน 1 สาย

 -  -      200,000       200,000  -  รางระบาย
น ้า

แกป้ญัหาน ้าทว่ม กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

43 โครงการกอ่สร้างถนน 
คสล.พร้อมขยายหวัถนน 
คสล. พร้อมกอ่สร้างราง
ระบายน ้ารูปตัวยูฝา
คอนกรีตเสริมเหล็ก และ
วางทอ่ระบายน ้า คสล. 
บริเวณถนนเทศบาล ๗ ฝ่ัง
ซ้าย หมู่ที่ ๙ ต้าบลหนอง
ขาว (บา้นโกมล)

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน

ถนน ราง
ระบายน ้า และ
วางทอ่ระบาย
น ้า จ้านวน 1 
สาย

 -  -      210,000  -  -  ถนน , ราง
ระบายน ้า

แกป้ญัหาน ้าทว่ม กองช่าง

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

44 ฝังทอ่ระบายน ้า
 จ้านวน 1 สาย

 -  -      200,000  -  -  ฝังทอ่
ระบายน ้า

แกป้ญัหาน ้าทว่ม กองช่าง

45 กอ่สร้างหอนาฬิกา บริเวณ
ถนนสายกาญจนบรีุ

ท้าใหม้ภีมูทิศัน์
ที่สวยงาม เปน็
สัญลักษณ์แหง่
การทอ่งเที่ยว

หอนาฬิกา 
จ้านวน 1 แหง่

 -  -      801,000  - - หอนาฬิกา 
จ้านวน 1 
แหง่

ปรับปรุงภมูิ
ทศันใ์หส้วยงาม

กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

โครงการกอ่สร้างฝังทอ่
ระบายน ้า คสล. บริเวณ
ถนนเทศบาล ๑ ซอย ๑ ฝ่ัง
ซ้าย หมู่ที่ ๔ ต้าบลหนอง
ขาว (บา้นสอ)

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท)

(KPI)

46  -  -      431,000  -  - กองช่างโครงการกอ่สร้างราง
ระบายน ้ารูปตัวยูพร้อมฝา 
คสล. และวางทอ่ระบายน ้า
 คสล. บริเวณข้างสนาม
ฟตุบอลโรงเรียนวัดอนิทา
ราม  หมู่ที่ ๔ ต้าบลหนอง
ขาว (โรงเรียนวัดอนิทาราม)

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน

รางระบายน ้า 
และวางทอ่
ระบายน ้า 
จ้านวน 1 สาย

 รางระบาย
น ้า

แกป้ญัหาน ้าทว่ม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

47  -  -     1,500,000      1,500,000     1,500,000  ลานกฬีา 
ส้าหรับออก
ก้าลังกาย 1
 แหง่

เทศบาลมทีี่
ออกก้าลังกาย

กองช่าง

48 กอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์
 ขนาดกว้าง 22 เมตร ยาว
 36 เมตร หรือพื นที่ไม่
นอ้ยกว่า 792 ตร.ม.
บริเวณภายในพื นที่
โรงเรียนวัดอนิทาราม

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน

ศาลา
อเนกประสงค์ 
1 แหง่

 -  -    2,500,000     2,500,000     2,500,000 ศาลา
อเนกประสงค์

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก สบาย
ในการใช้ศาลา
อเนกประสงค์

กองช่าง

กอ่สร้างลานกฬีาพร้อม
ปรับปรุงภมูทิศัน ์และที่
ออกก้าลังกาย บริเวณที่
ว่างข้างวัดอนิทาราม หมู่ที่ ๓

ลานกฬีาพร้อม
ปรับปรุงภมูิ
ทศัน ์และที่
ออกก้าลังกาย

ลานกฬีาพร้อม
ปรับปรุงภมูิ
ทศัน ์และที่
ออกก้าลังกาย 
จ้านวน 1 แหง่

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

49 กอ่สร้างสะพานลอย คสล. 
ข้ามถนนสายกาญจนบรีุ-อู่
ทอง (324) บริเวณหนา้
โรงเรียนวัดอนิทาราม หมู่ที่
 ๔ ต้าบลหนองขาว

เพิ่มความ
ปลอดภยัใน
การข้ามถนน

สะพานลอย 
คสล. ข้ามถนน
สาย
กาญจนบรีุ-อู่
ทอง

 -  -     5,000,000      5,000,000     5,000,000  สะพานลอย
 คสล. ข้าม
ถนน

ประชาชนมี
ความปลอดภยั

กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

50  -  -     4,500,000      4,500,000     4,500,000 กองช่างกอ่สร้างปรับปรุงภมูทิศัน์
สวนสุขภาพเฉลิมพระ
เกยีรติ และกอ่สร้างโคม
ไฟฟา้ส่องสว่าง บริเวณสวน
สุขภาพเฉลิมพระเกยีรติ 
ภายในเขตเทศบาลต้าบล
หนองขาว

ปรับปรุงภมูิ
ทศันส์วน
สุขภาพเฉลิม
พระเกยีรติ 
และกอ่สร้าง
โคมไฟฟา้ส่อง
สว่าง บริเวณ
สวนสุขภาพ
เฉลิมพระ
เกยีรติ ภายใน
เขตเทศบาล
ต้าบลหนองขาว

ปรับปรุงภมูิ
ทศันส์วน
สุขภาพเฉลิม
พระเกยีรติ 
และกอ่สร้าง
โคมไฟฟา้ส่อง
สว่าง บริเวณ
สวนสุขภาพ
เฉลิมพระเกยีรติ
 ภายในเขต
เทศบาลต้าบล
หนองขาว

 ปรับปรุง
ภมูทิศัน ์
บริเวณสวน
เฉลิมพระ
เกยีรติ

มสีถานที่
พกัผ่อนหย่อนใจ

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

51 อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน

วางทอ่ระบาย
น ้า เสริมไหล่
ทาง และติดตั ง
รั วเหล็กกนัตก 
จ้านวน 1 สาย

 -  -      500,000       500,000  -  วางทอ่
ระบายน ้า

แกป้ญัหาน ้าทว่ม กองช่างกอ่สร้างวางทอ่ระบายน ้า 
คสล. บอ่พกั คสล. พร้อม
เสริมไหล่ทาง คสล. และรั ว
เหล็กกนัตก บริเวณถนน
เทศบาล ๘ ฝ่ังซ้าย หมู่ที่ ๙
 ต้าบลหนองขาว (บา้นลุง
ด่ิง)

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

52 อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน

ถนน ทางเทา้ 
และวางทอ่
ระบายน ้า 
จ้านวน 1 สาย

 -  -      500,000       500,000  -  ถนน ทอ่
ระบายน ้า

แกป้ญัหาน ้าทว่ม กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

กอ่สร้างถนน คสล. 
กอ่สร้างทางเทา้ คสล. 
พร้อมวางทอ่ระบายน ้า 
คสล. วางทอ่ระบายน ้า    
คสล. บริเวณถนนทา่มว่ง –
 หนองขาว กม.๙+๐.๕๐  
หมู่ที่ ๔ ต้าบลหนองขาว 
(บา้นเชาว์)

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

53 - - 200,000 200,000 - กองช่าง

54 - - 1,000,000   1,000,000    - กองช่าง

กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 
๑.๙๐ เมตร ยาว ๒๒.๕๐ 
เมตร พร้อมรางระบายน ้า
ยาว ๒๒.๕๐ เมตร พร้อม
ปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย ตาม
แบบแปลนและรายการที่
เทศบาลก้าหนดใกล้บา้น
นายถาวร  ขวัญออ่น ม.๒  
ต้าบลหนองขาว

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าใน
ชุมชน

ถนน คสล. และ
รางระบายน ้า 1
 สาย

ถนน คสล. 
และราง
ระบายน ้า

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยวมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั , 
แกป้ญัหาน ้าทว่ม

กอ่สร้างถนน คสล. กว้าง 
๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร
   พร้อมรางระบายน ้ายาว 
๑๕๙ เมตร พร้อมปา้ย
โครงการ ๑ ปา้ย ตามแบบ
แปลนและรายการ ที่
เทศบาลก้าหนดใกล้บา้นนาง
ไสว  สุขกรม ม.๒

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าใน
ชุมชน

ถนน คสล. และ
รางระบายน ้า 1
 สาย

ถนน คสล. 
และราง
ระบายน ้า

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยวมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั , 
แกป้ญัหาน ้าทว่ม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

55 - - 150,000 150,000 - กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงศาลาแมบ่า้นและ
หอ้งน ้า   ขนาด กว้าง ๘  
ยาว ๑๒ เมตร พร้อมปา้ย
โครงการ ๑ ปา้ย ตามแบบ
แปลนและรายการที่
เทศบาลก้าหนด ม.๓  
ต้าบลหนองขาว

ปรับปรุงศาลา
แมบ่า้น และ
หอ้งน ้า ให้
สะอาด และ
สวยงาม

ปรับปรุงศาลา
แมบ่า้น และ
หอ้งน ้า

ศาลาแมบ่า้น
 และหอ้งน ้า
 สะอาดและ
สวยงามมาก
ขึ น

ประชาชนเกดิ
ความพงึพอใจ
ในการเข้ารับ
บริการ

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

56 - - 500,000 500,000 - กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงถนนแอสฟสัทติ์กฯ
 กว้าง ๔.๔๐-๑๐.๒๐ เมตร
 ยาว ๙๕ เมตร  หรือรวม
เปน็พื นที่ไมน่อ้ยกว่า ๖๒๗ 
ตร.ม.พร้อมปา้ยโครงการ ๑
 ปา้ย ตามแบบแปลนและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด
ใกล้บา้นนายเสนาะ  เรือง
ฤทธิถ์ึงใกล้บา้นนางสมนกึ 
พนูทองค้า ม.๓  ต้าบล
หนองขาว

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน

ถนน จ้านวน 1
 สาย

ถนน จ้านวน
 1 สาย

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยวมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั , 
แกป้ญัหาน ้าทว่ม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

58 - - - 200,000 200,000 กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงถนนแอสฟสัทติ์กฯ
 กว้าง ๓.๕๐-๓.๘๐ เมตร 
ยาว ๗๗.๕๐ เมตร หรือรวม
เปน็พื นที่ไมน่อ้ยกว่า ๒๗๒ 
ตร.มพร้อมปา้ยโครงการ ๑
 ปา้ย ตามแบบแปลนและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 
ใกล้บา้นนางส้าราญ  
ฟกัทอง ถึงใกล้บา้นนายเล็ก
  ดอกไม ้ม.๓  ต้าบลหนอง
ขาว

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน

ถนน จ้านวน 1
 สาย

ถนน จ้านวน
 1 สาย

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยวมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั , 
แกป้ญัหาน ้าทว่ม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

57 - - 500,000 500,000 - กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงถนนแอสฟสัทติ์กฯ
 กว้าง ๓.๓๐-๓.๔๐ เมตร 
ยาว ๑๓๕ เมตร หรือรวม
เปน็พื นที่ไมน่อ้ยกว่า ๔๕๐ 
ตร.ม. พร้อมปา้ยโครงการ 
๑ ปา้ย ตามแบบแปลนและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด
ใกล้บา้นนายสุวัน  เรือนงาม
 ถึงใกล้บา้นนางองุ่น พฒุ
เอก ม.๓  ต้าบลหนองขาว

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน

ถนน จ้านวน 1
 สาย

ถนน จ้านวน
 1 สาย

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยวมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั , 
แกป้ญัหาน ้าทว่ม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

59 - - 50,000 50,000 - กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงถนนแอสฟสัทติ์กฯ
 กว้าง ๓.๕๐ เมตร  ยาว 
๑๘  เมตร หรือรวมเปน็
พื นที่ไมน่อ้ยกว่า ๖๓ ตร.ม.
 ตามแบบแปลนและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด
ใกล้บา้นนางเกสร  อนิท
รักษา ม.๓  ต้าบลหนองขาว

อ้านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชน 
ปรับปรุงระบบ
ระบายน ้าใน
ชุมชน

ถนน จ้านวน 1
 สาย

ถนน จ้านวน
 1 สาย

ประชาชนและ
นกัทอ่งเที่ยวมี
การคมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภยั , 
แกป้ญัหาน ้าทว่ม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )

