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คำนำ 
 

  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  
๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอำนาจและ
หน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ ประเด็น  การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว  จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖5) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถ
ใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะทำ
ให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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สว่นที ่ ๓  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ       48 
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แผนพฒันาทอ้งถิน่ 
(พ.ศ.2566-2570) 

ขององคก์ารบรหิารส่วนตำบลห้วยทราย  อำเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรุี 
************************************* 

สว่นที ่1 สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐาน 

(1) ดา้นกายภาพ 
1.1 ทีต่ั้งของหมูบ่า้นหรอืชมุชนหรอืตำบล 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อยู่ในเขตการปกครองอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ห่างจาก

ที่ว่าการอำเภอหนองแคประมาณ 8 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ ห่างจากจังหวัดสระบุรี 7 กิโลเมตร บนทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๑ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 12.54 ตารางกโิลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่รวมทั้งหมด 7,837.50 ไร่ 

แผนทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย 
อำเภอหนองแค จงัหวดัสระบรุี 
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1.2 ลกัษณะภมูิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเป็นพื้นที่เป็นที่ราบ    

ที่ราบเชิงเขาและภูเขา 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อบต.หนองนาก  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 
ทิศใต้     ติดต่อกับ  อบต.โคกแย้  และเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัด

สระบุรี   
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  อบต.โคกแย้  และเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  อบต.ห้วยขมิ้น และ อบต.หนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัด

สระบุรี 
1.3 ลกัษณะภมูอิากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤด ูดังนี้ 
ฤดรูอ้น  เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 
ฤดฝูน   เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 
ฤดหูนาว  เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
1.4 ลกัษณะดนิ 
สภาพทั่วไปทั้งในอดีตและปัจจุบัน เป็นชุมชนขนาดเล็ก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ สามารถจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังต่อไปนี้ 
     การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย จะกระจายตัวอยู่โดยทั่วไปในแต่ละหมู่บ้าน