ตัวชี้วัด
โครงการ ๒๕๖๑

(บาท)
๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

60 - - 600,000 600,000 - กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

กอ่สร้างรั วตะแกรงด้านข้าง
สนามฟตุบอล  สูง ๖ เมตร
 ยาว ๑๔๕ เมตร พร้อม
ปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย ตาม
แบบแปลนและรายการที่
เทศบาลก้าหนด ภายใน 
ร.ร. วัดอนิทาราม ณ 
สนามฟตุบอลของชุมชน ม.
๔  ต้าบลหนองขาว

ปอ้งกนั
อบุติัเหตุกรณี
ลูกฟตุบอล
ออกไปภายนอก

รั วตะแกรง
ด้านข้างสนาม
ฟตุบอล ร.ร.วัด
อนิทาราม

รั วตะแกรง
ด้านข้าง
สนาม
ฟตุบอล ร.ร.
วัดอนิทาราม
 ปอ้งกนั
ฟตุบอล
ออกไป
ภายนอก

ปอ้งกนั
อบุติัเหตุกรณี
ลูกฟตุบอล
ออกไปภายนอก

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

61 - - 250,000 250,000 - กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงทางเชื่อมเข้า-ออก 
เสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก
 กว้าง ๖.๕๐ เมตร  ยาว  
๒๐ เมตร  พร้อมราง
ระบายน ้ายาว ๒๕ เมตร 
พร้อมปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย
 ตามแบบแปลนและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 
ปากทางถนนเทศบาล 8 ม.
9  ต้าบลหนองขาว

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภยั

ปรับปรุงทาง
เชื่อมเข้า-ออก

ปรับปรุงทาง
เชื่อมเข้า-
ออก

ลดการเกดิ
อบุติัเหตุบนถนน

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่

วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

62 - - 250,000 250,000 - กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงทางเชื่อมเข้า-ออก 
เสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก
 กว้าง ๖.๕๐ เมตร  ยาว  
๒๐ เมตร  พร้อมราง
ระบายน ้ายาว ๒๕ เมตร 
พร้อมปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย
 ตามแบบแปลนและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 
ปากทางถนนดอนใหญ่ ม.9
  ต้าบลหนองขาว

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภยั

ปรับปรุงทาง
เชื่อมเข้า-ออก

ปรับปรุงทาง
เชื่อมเข้า-
ออก

ลดการเกดิ
อบุติัเหตุบนถนน

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

63 - - 250,000 250,000 - กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงทางเชื่อมเข้า-ออก 
เสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก
 กว้าง ๖.๕๐ เมตร  ยาว  
๒๐ เมตร  พร้อมราง
ระบายน ้ายาว ๒๕ เมตร 
พร้อมปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย
 ตามแบบแปลนและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 
ปากทางถนนกม.12 ม.9  
ต้าบลหนองขาว

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภยั

ปรับปรุงทาง
เชื่อมเข้า-ออก

ปรับปรุงทาง
เชื่อมเข้า-
ออก

ลดการเกดิ
อบุติัเหตุบนถนน

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

64 - - 250,000 250,000 - กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงทางเชื่อมเข้า-ออก 
เสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก
 กว้าง ๖.๕๐ เมตร  ยาว  
๒๐ เมตร  พร้อมราง
ระบายน ้ายาว ๒๕ เมตร 
พร้อมปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย
 ตามแบบแปลนและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 
ปากทางถนนเทศบาล 7 
หมู่ 9, 10 ต้าบลหนองขาว

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภยั

ปรับปรุงทาง
เชื่อมเข้า-ออก

ปรับปรุงทาง
เชื่อมเข้า-
ออก

ลดการเกดิ
อบุติัเหตุบนถนน

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

65 - - 250,000 250,000 - กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงทางเชื่อมเข้า-ออก 
เสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก
 กว้าง ๖.๕๐ เมตร  ยาว  
๒๐ เมตร  พร้อมราง
ระบายน ้ายาว ๒๕ เมตร 
พร้อมปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย
 ตามแบบแปลนและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 
ปากทางถนนเทศบาล 6 
หมู่ 10, 1 ต้าบลหนองขาว

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภยั

ปรับปรุงทาง
เชื่อมเข้า-ออก

ปรับปรุงทาง
เชื่อมเข้า-
ออก

ลดการเกดิ
อบุติัเหตุบนถนน

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

66 - - 250,000 250,000 - กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงทางเชื่อมเข้า-ออก 
เสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก
 กว้าง ๖.๕๐ เมตร  ยาว  
๒๐ เมตร  พร้อมราง
ระบายน ้ายาว ๒๕ เมตร 
พร้อมปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย
 ตามแบบแปลนและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 
ปากทางถนนเทศบาล 5 
หมู่ 1, 5 ต้าบลหนองขาว

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภยั

ปรับปรุงทาง
เชื่อมเข้า-ออก

ปรับปรุงทาง
เชื่อมเข้า-
ออก

ลดการเกดิ
อบุติัเหตุบนถนน

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

67 - - 250,000 250,000 - กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงทางเชื่อมเข้า-ออก 
เสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก
 กว้าง ๖.๕๐ เมตร  ยาว  
๒๐ เมตร  พร้อมราง
ระบายน ้ายาว ๒๕ เมตร 
พร้อมปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย
 ตามแบบแปลนและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 
ปากทางถนนเทศบาล 4 
หมู่ 5, 4 ต้าบลหนองขาว

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภยั

ปรับปรุงทาง
เชื่อมเข้า-ออก

ปรับปรุงทาง
เชื่อมเข้า-
ออก

ลดการเกดิ
อบุติัเหตุบนถนน

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

68 - - 250,000 250,000 - กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงทางเชื่อมเข้า-ออก 
เสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก
 กว้าง ๖.๕๐ เมตร  ยาว  
๒๐ เมตร  พร้อมราง
ระบายน ้ายาว ๒๕ เมตร 
พร้อมปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย
 ตามแบบแปลนและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 
ปากทางถนนเทศบาล 3 
หมู่ 4 ต้าบลหนองขาว

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภยั

ปรับปรุงทาง
เชื่อมเข้า-ออก

ปรับปรุงทาง
เชื่อมเข้า-
ออก

ลดการเกดิ
อบุติัเหตุบนถนน

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

69 - - 250,000 250,000 - กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุงทางเชื่อมเข้า-ออก 
เสริมผิวจราจรแอสฟลัทติ์ก
 กว้าง ๖.๕๐ เมตร  ยาว  
๒๐ เมตร  พร้อมราง
ระบายน ้ายาว ๒๕ เมตร 
พร้อมปา้ยโครงการ ๑ ปา้ย
 ตามแบบแปลนและ
รายการที่เทศบาลก้าหนด 
ปากทางถนนเทศบาล 2 
หมู่ 4 ต้าบลหนองขาว

เพื่อให้
ประชาชน
สัญจรไปมาได้
อย่างปลอดภยั

ปรับปรุงทาง
เชื่อมเข้า-ออก

ปรับปรุงทาง
เชื่อมเข้า-
ออก

ลดการเกดิ
อบุติัเหตุบนถนน

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน ทางเท้า สะพาน ท่อระบายน้้า รางระบายน้้า )
ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

70 - - 12,000,000 12,000,000 12,000,000 กองช่าง
-

-

- - -

-

-

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

กอ่สร้างอโุมงค์ลอดใต้ถนน
กาญจนบรีุ-อู่ทอง (สาย 
๓๒๔) ขนาด ๑ ช่องอโุมงค์
 ผิวจราจร ๒ เลน พร้อม
ระบบไฟฟา้ส่องสว่าง  
ตลอดถึงระบบสูบน ้า
อตัโนมติักรณีน ้าทว่ม
ภายในอโุมงค์ รวมปา้ยแจ้ง
เตือนรวมถึงก้าแพงกนัดิน 
ทางเข้าทางออก(ไมร่วมค่า
จัดหาที่ดิน)กาญจนบรีุ-อู่
ทอง สาย ๓๒๔พร้อมปา้ย
โครงการ ๑ ปา้ย ม.๑  
ต้าบลหนองขาว

เพื่อให้
ประชาชนข้าม
ถนน ใช้
เส้นทางสาย
กาญจนบรีุ - อู่
ทอง 324 ได้
อย่างปลอดภยั

อโุมงค์ลอดใต้
ถนนสาย
กาญจนบรีุ - อู่
ทอง 1 ช่อง
อโุมงค์

อโุมงค์ลอด
ใต้ถนนสาย
กาญจนบรีุ -
 อู่ทอง 1 
ช่องอโุมงค์

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการสัญจร 
ลดอบุติัเหตุบน
ทอ้งถนน

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์
ของโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานการรักษาความสงบภายใน/แผนงานงบกลาง (แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านการจราจร )

ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

1     500,000      550,000      600,000    1,000,000    1,000,000 ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

งบประมาณและที่ผ่านมา

ลดปญัหำ
อบุติัเหตุจรำจร

สร้ำงควำม
ปลอดภยัในกำร
สัญจรบนทอ้งถนน

ที่

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ เป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ลดปญัหำและ
ปอ้งกนัอบุติัเหตุ
จรำจร

ติดต้ัง Guard Rail 
กระจกโค้ง ปำ้ย
สัญญำณจรำจร 
สัญญำณไฟจรำจร 
แทง่แบริเออร์ และตี
เส้นจรำจรในเขต
เทศบำล เปน็ต้น, 
อบรมใหค้วำมรู้
ประชำชนเกี่ยวกบั
วินยัจรำจรเพื่อ
ปอ้งกนัอบุติัเหตุ
จรำจร, รณรงค์ 
ปอ้งกนัอบุติัเหตุทำง
ถนนในช่วงเทศกำล
ส ำคัญ

 เทศบำล
ต ำบลหนอง
ขำวมอีบุติัเหตุ
ทำงถนนลดลง



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานงบกลาง (แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านการจราจร )

ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

2  -  -      150,000       150,000  - 

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ เป้าหมาย

 เทศบำล
ต ำบลหนอง
ขำวมอีบุติัเหตุ
ทำงถนนลดลง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ติดต้ังกระจก
สะทอ้นเตือนทำง
แยกและจุดเส่ียง
ควำมปลอดภยั 
พร้อมปำ้ย
โครงกำร 1 ปำ้ย 
ตำมแบบแปลน
และรำยกำรที่
เทศบำลก ำหนด

ลดปญัหำและ
ปอ้งกนัอบุติัเหตุ
จรำจร

กระจกสะทอ้น
เตือนทำงแยก และ
จุดเส่ียงเพื่อควำม
ปลอดภยั

ลดปญัหำ
อบุติัเหตุจรำจร

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านการจราจร )

ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

3  -  -      500,000       500,000  - 

ที่

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

ลดปญัหำ
อบุติัเหตุจรำจร

กระจกสะทอ้น
เตือนทำงแยก และ
จุดเส่ียงเพื่อควำม
ปลอดภยั

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ลดปญัหำและ
ปอ้งกนัอบุติัเหตุ
จรำจร

 เทศบำล
ต ำบลหนอง
ขำวมอีบุติัเหตุ
ทำงถนนลดลง

ติดต้ังไฟจรำจร
กระพริบเตือน
ทำงแยกและจุด
เส่ียงควำม
ปลอดภยั พร้อม
ปำ้ยโครงกำร 1 
ปำ้ย ตำมแบบ
แปลนและ
รำยกำรที่
เทศบำลก ำหนด

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

กองช่ำง



3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนา วางผังเมอืง และสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนเก่ียวกับการวางผังเมอืง )

ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

1 พฒันำผังเมอืง
ของเทศบำล

      50,000        55,000      500,000       500,000       500,000  เทศบำล
ต ำบลหนอง
ขำวมผัีงเมอืง
ที่ดี

กองช่ำง

 

งบประมาณและที่ผ่านมา

จัดระบบกำรใช้
ประโยชนใ์นที่ดิน 
โดยกำรวำงผัง
เมอืงเพื่อควบคุม
และพฒันำ

1.จัดท ำผังเมอืงใน
เขตเทศบำล         
 2.อบรมใหค้วำมรู้
เกี่ยวกบักำรใช้
ประโยชนข์องกำร
วำงผังเมอืงแก่
ประชำชน

กำรใช้
ประโยชนใ์น
ที่ดินของ
ประชำชน
เหมำะสมกบั
สภำพผังเมอืง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก
ที่

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ เป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ



แผนงานการพาณิชย ์ (แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาการผลติน้้าประปา และคุณภาพน้้าประปา )

ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

1 - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

2 - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ประชำชนมี
น้ ำประปำที่
สะอำด มี
คุณภำพ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ซ่อมแซมระบบกำร
ผลิตน้ ำประปำใหไ้ด้
มำตรฐำน

ซ่อมแซ่มระบบ
กำรผลิต
น้ ำประปำใหไ้ด้
มำตรฐำน

ระบบกำรผลิต
น้ ำประปำมี
มำตรฐำน

ที่

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

กองคลัง 
(กจิกำร
ประปำ)

ซ่อมแซมระบบ
กำรผลิต
น้ ำประปำ โรง
ผลิตน้ ำประปำ
เทศบำลต ำบล
หนองขำว

ปรับปรุงระบบ
กำรผลิต
น้ ำประปำ โรง
ผลิตน้ ำประปำ
เทศบำลต ำบล
หนองขำว

ปรับปรุงระบบ
กำรผลิต
น้ ำประปำใหไ้ด้
มำตรฐำน

ปรับปรุงระบบกำร
ผลิตน้ ำประปำใหไ้ด้
มำตรฐำน

ระบบกำรผลิต
น้ ำประปำมี
มำตรฐำน

ประชำชนมี
น้ ำประปำที่
สะอำด มี
คุณภำพ

กองคลัง 
(กจิกำร
ประปำ)



แผนงานการพาณิชย ์ (แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาการผลติน้้าประปา และคุณภาพน้้าประปา )

ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

3 - - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 กองคลัง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

มนี้ ำประปำที่
สะอำด 
ปลอดภยั

โรงกรองน้ ำ
ดิบพร้อม
เคร่ืองมอื/
อปุกรณ์

ที่ เป้าหมาย

กอ่สร้ำงโรงกรอง
น้ ำดิบพร้อม
เคร่ืองมอื และ
อปุกรณ์พร้อม
ปำ้ยโครงกำร ๑ 
ปำ้ย ตำมแบบ
แปลนและ
รำยกำรที่
เทศบำลก ำหนด
บริเวณติดอำคำร
ประปำเทศบำลฯ

ผลิตน้ ำประปำได้
อย่ำงมำตรฐำน 
ปลอดภยั

โรงกรองน้ ำดิบ 
พร้อมเคร่ืองมอื/
อปุกรณ์

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



แผนงานการพาณิชย ์ (แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาการผลติน้้าประปา และคุณภาพน้้าประปา )

ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

4 - - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 กองคลัง

 

งบประมาณและที่ผ่านมา

มรีะบบประปำที่
เปน็มำตรฐำน 
สะอำด ปลอดภยั

       
วัตถุประสงค์     
   ของโครงการ

ประชำชนมี
น้ ำกนิน้ ำใช้ที่
สะอำด 
ปลอดภยั

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

จัดซ้ือ/จัดหำที่ดิน
เพื่อกอ่สร้ำงสระ
เกบ็น้ ำดิบ ,
กอ่สร้ำงโรงกรอง
น้ ำดิบ พร้อม
อปุกรณ์ สถำนที่ 
พื้นที่บริเวณติด
บริเวณอำคำร
ประปำเทศบำล

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

เพื่อกอ่สร้ำงสระ
เกบ็น้ ำดิบและ
โครงกรองน้ ำดิบที่
ได้มำตรฐำน

มรีะบบ
ประปำที่เปน็
มำตรฐำน 
สะอำด 
ปลอดภยั

ที่ เป้าหมาย

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ
หลกั



แผนงานการพาณิชย ์ (แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาการผลติน้้าประปา และคุณภาพน้้าประปา )

ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

5 300,000 300,000 1,000,000 1,000,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

ซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำเคร่ือง
ปั้มน้ ำ มอเตอร์
ผลิตน้ ำใหส้ำมำรถ
ใช้งำนได้ดีและ
เต็มประสิทธิภำพ

ใหส้ำมำรถผลิต
น้ ำประปำที่มี
คุณภำพและทั่วถึง

500,000 ระบบกำรจ่ำย
น้ ำประปำมี
คุณภำพที่ดี

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

ซ่อมบ ำรุงเคร่ือง
ปั้มน้ ำ มอเตอร์
ผลิตน้ ำ อำคำร
ผลิตน้ ำแรงต่ ำ
และอำคำรผลิต
น้ ำแรงสูง

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ เป้าหมาย
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

กองคลัง 
(กจิกำร
ประปำ)

ประชำชนมี
น้ ำประปำใช้
อย่ำงทั่วถึง



แผนงานการพาณิชย ์ (แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาการผลติน้้าประปา และคุณภาพน้้าประปา )

ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

6 - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000

  

 

7 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 กจิกำรประปำ

กองคลัง

สร้ำงเสริม
ประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรงำน
กจิกำรประปำ

จัดหำเคร่ืองมอื 
เคร่ืองใช้ในกำร
ปฏบิติังำน

ระบบกำรจ่ำย
น้ ำประปำมี
คุณภำพที่ดี

สร้ำงเสริม
ประสิทธิภำพ
ในกำร
บริหำรงำน
กจิกำรประปำ

จัดหำวัสดุ
อปุกรณ์ เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ และ
ครุภณัฑ์ที่จ ำเปน็
ในกำรปฏบิติังำน

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่
วัตถุประสงค์ของ

โครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

กองคลัง 
(กจิกำร
ประปำ)

อำคำรผลิต
น้ ำประปำมี
มำตรฐำน

ปรับปรุงอำคำร
ผลิตน้ ำประปำ
เทศบำลต ำบล
หนองขำว

ปรับปรุงอำคำรฯ 
ใหม้คีวำมสะอำด 
สวยงำมและได้
มำตรฐำน

ปรับปรุงอำคำรผลิต
น้ ำประปำเทศบำล
ต ำบลหนองขำว

ประชำชนมี
น้ ำประปำที่
สะอำด มี
คุณภำพ



แผนงานการพาณิชย ์ (แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาการผลติน้้าประปา และคุณภาพน้้าประปา )

ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

8 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กจิกำรประปำ

กองคลัง

9 โครงกำรเจำะบอ่
บำดำล บริเวณ
โรงผลิตน้ ำประปำ
 เทศบำลต ำบล
หนองขำว

ใหป้ระชำชนมนี้ ำ
ใช้เพยีงพอและ
น้ ำประปำมี
คุณภำพได้ดีและ
ทั่วถึง

เจาะบอ่บาดาล     200,000      200,000      200,000       200,000       200,000  จ ำนวน
ครัวเรือนมนี้ ำ
ใช้เพยีงพอ

ประขาชนมนี ้า
ใช้เพยีงพอ
และมคุีณภาพ

กจิกำร
ประปำ    
กองคลัง

เสริมสร้ำงควำม
ปลอดภยัในกำร
ปฏบิติังำน

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ เป้าหมาย

อำคำรจ่ำย
น้ ำประปำมี
ควำม
ปลอดภยัมำก
ขึ้น

มร้ัีวรอบ
อำคำรเพิ่ม
ควำมสวยงำม

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

กอ่สร้ำงร้ัว รอบ
อำคำรผลิต
น้ ำประปำ

กอ่สร้ำงร้ัวรอบ
อำคำรเปน็กำร
ปอ้งกนัทรัพย์สิน
ของทำงรำชกำร 
และเพิ่มควำม
สวยงำม

ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก



3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ)

ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

1 โครงกำรขอขยำย
เขตไฟฟำ้พร้อม
ติดต้ังไฟแสงสว่ำง
 บริเวณถนนสำย
ทำ่มว่ง - หนอง
ขำว และริม
คลองชลประทำน

อ ำนวยควำม
สะดวกแก่
ประชำชนใหม้ี
แสงสว่ำงเพยีงพอ

มไีฟฟำ้และแสงสว่ำง
เพิ่มมำกขึ้น

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ ำนวนกำร
ขยำยเขตไฟฟำ้

แกป้ญัหำแสง
สว่ำงไม่
เพยีงพอ

กองช่ำง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ของ
โครงการ เป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ที่



3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาระบบไฟฟ้าสาธารณะ)

ตัวชี้วัด

โครงการ ๒๕๖๑
(บาท)

๒๕๖๒
(บาท)

๒๕๖๓
(บาท)

๒๕๖๔
(บาท)

๒๕๖๕
(บาท) (KPI)

2 ปอ้งกนัอบุติัเหตุ 
และอำชญำกรรม
ในเวลำกลำงคืน

ติดต้ังปรับปรุงดูแล
รักษำไฟฟำ้
สำธำรณะอย่ำง
ต่อเนื่อง

200,000 200,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  จ ำนวนกำร
ขยำยเขตไฟฟำ้

ประชำชนมี
ควำม
ปลอดภยัใน
กำรสัญจรไป
มำในเวลำ
กลำงคืน

กองช่ำงอดุหนนุกำรขยำย
เขตไฟฟำ้
สำธำรณะภำยใน
เขตเทศบำล
ต ำบลหนองขำว

ที่

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลัก



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างสขุภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสงัคมแห่งการเรียนรู้

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานบริหารงานทั่วไป (สง่เสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดลอ้ม , การเพ่ิมพ้ืนที่สเีขยีว)

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 รักษส่ิ์งแวดล้อม - - 30,000 30,000 30,000 กองช่าง

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ส่งเสริมการอนรัุกษ์
และฟื้นฟส่ิูงแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ใหก้บัชุมชน

ชุมชนมพีื้นที่
สีเขียวมากขึ้น

ภายในเขต
เทศบาลมภีมูิ
ทศันท์ี่สวยงาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) 

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานเคหะและชมุชน  (แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจดัการขยะมลูฝอย)

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 ขนย้ายขยะภายใน
เขตเทศบาลต าบล
หนองขาว เพื่อ
น าไปก าจัดในแหล่ง
อื่นที่ได้รับอนญุาต

ระบบบก าจัดขยะ
ที่ได้มาตรฐาน

1,000,000 1,100,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 เทศบาลมี
ระบบก าจัด
ขยะที่ได้
มาตรฐาน

มรีะบบก าจัด
ขยะที่มี
ประสิทธิภาพ 
และลดปญัหา
ส่ิงแวดล้อม

กองช่างโครงการเกบ็ ขน
ย้ายขยะมลูฝอย
และส่ิงปฏกิลูภายใน
เขตเทศบาลต าบล
หนองขาว เพื่อ
น าไปก าจัดในแหล่ง
อื่นที่ได้รับอนญุาต

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เป้าหมายที่ โครงการ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมาวัตถุประสงค์ของ
โครงการ



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานเคหะและชมุชน  (แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจดัการขยะมลูฝอย)

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2 ลดมลพษิจากการ
ก าจัดขยะ

- 500,000 500,000 550,000 550,000 เทศบาลมี
ระบบก าจัด
ขยะที่ได้
มาตรฐาน

กองช่าง

โครงการ

กอ่สร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ระบบ
ก าจัดขยะมลูฝอยที่
ได้มาตรฐาน

ที่ หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

มรีะบบก าจัด
ขยะที่มี
ประสิทธิภาพ 
และลดปญัหา
ส่ิงแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา

1. ระบบก าจัด
ขยะที่ได้มาตรฐาน
2. รณรงค์การคัด
แยกขยะ, รีไซเคิล,
 แปลงขยะเปน็ทนุ
    3.ท าขยะ
อนิทรีย์ชีวภาพ



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานเคหะและชมุชน  (แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจดัการขยะมลูฝอย)

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

3 โครงการบริหาร
จัดการขยะในเขต
เทศบาล

ลดปริมาณขยะ
จากชุมชน

- 50,000 - - - กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา

คัดแยกขยะด้วย
วิธีการ3RSเพื่อให้
ปริมาณขยะออก
จากครัวเรือนนอ้ยลง

การจัดเกบ็
ขยะมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ปริมาณขยะ
จากครัวเรือนมี
นอ้ยลง



4. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานเคหะและชมุชน  (แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาการบริหารจดัการน้ าเสยี และน้ าทิ้งจากชมุชน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 ใหม้กีารติดต้ังบอ่
ดักไขมนัในชุมชน

650,000 700,000 750,000 800,000 850,000 ชุมชนมี
สภาพแวดล้อม
ที่ดี

กองช่างกอ่สร้าง ปรับปรุง 
พฒันาระบบบ าบดั
น้ าเสีย บอ่ดักไขมนั
 และน้ าทิ้งจากชุมชน

ที่ โครงการ

เทศบาลมี
ระบบบ าบดั
น้ าเสีย บอ่
ดักไขมนั 
และน้ าทิ้ง
จากชุมชนที่
มมีาตรฐาน

เพื่อรักษา
ทรัพยากรน้ า และ
สร้างส่ิงแวดล้อมที่ดี
ในชุมชน

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา



- ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจดัการ

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานการศึกษา (แนวทางการพัฒนาสร้างเสริมความเขม้แขง็ของชมุชน และจดัตั้งประชาคมเมอืง)

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1     200,000     250,000     300,000     350,000     400,000 ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) 

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี
ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างสขุภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสงัคมแห่งการเรียนรู้

ที่ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ส่งเสริมสถำบนั
ครอบครัวและชุมชน
เข้มแข็ง จัดต้ัง
ประชำคมเมอืง

เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งใหแ้ก่
สถำบนัครอบครัว
และชุมชน

จัดกจิกรรม เช่น 
สร้ำงเครือข่ำยสำยใย
รัก, จัดเวทปีระชำคม
เมอืง จัดต้ังชุมชน
และขยำยชุมชน , 
จัดกจิกรรมสร้ำง
เสริมบทบำท
ครอบครัว เด็ก สตรี 
ผู้สูงอำยุ ฯลฯ

 สถำบนั
ครอบครัวมี
ควำมเข้มแข็ง

สถำบนั
ครอบครัว
เข้มแข็ง ชุมชน
มคีวำมสำมคัคี 
และชุมชนมี
ส่วนร่วมในกำร
พฒันำทอ้งถิ่น

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานการศึกษา (แนวทางการพัฒนาสร้างเสริมความเขม้แขง็ของชมุชน และจดัตั้งประชาคมเมอืง)

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2 โครงกำรครอบครัว
คุณธรรมน ำ
สังคมไทยเข้มแข็ง 
(พำลูกจูงหลำนเข้ำ
วัด)

ใหผู้้ปกครอง และ
ลูกหลำนมโีอกำส
แสดงควำมคิดเหน็
และสร้ำงควำม
เข้ำใจในกำรเล้ียงดู
บตุรหลำนร่วมกนั
ระหว่ำงครอบครัว

ครอบครัวของ
ประชำชนในเขต
เทศบำล

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000  สถำบนั
ครอบครัวมี
ควำมเข้มแข็ง

กอ่ใหเ้กดิควำม
รักควำมอบอุ่น
รวมทั้งควำม
สำมคัคีของคน
ในชุมชน

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ที่ โครงการ



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ มสีว่นร่วมในการบริหารงาน การวางแผนพัฒนา การควบคุมตรวจสอบ ฯลฯ )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 มแีผนชุมชนครบทกุ
ชุมชน ,จัดประชุม
ประชำคม

       80,000        90,000     100,000     110,000     120,000 กำรพฒันำ
ทอ้งถิ่นเปน็ไป
ตำมปญัหำ/
ควำมต้องกำร
ของประชำชน

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล
  กองคลัง , 
กองช่ำง

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

สนบัสนนุกำรจัดท ำ
แผนพฒันำชุมชน 
จัดเวทปีระชำคม
เพื่อระดมควำมคิด
พฒันำและแกไ้ข
ปญัหำต่ำง ๆ

1. ส่งเสริมและ
สนบัสนนุใหม้ี
แผนพฒันำชุมชน
เกดิขึ้นทกุชุมชน
2. ส่งเสริมใหชุ้มชน
เข้ำมำมส่ีวนร่วมใน
กำรพฒันำและ
แกไ้ขปญัหำทอ้งถิ่น

 ข้อมลูกำร
วำงแผนเปน็
ปจัจุบนั 
และสำมำรถ
ด ำเนนิกำร
ได้จริง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย



แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ มสีว่นร่วมในการบริหารงาน การวางแผนพัฒนา การควบคุมตรวจสอบ ฯลฯ )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2 ส ำรวจข้อมลูเพื่อ
กำรวำงแผนพฒันำ

น ำข้อมลูไปใช้ใน
กำรพฒันำทอ้งถิ่น 
จังหวัด และประเทศ

ส ำรวจข้อมลู จปฐ. 
ครัวเรือนในเขต
เทศบำล และข้อมลู
อื่นๆ

50,000 55,000 60,000 65,000 70,000 ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมอืงการบริหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

 ข้อมลูกำร
วำงแผนเปน็
ปจัจุบนั 
และสำมำรถ
ด ำเนนิกำร
ได้จริง

น ำข้อมลู จปฐ.
 และข้อมลูอื่นๆ
 ไปใช้ในกำร
วำงแผนพฒันำ



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ มสีว่นร่วมในการบริหารงาน การวางแผนพัฒนา การควบคุมตรวจสอบ ฯลฯ )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

3 ส่งเสริมกำรปกครอง
ในระบอบ
ประชำธิปไตย และ
กำรมส่ีวนร่วมใน
กำรพฒันำทอ้งถิ่น
ของประชำชน

สร้ำงเครือข่ำย
ประชำชน ผู้รัก
ประชำธิปไตย

จัดกจิกรรมที่
เกี่ยวข้องอย่ำงนอ้ย 
1 คร้ัง

       50,000        55,000        60,000        65,000        70,000  ควำมพงึ
พอใจของ
ผู้เข้ำร่วม

โครงกำร ไม่
นอ้ยกว่ำ

ร้อยละ 70

ประชำชนมี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำร
ปกครอง
ระบอบ
ประชำธิปไตย 
และเหน็
ควำมส ำคัญใน
กำรมส่ีวนร่วม
พฒันำทอ้งถิ่น
ของตน

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ มสีว่นร่วมในการบริหารงาน การวางแผนพัฒนา การควบคุมตรวจสอบ ฯลฯ )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

4 อดุหนนุ
งบประมำณตำม
โครงกำรด ำเนนิงำน
ตำมภำรกจิของ
เหล่ำกำชำดจังหวัด
กำญจนบรีุ

เพื่อช่วยเหลือ
บรรเทำทกุข์
ผู้ประสบภยัพบิติั ผู้
ยำกไร้ ผู้พกิำร
ยำกไร้ ผู้พกิำร 
ผู้ด้อยโอกำส

อดุหนนุงบประมำณ
ใหเ้หล่ำกำชำด
จังหวัดกำญจนบรีุ

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000  เทศบำล
อดุหนนุ

งบประมำณ
ตำม

โครงกำร
ด ำเนนิงำน
ตำมภำรกจิ
ของเหล่ำ
กำชำด
จังหวัด

กำญจนบรีุ

ประชำชนผู้
ยำกจน ผู้
เดือดร้อน และ
ประสบภยั
ได้รับกำร
ช่วยเหลือให้
พน้จำกทกุข์
ยำก หรือได้รับ
กำรบรรเทำ
ทกุข์ใหเ้บำบำง
ลง

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล
 (อดุหนนุ
ส ำนกังำน
เหล่ำกำชำด
จังหวัด
กำญจนบรีุ)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ มสีว่นร่วมในการบริหารงาน การวางแผนพัฒนา การควบคุมตรวจสอบ ฯลฯ )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

5 อดุหนนุ
งบประมำณตำม
โครงกำรขอรับเงิน
อดุหนนุศูนย์
ปฏบิติักำรพลัง
แผ่นดินเอำชนะยำ
เสพติด

เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของ
หมู่บำ้น/ชุมชน ให้
สำมำรถลดปญัหำยำ
เสพติด

อดุหนนุเงิน
งบประมำณใหศู้นย์
ปฏบิติักำรพลัง
แผ่นดินเอำชนะยำ
เสพติด อ ำเภอทำ่มว่ง

       40,000        40,000        40,000        40,000        40,000  เทศบำล
อดุหนนุ

งบประมำณ
ศูนย์

ปฏบิติักำร
พลังแผ่นดิน
เอำชนะยำ

เสพติด

สำมำรถ
ควบคุมปจัจัย
และเง่ือนไขที่
ส่งผลต่อกำร
แพร่ระบำด
ของยำเสพติด

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล
 (อดุหนนุ 
ศป.ปส.อ.ทำ่
มว่ง)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ มสีว่นร่วมในการบริหารงาน การวางแผนพัฒนา การควบคุมตรวจสอบ ฯลฯ )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

6 อดุหนนุ
งบประมำณตำม
โครงกำรจัด
กจิกรรมงำนรัฐพธิี
ในวันส ำคัญของ
ชำติและกจิกรรม
งำนตำมนโยบำย
ของจังหวัด
กำญจนบรีุ

เพื่อด ำเนนิกำรจัด
กจิกรรม/จัดงำน 
วันส ำคัญของชำติ 
และรำชพธิีต่ำงๆ

อดุหนนุงบประมำณ
ใหโ้ครงกำรจัด
กจิกรรมงำนรัฐพธิีใน
วันส ำคัญของชำติ
และกจิกรรมงำน
ตำมนโยบำยของ
จังหวัดกำญจนบรีุ

         6,000          6,000          6,000          6,000          6,000 เทศบำล
อดุหนนุ
งบประมำณ
ใหโ้ครงกำร
จัดกจิกรรม
งำนรัฐพธิีใน
วันส ำคัญ
ของชำติ
และกจิกรรม
งำนตำม
นโยบำยของ
จังหวัด
กำญจนบรีุ

ข้ำรำชกำรและ
ประชำชนทกุ
หมู่เหล่ำ เข้ำ
ร่วมกจิกรรมมร
วันส ำคัญของ
ชำติ

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล
 (อดุหนนุที่
ท ำกำร
ปกครอง
อ ำเภอทำ่มว่ง)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ มสีว่นร่วมในการบริหารงาน การวางแผนพัฒนา การควบคุมตรวจสอบ ฯลฯ )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

7 อดุหนนุ
งบประมำณตำม
โครงกำรแข่งขัน
กฬีำชิงชนะเลิศแหง่
จังหวัดกำญจนบรีุ

เพื่อส่งเสริมให้
เยำวชนและ
ประชำชน เล่นกฬีำ
เปน็ส่ือในกำร
เสริมสร้ำง
สมรรถภำพใหม้ี
สุขภำพพลำนำมยั
แข็งแรง

อดุหนนุงบประมำณ.
ใหโ้ครงกำรแข่งขัน
กฬีำชิงชนะเลิศแหง่
จังหวัดกำญจนบรีุ

 -  -        40,000        40,000        40,000 อดุหนนุ
งบประมำณ.
ใหโ้ครงกำร
แข่งขันกฬีำ
ชิงชนะเลิศ
แหง่จังหวัด
กำญจนบรีุ

เด็ก เยำวชน 
ประชำชน ได้
เล่นกฬีำและมี
ประสบกำรณ์
ในกำรแข่งขัน

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล
 (อดุหนนุที่
ท ำกำร
ปกครอง
อ ำเภอทำ่มว่ง)

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ มสีว่นร่วมในการบริหารงาน การวางแผนพัฒนา การควบคุมตรวจสอบ ฯลฯ )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

8 อดุหนนุ
งบประมำณตำม
โครงกำรขอรับเงิน
อดุหนนุศูนย์
ปฏบิติักำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือ
ประชำชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ระดับ
อ ำเภอ

เพื่อด ำเนนิกำรตำม
ประกำศของกรม
ส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
 เร่ือง หลักเกณฑ์
วิธีกำรปฏบิติังำน
ศูนย์ปฏบิติักำรร่วม
ในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

อดุหนนุงบประมำณ
ตำมโครงกำรขอรับ
เงินอดุหนนุศูนย์
ปฏบิติักำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือ
ประชำชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น ระดับอ ำเภอ

 -  -        30,000        30,000        30,000 อดุหนนุ
งบประมำณ
ตำม
โครงกำร
ขอรับเงิน
อดุหนนุ
ศูนย์
ปฏบิติักำร
ร่วมในกำร
ช่วยเหลือ
ประชำชน
ขององค์กร
ปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 
ระดับอ ำเภอ

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล
 (อดุหนนุ
เทศบำล
ต ำบลมว่งชุม)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

อปท.ในเขต
อ ำเภอทำ่มว่ง
สำมำรถ
ด ำเนนิงำนตำม
ประกำศของ
กรมส่งเสริมกำร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น เร่ือง 
หลักเกณฑ์
วิธีกำร
ปฏบิติังำนศูนย์
ปฏบิติักำรร่วม
ในกำร
ชว่ยเหลือ
ประชำชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น



5. ยทุธศาสตร์ ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(แนวทางการพัฒนา  สง่เสริมการให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มและองค์กรต่าง ๆ มสีว่นร่วมในการบริหารงาน การวางแผนพัฒนา การควบคุมตรวจสอบ ฯลฯ )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

9 โครงกำรสนบัสนนุ
กำรเลือกต้ังทั่วไป

กำรเลือกต้ังทั้ง
ระดับประเทศ 
จังหวัด และทอ้งถิ่น

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

กำรเลือกต้ัง
ทั้งหมดส ำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี

กำรจัดกำร
เลือกต้ัง
เปน็ไปตำม
วัตถุประสงค์

เพื่อสนบัสนนุในกำร
เลือกต้ังทั่วไป เช่น 
กำรประชุม/อบรม
ต่ำงๆ ด้ำน
งบประมำณ 
บคุลำกร วัสดุ
อปุกรณ์ต่ำงๆ ให้
ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

งบประมาณและที่ผ่านมา



ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 พฒันำศักยภำพ
คณะกรรมกำร
ชุมชน ผู้น ำชุมชน 
กลุ่ม องค์กร   

จัดฝึกอบรม,ทศัน
ศึกษำดูงำน ส ำหรับ
คณะกรรมกำรชุมชน
 , ผู้น ำชุมชน ฯลฯ

    200,000     250,000     300,000     350,000     400,000 ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (แนวทางการพัฒนา พัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์เก่ียวกับการพัฒนาท้องถ่ินให้แก่กลุ่ม องค์กร ผู้น าชมุชน ฯลฯ )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

1. เสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในบทบำทหนำ้ที่
ของคณะกรรมกำร
ชุมชน ผู้น ำชุมชน 
ฯลฯ
2. ให้
คณะกรรมกำร
ชุมชน , ผู้น ำชุมชน 
ฯลฯ น ำ
ประสบกำรณ์ที่
ได้รับจำกกำรศึกษำ
ดูงำนมำพฒันำ
ทอ้งถิ่นของตน

คณะกรรม 
กำรมคีวำมรู้
 ควำมเข้ำใจ
ในบทบำท
หนำ้ที่

คณะกรรมกำร
ชุมชน , ผู้น ำ
ชุมชน มคีวำมรู้
ควำมเข้ำใจ
และ
ประสบกำรณ์
เพิ่มขึ้น



ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2 พฒันำศักยภำพสตรี สตรีภำยในเขต
เทศบำลต ำบลหนอง
ขำว

 -  -     100,000  -  - ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

สตรีภำยในเขต
เทศบำลมี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจและ
ประสบกำรณ์
เพิ่มขึ้น

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน (แนวทางการพัฒนา พัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์เก่ียวกับการพัฒนาท้องถ่ินให้แก่กลุ่ม องค์กร ผู้น าชมุชน ฯลฯ )

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

เสริมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
บทบำทหนำ้ที่ของ
สตรี,เสริมสร้ำงและ
 พฒันำศักยภำพสตรี

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

งบประมาณและที่ผ่านมา

สตรีภำยใน
เขตเทศบำล
มศัีกยภำพที่
ดีข สำมำรถ
น ำมำพฒันำ
ต่อยอดแก่
บคุคลอื่นได้

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ



แผนงานบริหารงานทั่วไป  (แนวทางการพัฒนา  พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรของเทศบาล )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 พฒันำศักยภำพ
บคุลำกรของ
เทศบำล              
       

    200,000     250,000     300,000     350,000     400,000 ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

เพื่อพฒันำควำมรู้
ควำมสำมำรถใน
กำรปฏบิติังำนและ
เสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์ใน
กำรปฏบิติังำน
ส ำหรับบคุลำกรของ
เทศบำล

บคุลำกรของ
เทศบำลมี
ควำมรู้
ควำมสำมำรถ
ในกำร
ปฏบิติังำน

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

จัดส่งบคุลำกรเข้ำรับ
กำรอบรมในหลักสูตร
, จัดฝึกอบรมและ
ทศันศึกษำ, 
ทนุกำรศึกษำส ำหรับ
บคุลำกรในระดับ
ปริญญำตรีและ
ปริญญำโท

บคุลำกรของ
เทศบำลมี
ควำมรู้
ควำมสำมำรถ
ในกำร
ปฏบิติังำน



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป/แผนงานเคหะและชมุชน  (แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และจดัหาเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการปฏิบัติงาน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1  -  -     500,000     500,000     500,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
อำคำรส ำนกังำน , 
บำ้นพกั หอ้งประชุม
 และครุภณัฑ์ต่ำงๆ

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
อำคำรส ำนกังำน , 
บำ้นพกั หอ้งประชุม
 และครุภณัฑ์
ภำยในส ำนกังำน 
ใหส้วยงำม และใช้
ปฏบิติังำนได้
ตำมปกติ

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
อำคำรส ำนกังำน , 
บำ้นพกั หอ้งประชุม
 และครุภณัฑ์ภำยใน
ส ำนกังำน

 อำคำร
ส ำนกังำน 
บำ้นพกั 
หอ้งประชุม 
และ
ครุภณัฑ์
ภำยใน
ส ำนกังำน
สวยงำมและ
ใช้ปฏบิติังำน
ได้ตำมปกติ
บริเวณ

สร้ำงควำม
ประทบัแก่
ผู้ใช้บริกำร

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล/
กองช่ำง



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และจดัหาเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการปฏิบัติงาน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2 พฒันำศักยภำพ
กำรปฏบิติังำนของ
เทศบำล              
           

เสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรจัดกำร 
และกำรบริกำร
ประชำชน

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000  จ ำนวนวัสดุ
 อปุกรณ์ใน
กำร
ปฏบิติังำน

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล,
 กองคลัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

จัดหำที่ดินเพื่อใช้ใน
กจิกำรต่ำงๆ , 
กอ่สร้ำงหรือ
ปรับปรุงซ่อมแซม
อำคำร จัดหำ
เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ 
วัสดุ ครุภณัฑ์ 
ส ำหรับกำร
ปฏบิติังำน เช่น โต๊ะ 
เกำ้อี้ โทรศัพท ์พดั
ลมต่ำงๆ เพื่อใช้ใน
กำรปฏบิติังำนและ
รองรับกำรใหบ้ริกำร
ประชำชน

กำรบริหำร
จัดกำร และ
กำรบริกำร
ประชำชน มี
ประสิทธิภำพ 
สะดวก รวดเร็ว
 ทนัสมยั



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคารสถานที่ และจดัหาเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการปฏิบัติงาน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

3 พฒันำศักยภำพเพิ่ม
รำยได้ของเทศบำล

    500,000     500,000     500,000     500,000     500,000 ประชำชน
ได้รับควำม
สะดวก

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกแกป่ระชำชน
 เพื่อเปน็กำรเพิ่ม
ศักยภำพในกำรเพิ่ม
รำยได้ใหแ้กเ่ทศบำล

จัดซ้ือ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อ
เปน็กำรเพิ่มศักยภำพ
ในกำรเพิ่มรำยได้
ใหแ้กเ่ทศบำล

 ควำมพงึ
พอใจของ
ประชำชน
ที่มำรับ
บริกำร ไม่
นอ้ยกว่ำ
ร้อยละ 70



แผนงานบริหารงานทั่วไป   (แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคารสถานที่และจดัหาเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการปฏิบัติงาน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

4 โครงกำรปรับปรุง
หอ้งประชุม
เอนกประสงค์

ปรับปรุงหอ้งประชุม
เอนกประสงค์ ใหม้ี
สภำพที่ดีขึ้น

หอ้งประชุม
เอนกประสงค์ ชั้นล่ำง

- 500,000 500,000 - - หอ้งประชุม
เอนกประสงค์
 ใหม้สีภำพ
ที่ดีขึ้น

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

เป้าหมายวัตถุประสงค์ของ
โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

5. ยทุธศาสตร์ ด้านการเมอืงการบริหาร

ที่ โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หอ้งประชุม
เอนกประสงค์ 
ใหม้สีภำพที่ดี
ขึ้น สร้ำงควำม
ประทบัใหแ้ก่
ผู้ใช้บริกำร



แผนงานบริหารงานทั่วไป   (แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคารสถานที่และจดัหาเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการปฏิบัติงาน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

5 - 20,000 - - -

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

5. ยทุธศาสตร์ ด้านการเมอืงการบริหาร

ประชำชนมี
ควำมสะดวกใน
กำรติดต่องำน
กบัเทศบำล 
และเพิ่มควำม
สวยงำม

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

ติดต้ังรำวบนัได  
สแตนเลสหนำ้
ส ำนกังำนเทศบำล
ต ำบลหนองขำว 
หมู่ที่ 4

เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกแกป่ระชำชน
 และควำมสวยงำม

ติดต้ังรำวบนัได 
สแตนเลน จ ำนวน 2
 ชุด

ประชำชน
ได้รับควำม
พงึพอใจใน
กำรติดต่อ
งำนกบั
เทศบำล



แผนงานเคหะและชมุชน  (แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาอาคารสถานที่และจดัหาเครื่องมอืเครื่องใชใ้นการปฏิบัติงาน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

6 - 500,000 - - - กองช่ำง

ที่ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

5. ยทุธศาสตร์ ด้านการเมอืงการบริหาร

รถขยะมี
สภำพที่ดีขึ้น

รถขยะใช้งำน
ได้หลำกหลำย
ขึ้น

โครงการ งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

รถด้ัมเอนกประสงค์ 
จ ำนวน 1 คัน

โครงกำรดัดแปลง
รถขยะ เปน็รถด้ัม
เอนกประสงค์

ดัดแปลงรถขยะ 
เปน็รถด้ัม
เอนกประสงค์



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและปรับปรุงการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน)

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1     150,000     200,000     250,000     300,000     350,000 ส ำนกั
ปลัดเทศบำล,
 กองคลัง, 
กองช่ำง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

พฒันำ
ประสิทธิภำพกำร
บริหำรงำนและกำร
บริกำรประชำชน

1. พฒันำ
ประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลกำร
บริหำรงำน 
2. พฒันำกำร
บริกำรประชำชน
ของเทศบำล
3. ส่งเสริมกำร
บริกำรเชิงรุก

จัดกจิกรรม เช่น น ำ 
ICT มำใช้ในกำร
บริหำรงำน , ปรับลด
ขั้นตอนและ
ระยะเวลำกำร
บริกำรประชำชน, 
ออกหนว่ยเทศบำล
เคล่ือนที,่ พฒันำกำร
บริกำรด้ำนงำน
ทะเบยีนรำษฎรและ
บตัรประจ ำตัว
ประชำชน , 
สนบัสนนุกำร
ด ำเนนิกำรจัดท ำ
ระบบบญัชี
คอมพวิเตอร์ของ
อปท. (e-LAAS)

 จ ำนวน
กจิกรรม
ต่ำงๆในกำร
บริกำร
ประชำชน

ประชำชน
ได้รับบริกำรที่ดี
 สะดวก 
รวดเร็ว มี
ประสิทธิภำพ
จำกเทศบำล



แผนงานบริหารงานทั่วไป  (แนวทางการพัฒนา  พัฒนาและปรับปรุงการบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน)

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2 25,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

5. ยทุธศาสตร์ ด้านการเมอืงการบริหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

โครงกำรประเมนิ
ควำมพงึพอใจของ
ประชำชนที่มต่ีอกำร
ใหบ้ริกำรของ
เทศบำลต ำบล
หนองขำว

เพื่อประเมนิควำม
พงึพอใจของ
ประชำชนที่มต่ีอกำร
ใหบ้ริกำรของ
เทศบำลต ำบล
หนองขำว

แบบประเมนิควำม
พงึพอใจของ
ประชำชน

ประชำชนมี
ควำมพงึ
พอใจต่อกำร
ใหบ้ริกำร
ของเทศบำล

ประชำชนมี
ควำมพงึพอใจ
ต่อกำร
ใหบ้ริกำรของ
เทศบำล

งบประมาณและที่ผ่านมา



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาการจดัเก็บรายได้ )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงกำรส ำรวจ
ข้อมลูภำคสนำมใน
กำรจัดท ำแผนที่
ภำษแีละทะเบยีน
ทรัยพสิ์น

1.เพื่อเปน็กำร
รวบรวมข้อมลู
รำยละเอยีด
เกี่ยวกบักำรใช้
โรงเรียนและสิง
ปลูกสร้ำง  2.เพื่อ
เปน็กำรรวบรวม
ข้อมลูรำยละเอยีด
เกี่ยวกบัที่ดิน 3.
เปน็กำรรวบรวม
ข้อมลูรำยละเอยีด
เกี่ยวกบัปำ้ย

ด ำเนนิกำรส ำรวจ
ข้อมลูภำคสนำมใน
กำรจัดท ำแผนที่ภำษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สินให้
ครอบคลุมพื้นที่ของ
เทศบำลต ำบลหนอง
ขำว

 -  -     300,000     300,000     300,000 กองคลัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

 ประชำชน
มำช ำระภำษี
 ไมน่อ้ยกว่ำ 
ร้อยละ 70

1. ประชำชน
ใหค้วำมสนใจ
ช ำระภำษี
ภำยใน
ระยะเวลำที่
ก ำหนดเพิ่มขึ้น
2. สำมำรถ
ใหบ้ริกำร
ประชำชนใน
กำรจัดเกบ็ภำษี
 ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ข้อมลูมคีวำม
ถูกต้อง ท ำให้
จัดเกบ็ภำษี
และรำยได้
อื่น ๆ ได้ถูกต้อง



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาการจดัเก็บรายได้ )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 งำนจัดเกบ็ 

กองคลัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

โครงกำรใหค้วำมรู้
เร่ืองภำษทีี่ดินและ
ส่ิงปลูกสร้ำง

เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำร
จัดเกบ็ภำษี

ผู้น ำชุมชนและ
ประชำชนในเขต

 ประชำชน
มำช ำระภำษี
 ไมน่อ้ยกว่ำ 
ร้อยละ 70

ท ำใหล้ด
ขั้นตอนกำร
ปฏบิติังำนเปน็
กำร
ประหยัดเวลำ
ท ำให้
ประชำชนมี
ควำมรู้เร่ืองกำร
เสียภำษมีำกขึ้น



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป  (แนวทางการพัฒนา  ปรับปรุง พัฒนาการจดัเก็บรายได้ )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

3 โครงกำรปรับปรุง
แผนที่ภำษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน

       50,000        50,000        50,000  -  - กองคลัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

1. เพื่อเพิ่มพนู
รำยได้ใหแ้กเ่ทศบำล
ในช่วงต้น
ปงีบประมำณ
2. เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
ใหป้ระชำชนให้
ควำมร่วมมอืในกำร
ช ำระภำษตีำม
ก ำหนด

จูงใจใหผู้้มหีนำ้ที่
ช ำระภำษมีคีวำม
สนใจและร่วมมอื
ช ำระภำษภีำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด
ด้วยควำมเต็มใจ, 
ปรับปรุงแผนที่ภำษี
และทะเบยีนทรัพย์สิน

 ประชำชน
มำช ำระภำษี
 ไมน่อ้ยกว่ำ 
ร้อยละ 70

1. ประชำชน
ใหค้วำมสนใจ
ช ำระภำษี
ภำยใน
ระยะเวลำที่
ก ำหนดเพิ่มขึ้น
2. สำมำรถ
ใหบ้ริกำร
ประชำชนใน
กำรจัดเกบ็ภำษี
 ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ข้อมลูมคีวำม
ถูกต้อง ท ำให้
จัดเกบ็ภำษี
และรำยได้
อื่น ๆ ได้ถูกต้อง



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (แนวทางการพัฒนา  สร้างเสริมความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยส์นิของประชาชน)

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1     200,000     250,000     300,000     350,000     400,000 ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ปอ้งกนัและรักษำ
ควำมปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชำชน

1. ปอ้งกนัและ
บรรเทำเหตุร้ำยใน
ชุมชน
2. สร้ำงขวัญและ
ก ำลังใจใหป้ระชำชน

1. จัดอำสำสมคัร
สำยตรวจชุมชน ทกุ
ชุมชน
2.  ฝึกซ้อมแผน
ปอ้งกนัภยัฝ่ำยพล
เรือน และภยัพบิติั
อื่น ๆ อย่ำงนอ้ย 1 
คร้ัง
3. จัดกจิกรรมอื่นที่
เกี่ยวข้อง

 จ ำนวน
ชุมชนที่มี
อำชญำกรรม
นอ้ยลง

ประชำชนมี
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานเคหะและชมุชน  (แนวทางการพัฒนา  สร้างเสริมความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยส์นิของประชาชน)

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ
 ภำยในเขตเทศบำล
 และซ่อมแซมหรือ
เปล่ียนกล้องวงจร
ปดิที่ติดต้ังแล้ว ให้
สำมำรถใช้งำนได้
อย่ำงมปีระสิทธิภำพ

ชุมชนมคีวำม
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน,ลด
กำรกอ่
อำชญำกรรมและ
เหตุร้ำยต่ำงๆในเขต
เทศบำลเพื่อสืบ
ข้อมลูจำกกล้อง 
CCTV ในกำร
ติดตำมแกไ้ขเหตุร้ำย

ติดต้ังกล้องวงจรปดิ 
 และซ่อมแซมหรือ
เปล่ียนกล้องวงจรปดิ
เดิมที่ช ำรุด

   1,000,000    1,000,000    5,000,000    5,000,000    5,000,000  จ ำนวน
กล้องวงจรปดิ

ประชำชนใน
เขตเทศบำลมี
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และ
มคีวำมอุ่นใจใน
กำรด ำรงชีวิต
มำกขึ้น

กองช่ำง

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ที่ โครงการ



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (แนวทางการพัฒนา  พัฒนาเพ่ิมประสทิธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1     200,000     250,000     300,000     350,000     400,000 ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

2 โครงกำรปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหำภยั
แล้ง

ช่วยเหลือ
ประชำชนที่ประสบ
ปญัหำภยัแล้ง
ภำยในเขตเทศบำล 
และเปน็กำร
ตอบสนองนโยบำย
ของรัฐในกำรแกไ้ข
ปญัหำภยัแล้งเชิง
บรูณำกำร

แกป้ญัหำควำม
เดือดร้อนของ
ประชำชนในภำวะ
ขำดแคลนน้ ำอปุโภค
บริโภค

30,000        30,000        30,000        30,000        30,000  ควำมพงึ
พอใจของ
ประชำชนที่
ได้รับบริกำร

แกไ้ขปญัหำ
ควำมเดือดร้อน
ของประชำชน
ได้อย่ำงยั่งยืน

ส ำนัก
ปลัดเทศบำล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

พฒันำประสิทธิภำพ
งำนปอ้งกนัและ
บรรเทำสำธำรณภยั

เพิ่มประสิทธิภำพ
ในกำรปอ้งกนัและ
บรรเทำสำธำรณภยั

จัดหำเคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ส ำหรับกำร
ปฏบิติังำนด้ำน
ปอ้งกนัและบรรเทำ
สำธำรณภยั

 จ ำนวน
เคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้ใน
กำร
ปฏบิติังำน

ประชำชนมี
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน



5 ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  (แนวทางการพัฒนา  พัฒนาเพ่ิมประสทิธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

3 โครงกำรซักซ้อม
แผนกำรปอ้งกนั
และบรรเทำสำ
ธำรณภยั (แผน
เผชิญเหตุเพลิงไหม้)

พฒันำควำมรู้ใน
ด้ำนบรรเทำสำ
ธำรณภยั

พนกังำน เจ้ำหนำ้ที่ 
และประชำชนทั่วไป

 -  -        50,000        50,000        50,000 เพิ่ม
ประสิทธิภำพ
ในกำรปอ้งกนั
และบรรเทำสำ
ธำรณภยั

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

4 พฒันำ
ประสิทธิภำพ
อำสำสมคัรปอ้งกนั
ภยัฝ่ำยพลเรือน 
(อปพร.)

พฒันำประชำชนให้
มคีวำมรู้ในกำร
ปอ้งกนัและบรรเทำ
สำธำรณภยั

ผึกอบรม/ทบทวน
อำสำสมคัรปอ้งกนั
ภยัฝ่ำยพลเรือน (อป
พร.) และทศันศึกษำ
ดูงำน อย่ำงนอ้ย 1 
คร้ัง

    200,000     250,000     300,000     350,000     400,000 ประชำชนมี
ควำมปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

 พนกังำน
เจ้ำหนำ้ที่
และ
ประชำชน
ทั่วไปมี
ควำมรู้ด้ำน
บรรเทำสำ
ธำรณภยั
มำกขึ้น

 ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมี
ควำมรู้
เพิ่มขึ้น ไม่
นอ้ยกว่ำ
ร้อยละ 70



5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนา พัฒนาการให้บริการขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1     200,000     350,000     400,000     450,000     500,000 สร้ำงสังคมแหง่
กำรเรียนรู้

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

 ควำมพงึ
พอใจของ
ประชำชน
ในกำรรับรู้
ข้อมลู
ข่ำวสำร ไม่
นอ้ยกว่ำ
ร้อยละ 70

ประชำสัมพนัธ์
ข่ำวสำร กจิกรรม
ต่ำง ๆ ของเทศบำล 
ใหป้ระชำชนทั่วไป
ทรำบ       

ประชำสัมพนัธ์
ข้อมลูข่ำวสำร
เกี่ยวกบัผลงำนของ
เทศบำล กำรจัด
งำนประเพณี
วัฒนธรรม และกำร
ทอ่งเที่ยว ระเบยีบ
วิธีกำรติดต่อ
รำชกำรฯลฯ

จัดกจิกรรมพฒันำ
และปรับปรุงกำร
ประชำสัมพนัธ์ผ่ำน
ส่ือต่ำงๆ เช่น เสียง
ตำมสำย/ หอ
กระจำยข่ำวแผ่นพบั 
วำรสำร ปำ้ย เว็บไซต์
 Internet ต ำบล/
ชุมชน/โรงเรียน ฯลฯ



แผนงานบริหารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนา พัฒนาการให้บริการขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

2 ปรับปรุง , ซ่อมแซม ,
 บ ำรุงรักษำระบบ
เสียงตำมสำย

1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 ประชำชนได้รับ
ข้อมลูข่ำวสำร
อย่ำงทั่วถึง

กองช่ำง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

ที่

เพื่อปรับปรุง , 
ซ่อมแซม , 
บ ำรุงรักษำ ระบบ
เสียงตำมสำยในเขต
เทศบำลต ำบล
หนองขำวใหใ้ช้งำน
ได้อย่ำงมี

 ควำมพงึ
พอใจของ
ประชำชน
ในกำรรับรู้
ข้อมลู
ข่ำวสำร ไม่
นอ้ยกว่ำ
ร้อยละ 70

โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงกำรปรับปรุง ,
ซ่อมแซม , 
บ ำรุงรักษำ ระบบ
เสียงตำมสำยในเขต
เทศบำลต ำบล
หนองขำว



แผนงานบริหารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนา พัฒนาการให้บริการขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

3 - - 300,000 300,000 300,000ล ำโพงเสียงตำมสำย กองช่ำงประชำชนได้รับ
ข้อมลูข่ำวสำร
อย่ำงทั่วถึง

ติดต้ังล ำโพงพร้อม
อปุกรณ์พร้อมปำ้ย
โครงกำร ๑ ปำ้ย 
ตำมแบบแปลนและ
รำยกำรที่เทศบำล
ก ำหนดเขตเทศบำล
ต ำบลหนองขำว

ควำมพงึ
พอใจของ
ประชำชน
ในกำรรับรู้
ข้อมลู
ข่ำวสำร ไม่
นอ้ยกว่ำ
ร้อยละ 70

เพื่อติดต้ังล ำโพง
เสียงตำมสำย 
พร้อมอปุกรณ์

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนา พัฒนาการให้บริการขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

4 1,000,000 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000 กองช่ำง

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

โครงกำรกอ่สร้ำง
หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจำย
เสียงภำยในเขต
เทศบำล  ตำมแบบ
เทศบำลก ำหนด   
บริเวณภำยในเขต
เทศบำล  ต ำบล
หนองขำว

เผยแพร่
ประชำสัมพนัธ์
ข่ำวสำรได้อย่ำงทั่วถึง

 ควำมพงึ
พอใจของ
ประชำชน
ในกำรรับรู้
ข้อมลู
ข่ำวสำร ไม่
นอ้ยกว่ำ
ร้อยละ 70

เทศบำลมหีอ
กระจำยข่ำว ท ำ
ใหป้ระชำชน
ได้รับข่ำวสำร
อย่ำงทั่วถึง

กอ่สร้ำงหรือ
ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจำยเสียงภำยใน
เขตเทศบำล



แผนงานบริหารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนา พัฒนาการให้บริการขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

5          5,000 5,000          5,000          5,000          5,000พนกังำนเจ้ำหนำ้ที่
ของเทศบำลฯ และ
ประชำชนทั่วไป

 ควำมพงึ
พอใจของ
ประชำชน
ในกำร
ร้องเรียน
เร่ืองรำวร้อง
ทกุข์

ประชำชนได้มี
ช่องทำงในกำร
ส่งเร่ือง
ร้องเรียน/ร้อง
ทกุข์ และ
เทศบำลฯ มี
กำรตรวจสอบ
รำยงำนผล
อย่ำงเปน็ระบบ
และรวดเร็ว
เพื่อควำมเปน็
ธรรมแกผู้่
ร้องเรียน

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล
 (งำน
ตรวจสอบ
ภำยใน)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

กจิกรรมพฒันำ
รูปแบบช่องทำงกำร
รับเร่ืองร้องเรียน 
และกลไกในกำร
ตรวจสอบ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

ด ำเนนิกำรจัดต้ัง
ศูนย์รับเร่ือง
ร้องเรียนร้องทกุข์
กำรทจุริตของ
เทศบำลฯ และเร่ือง
อื่นๆ



แผนงานเคหะและชมุชน (แนวทางการพัฒนา พัฒนาการให้บริการขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

6 - 500,000 - - - กองช่ำง

5. ยทุธศาสตร์ ด้านการเมอืงการบริหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

โครงกำรจัดท ำปำ้ย
บอกซอย (ปำ้ย
ประติมำกรรม) ถนน
 จ ำนวน 20 ปำ้ย

ปำ้ยบอกซอยภำยใน
เขตเทศบำลต ำบล
หนองขำว

ปำ้ยบอกซอย (ปำ้ย
ประติมำกรรม) 
จ ำนวน 20 ปำ้ย

มปีำ้ยบอก
ซอย (ปำ้ย
ประติมำกรร
ม)

ประชำชนได้
รับทรำบชื่อ
ปำ้ยถนน



แผนงานบริหารงานทั่วไป (แนวทางการพัฒนา พัฒนาการให้บริการขอ้มลูขา่วสารแก่ประชาชน )

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

7 ระบบเสียงตำม
สำยในเขตเทศบำล

450,000 - - - - ประชำชนได้รับ
ข้อมลูข่ำวสำร
อย่ำงทั่วถึง

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

โครงกำรติดต้ังและ
ขยำยระบบเสียง
ตำมสำย

 ควำมพงึ
พอใจของ
ประชำชน
ในกำรรับรู้
ข้อมลู
ข่ำวสำร ไม่
นอ้ยกว่ำ
ร้อยละ 70

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมอืงการบริหาร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมาย

เพื่อติดต้ังและขยำย
 ระบบเสียงตำม
สำยในเขตเทศบำล
ต ำบลหนองขำวให้
ใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั



ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 1 เสริมสร้างภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสงัคมแห่งการเรียนรู้

- ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานบริหารงานทั่วไป (สง่เสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดลอ้ม , การเพ่ิมพ้ืนที่สเีขยีว)

ตัวชี้วัด

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 - - 8,000,000 8,000,000 8,000,000

แบบ ผ 02/1

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เป้าหมาย

ส ำนกั
ปลัดเทศบำล

(ขอสนบัสนนุ
งบประมำณ
จำก อบจ.)

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หลกั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) 

เทศบาลต าบลหนองขาว อ าเภอท่ามว่ง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ โครงการ

ปรับปรุงฌำปน
สถำนเตำคู่ บริเวณ
สถำนที่วัดอนิทำรำม
 ต ำบลหนองขำว

เพื่อลดอตัรำกำร
ส้ินเปลืองเชื้อเพลิง 
ลดมลพษิ

ปรับปรุงฌำปน
สถำนเตำคู่ 
บริเวณสถำนที่วัด
อนิทำรำม ต ำบล
หนองขำว 1 แหง่

มลพษิจำก
กำรเผำศพ
ลดนอ้ยลง

ชุมชนปลอด
มลพษิ

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ - 16,000 - - - ส านักปลัด

เกษตร
 ไม่มีรายละเอียดและราคา
ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ 
จึงต้ังตามราคาท้องถิน่

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว

เพื่อจัดหาเล่ือยแต่งพุ่มไม้
 ขนาด 22 นิ้ว จ านวน 1
 ตัว ราคาเคร่ืองละ 
11,000 บาท

เล่ือยแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว
 จ านวน 1 ตัว ราคาเคร่ืองละ
 11,000 บาท รายละเอียด
และราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์

- 11,000 - - - ส านักปลัด
 ศพด.

แบบ ผ.03
บัญชคีรภุณัฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
 เทศบาลต าบลหนองขาว

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

บริหารงาน
ทั่วไป

เพื่อจัดหาเล่ือยโซ่ยนต์ 
ขนาด 33 CC. จ านวน 1
 ตัว ราคาเคร่ืองละ 
16,000 บาท

เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาด 33 CC. 
จ านวน 1 ตัว



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ - 4,300 - - - ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์

รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน
มีนาคม 2562

4 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ - 15,300 - - - ส านักปลัด

5 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ - 33,700 - - - ส านักปลัด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

บริหารงาน
ทั่วไป โฆษณาและ

เผยแพร่

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า
 ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว
จ านวน 1 เคร่ือง

บริหารงาน
ทั่วไป โฆษณาและ

เผยแพร่

เพื่อจัดหาจอรับภาพ 
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด
เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว
จ านวน 1 เคร่ือง

บริหารงาน
ทั่วไป

เพื่อจัดหาเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง

(หน.สป.)

รายละเอียดและราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์

รายละเอียดและราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์

เพื่อจัดหาเคร่ือง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA  ขนาด 
3,500 ANSI Lumens 
จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA  ขนาด 3,500 
ANSI Lumens จ านวน 1 
เคร่ือง



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
6 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ ชั้นวางหนังสือ จ านวน - 35,400 - - - ส านักปลัด

ส านักงาน  2 เคร่ือง

7 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ - 30,000 - - - ส านักปลัด
คอมพิวเตอร์

รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน
มีนาคม 2562

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่อจัดหาชั้นวางหนังสือ
 จ านวน 2 ตัว ราคาตัว
ละ 17,700 บาท

บริหารงาน
ทั่วไป

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2* 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่
 19 นิ้ว)

เพื่อจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2* จ านวน 1 เคร่ือง

 ไม่มีรายละเอียดและราคา
ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ 
จึงต้ังตามราคาท้องถิน่

บริหารงาน
ทั่วไป



เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
8 บริหารงาน

ทั่วไป
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน
เพื่อจัดหา
เคร่ืองปรับอากาศ ชนิด
แบบแยกส่วน แบบต้ัง
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากวา่ 18,000 บีทียู
 จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแบบ
แยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาดไม่ต่ ากวา่ 
18,000 บีทียู จ านวน 1 
เคร่ือง  รายละเอียดตามบัญชี
มาตรฐานครุภณัฑ์ (ห้องรอง
นายกฯ)

- 28,600 - - - ส านักปลัด

9 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหา
เคร่ืองปรับอากาศ ชนิด
แบบแยกส่วน แบบต้ัง
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากวา่ 36,000 บีทียู
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 47,000 บาท

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแบบ
แยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาดไม่ต่ ากวา่ 
36,000 บีทียู จ านวน 1 
เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ 
47,000 บาท รายละเอียด
ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ 
(ห้องกองช่าง)

- 47,000 - - - ส านักปลัด

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหา
เคร่ืองปรับอากาศ ชนิด
แบบแยกส่วน แบบต้ัง
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากวา่ 13,000 บีทียู
 จ านวน12 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 23,000 บาท

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแบบ
แยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาดไม่ต่ ากวา่ 
13,000 บีทียู จ านวน 1
เคร่ือง  ราคาเคร่ืองละ 
23,000 บาท รายละเอียด
ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ 
(ห้องกองช่าง)

- 23,000 - - - ส านักปลัด

11 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ - 30,000 - - - ส านักปลัด
คอมพิวเตอร์ (ห้องสมุด)

รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน
มีนาคม 2562

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ หมวด ประเภท

บริหารงาน
ทั่วไป

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2* 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่
 19 นิ้ว)

แผนงาน

เพื่อจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2* จ านวน 1 เคร่ือง



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ - 2,500 - - - ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์ (ห้องสมุด)
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน
มีนาคม 2562

13 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ - 22,000 - - - ส านักปลัด
คอมพิวเตอร์ (ศพด.) 

รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน
มีนาคม 2562

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

วัตถุประสงค์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ หมวด ประเภท

บริหารงาน
ทั่วไป

เพื่อจัดหาเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 800VA 
จ านวน 1 เคร่ือง

แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไป

เพื่อจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับประมวลผล* 
จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 
800VA จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ส าหรับประมวลผล* จ านวน 1
 เคร่ือง



14 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหาพัดลมติดผนัง 
ขนาด 18 นิ้ว  จ านวน 
10 ตัว ราคาตัวละ 
1,500 บาท

พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว
จ านวน 10 ตัว ราคาตัวละ 
1,500 บาท ไม่มีรายละเอียด
และราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องถิน่

- 15,000 - - - ส านักปลัด
 (ศพด.)

15 การรักษา
ความสงบ
ภายใน

ครุภณัฑ์
เคร่ือง
ดับเพลิง

เพื่อจัดหาชุดไฟไซเรน
ชนิดติดรถดับเพลิง 
จ านวน 1 ชุด ราคาชุด
ละ 25,000 บาท

ชุดไฟไซเรนชนิดติดรถดับเพลิง
 จ านวน 1 ชุด ราคาชุดละ 
25,000 บาท ไม่มี
รายละเอียดและราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จึงต้ัง
ตามราคาท้องถิน่

- 25,000 - - - ส านักปลัด
 (งาน

ป้องกัน)

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
16 บริหารงาน

ทั่วไป
ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ - 8,600 - - - กองคลัง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ค่าครุภณัฑ์

เพื่อจัดหาเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 2 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
4,300 บาท

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 2 เคร่ือง 
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน
มีนาคม 2562



คอมพิวเตอร์

17 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ - 60,000 - - - กองคลัง
คอมพิวเตอร์

รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน
มีนาคม 2562

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่อจัดหาเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 2 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
4,300 บาท

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2* 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่
 19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง

เพื่อจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2* จ านวน 2 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 30,000
 บาท

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 2 เคร่ือง 
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน
มีนาคม 2562

บริหารงาน
ทั่วไป



18 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหาตู้บานเล่ือน 
จ านวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 
4,000 บาท

ตู้บานเล่ือน จ านวน 1 ตู้ 
ราคาตู้ละ 4,000 บาท ไม่มี
รายละเอียดและราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จึงต้ัง
ตามราคาท้องถิน่

- 4,000 - - - กองคลัง

19 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหาตู้เอกสาร 4 
ล้ินชัก 1 บานเปิด 
จ านวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 
4,500 บาท

เพื่อจัดหาตู้เอกสาร 4 ล้ินชัก 
1 บานเปิด จ านวน 2 ตู้ ราคา
ตู้ละ 4,500 บาท    ไม่มี
รายละเอียดและราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จึงต้ัง
ตามราคาท้องถิน่

- 9,000 - - - กองคลัง

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

บริหารงาน
ทั่วไป

แผนงาน หมวด ประเภทที่ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



20 เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ - 30,000 - - - กองช่าง

21 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ - 12,900 - - - กองช่าง
คอมพิวเตอร์ (เคหะ/สธ)

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 3 เคร่ือง 
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน
มีนาคม 2562

เพื่อจัดหาเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 3 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
4,300 บาท

เพื่อจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2* จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 30,000
 บาท

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2* 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่
 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง 
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน
มีนาคม 2562

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

เคหะและ
ชุมชน

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
22 เคหะและ

ชุมชน
ค่าครุภณัฑ์ เพื่อจัดหา

รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จ านวน 1 คัน 
คันละ 40,800 บาท

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน
 1 คัน รายละเอียดตามบัญชี
มาตรฐานครุภณัฑ์

- 40,800 - - - กองช่าง  
(สธ)

23 เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหาเก้าอี้ส านักงาน
 จ านวน 2 ตัว  ราคาตัว
ละ 3,000 บาท

เพื่อจัดหาเก้าอี้ส านักงาน 
จ านวน 2 ตัว  ราคาตัวละ 
3,000 บาท ไม่มีรายละเอียด
และราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องถิน่

- 6,000 - - - กองช่าง 
(เคหะ/สธ)

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



24 เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหาโต๊ะท างาน
เหล็ก จ านวน 1 ตัว  
ราคาตัวละ 5,000 บาท

โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 1 ตัว
  ราคาตัวละ 5,000 บาท ไม่
มีรายละเอียดและราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จึงต้ัง
ตามราคาท้องถิน่

- 5,000 - - - กองช่าง

25 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหา
เคร่ืองปรับอากาศ ชนิด
แบบแยกส่วน แบบต้ัง
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากวา่ 36,000 บีทียู
 จ านวน 2 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 47,000 บาท

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแบบ
แยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาดไม่ต่ ากวา่ 
36,000 บีทียู จ านวน 2 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
47,000 บาท  รายละเอียด
ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์

- - 94,000 - - ส านักปลัด
 (ศพด.)

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



26 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ - - 370,000 - - ส านักปลัด

27 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ - - 20,000 - - ส านักปลัด

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

บริหารงาน
ทั่วไป งานบ้านงาน

ครัว

เพื่อจัดหาพร้อมติดต้ัง
ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 
ห้องปลัดเทศบาล จ านวน
 1 ชุด ราคา 20,000 
บาท

ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ ห้อง
ปลัดเทศบาล จ านวน 1 ชุด 
ไม่มีรายละเอียดและราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จึงต้ัง
ตามราคาท้องถิน่

บริหารงาน
ทั่วไป ไฟฟ้าและ

วทิยุ

เพื่อจัดหาพร้อมติดต้ัง
ไมโครโฟนแบบประชุมไร้
สาย จ านวน 12 เคร่ือง 
พร้อมชุดควบคุม เป็นเงิน
 370,000 บาท

ไมโครโฟนแบบประชุมไร้สาย 
จ านวน 12 เคร่ือง พร้อมชุด
ควบคุม เป็นเงิน 370,000 
บาท ไม่มีรายละเอียดและ
ราคาตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ จึงต้ังตามราคาท้องถิน่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
28 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ - - 22,000 - - ส านักปลัด

คอมพิวเตอร์

รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน
มีนาคม 2562

29 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ - - 2,600 - - ส านักปลัด
คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

บริหารงาน
ทั่วไป

เพื่อจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
1* จ านวน 1 เคร่ือง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1* 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่
 19 นิ้ว)

บริหารงาน
ทั่วไป

เพื่อจัดหาเคร่ืองพิมพ์
เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า
 (18 หน้า/นาที) จ านวน
 1 เคร่ือง

(งาน
ตรวจสอบ
ภายใน)

เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
ขาวด า (18 หน้า/นาที)
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน
มีนาคม 2562

(งาน
ตรวจสอบ
ภายใน)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
30 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน
เพื่อจัดหา
เคร่ืองปรับอากาศ ชนิด
แบบแยกส่วน แบบต้ัง
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากวา่ 36,000 บีทียู
 จ านวน 3 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 47,000 บาท

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแบบ
แยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาดไม่ต่ ากวา่ 
36,000 บีทียู จ านวน 3 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
47,000 บาท  รายละเอียด
ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์

- - 141,000 - - ส านักปลัด
 (ศพด.)

31 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหา
เคร่ืองปรับอากาศ ชนิด
แบบแยกส่วน แบบต้ัง
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากวา่ 24,000 บีทียู
 จ านวน 3 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 32,400 บาท

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแบบ
แยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาดไม่ต่ ากวา่ 
24,000 บีทียู จ านวน 3 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
32,400 บาท  รายละเอียด
ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์

- - 97,200 - - ส านักปลัด
 (ศพด.)

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์



32 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหา
เคร่ืองปรับอากาศ ชนิด
แบบแยกส่วน แบบต้ัง
พื้นหรือแบบแขวน ขนาด
ไม่ต่ ากวา่ 18,000 บีทียู
 จ านวน 1 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 28,600 บาท

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแบบ
แยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาดไม่ต่ ากวา่ 
18,000 บีทียู จ านวน 1 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
28,600 บาท  รายละเอียด
ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์

- - 28,600 - - ส านักปลัด
 (ศพด.)

33 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหา
เคร่ืองปรับอากาศ ชนิด
แบบแยกส่วน แบบต้ัง
พื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด
ไม่ต่ ากวา่ 36,000 บีทียู
 จ านวน 4 เคร่ือง ราคา
เคร่ืองละ 55,400 บาท

เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดแบบ
แยกส่วน แบบต้ังพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาดไม่ต่ ากวา่ 
36,000 บีทียู จ านวน 4 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
55,400 บาท  รายละเอียด
ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์

- - 221,600 - - ส านักปลัด
 (อนุบาล)

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



34 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหาเก้าอี้ส านักงาน
 จ านวน 4 ตัว  ราคาตัว
ละ 3,000 บาท

เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 4 ตัว 
 ราคาตัวละ 3,000 บาท ไม่มี
รายละเอียดและราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จึงต้ัง
ตามราคาท้องถิน่

- - 12,000 - - ส านักปลัด
 (อนุบาล)

35 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหาโต๊ะท างาน
เหล็ก จ านวน 2 ตัว  
ราคาตัวละ 5,000 บาท

โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 2 ตัว
  ราคาตัวละ 5,000 บาท ไม่
มีรายละเอียดและราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จึงต้ัง
ตามราคาท้องถิน่

- - 10,000 - - ส านักปลัด
 (อนุบาล)

36 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ - - 4,300 - - กองคลัง
คอมพิวเตอร์

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
37 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ - - 60,000 - - กองคลัง

เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง 
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน

มีนาคม 2562

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

บริหารงาน
ทั่วไป

เพื่อจัดหาเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
4,300 บาท

บริหารงาน
ทั่วไป

เพื่อจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2* จ านวน 2 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 30,000
 บาท

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2* 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่
 19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง 
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน
มีนาคม 2562



คอมพิวเตอร์

38 บริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหาเก้าอี้ส านักงาน
 จ านวน 1 ตัว  ราคาตัว
ละ 3,000 บาท

เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว 
 ราคาตัวละ 3,000 บาท ไม่มี
รายละเอียดและราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จึงต้ัง
ตามราคาท้องถิน่

- - 3,000 - - กองคลัง

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
39 เคหะและ

ชุมชน
ค่าครุภณัฑ์ - - 30,000 - - กองช่าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

บริหารงาน
ทั่วไป

เพื่อจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2* จ านวน 2 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 30,000
 บาท

เพื่อจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2* จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 30,000
 บาท

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2* 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่
 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง 
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน
มีนาคม 2562

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2* 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่
 19 นิ้ว) จ านวน 2 เคร่ือง 
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน
มีนาคม 2562



40 เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ เพื่อจัดหา
รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จ านวน 1 คัน 
คันละ 40,800 บาท

รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 
ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน
 1 คัน รายละเอียดตามบัญชี
มาตรฐานครุภณัฑ์

- - 40,800 - - กองช่าง

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่อจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 
2* จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคาเคร่ืองละ 30,000
 บาท

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2* 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกวา่
 19 นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง 
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน
มีนาคม 2562



41 เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหาตู้เหล็ก แบบ 2
 บาน จ านวน 2 ตู้ ราคา
ตู้ละ 5,500 บาท

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จ านวน 
2 ตู้ รายละเอียดตามบัญชี
มาตรฐานครุภณัฑ์

- - 11,000 - - กองช่าง

42 เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง

- - 8,500 - - กองช่าง

43 เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส ารวจ

- - 25,000 - - กองช่าง

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เคร่ืองหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียมแบบพกกา จ านวน 1
 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
25,000 บาท รายละเอียด
ตามบัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์

เพื่อจัดหาเคร่ืองหาพิกัด
ด้วยสัญญาณดาวเทียม
แบบพกกา จ านวน 1 
เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
25,000 บาท

เพื่อจัดหารอก ขนาด 2 
ตัน จ านวน 1 ชุด ราคา
ชุดละ 8,500 บาท

รอก ขนาด 2 ตัน จ านวน 1 
ชุด ราคาชุดละ 8,500 บาท 
รายละเอียดตามบัญชี
มาตรฐานครุภณัฑ์



44 เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหาเก้าอี้ส านักงาน
 จ านวน 1 ตัว  ราคาตัว
ละ 3,000 บาท

เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว 
 ราคาตัวละ 3,000 บาท ไม่มี
รายละเอียดและราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จึงต้ัง
ตามราคาท้องถิน่

- - 3,000 - - กองช่าง

45 เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บ
แบบฟอร์ม จ านวน 1 ตู้ 
ราคาตู้ละ 8,600 บาท

ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จ านวน
 1 ตู้ ราคาตู้ละ 8,600 บาท 
ไม่มีรายละเอียดและราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จึงต้ัง
ตามราคาท้องถิน่

- - 8,600 - - กองช่าง

46 เคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
ส านักงาน

เพื่อจัดหาเคร่ืองอ่าน
บัตรประชาชน จ านวน 1
 ตัว ราคาตัวละ 700 
บาท

เคร่ืองอ่านบัตรประชาชน 
จ านวน 1 ตัว ราคาตัวละ 
700 บาท  รายละเอียดตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ เดือนมีนาคม 
2562

- - 700 700 - กองช่าง

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



47 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
วทิยา 
ศาสตร์และ
การแพทย์

เพื่อจัดหาเคร่ืองจ่าย
สารเคมี (คลอรีน) 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
45,000 บาท

เคร่ืองจ่ายสารเคมี (คลอรีน) 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
45,000 บาทไม่มี
รายละเอียดและราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จึงต้ัง
ตามราคาท้องถิน่

- - 45,000 - - กองคลัง
(กิจการ
ประปา)

48 การพาณิชย์ ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์
วทิยา 
ศาสตร์และ
การแพทย์

เพื่อจัดหาเคร่ืองจ่าย
สารเคมี (สารส้ม) จ านวน
 1 เคร่ือง ราคา 
45,000 บาท

เคร่ืองจ่ายสารเคมี (สารส้ม) 
จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 
45,000 บาทไม่มี
รายละเอียดและราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภณัฑ์ จึงต้ัง
ตามราคาท้องถิน่

- - 45,000 - - กองคลัง
(กิจการ
ประปา)

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภณัฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
49 ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ - 4,300 - - - ส านักปลัดเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม

ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง 
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน
มีนาคม 2562

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

การศึกษา เพื่อจัดหาเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง



คอมพิวเตอร์ (ห้องสมุด)
เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง 
รายละเอียดตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ เดือน
มีนาคม 2562

การศึกษา เพื่อจัดหาเคร่ืองพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เคร่ือง





































ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้ น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 

 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

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

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 
 
 



ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 



แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

๑๐  

๓. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้
เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ินที่
ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



  

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



 
ประเด็น 

การพิจารณา 
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คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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การพิจารณา 
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๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   1) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่ า ด้ ว ย ก า ร จั ด ท า แ ผ น ข อ ง อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( ฉ บั บ ที่  2 )  
พ.ศ. 2559  ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  

2558 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5830  
ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556  ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

http://www.dla.go.th/


 
 
 

 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.1)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้

น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย   
 (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยา
เสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้
กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

           (๑.2)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมเป็นเส้นทางหลัก ท าให้มีรถเป็นจ านวนมาก  เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก่อสร้างถนน
ในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่ ดังนี้  ด้านสาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิต การพัฒนาอาชีพ  ขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแก้ไข ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ   
  

************************************ 
 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
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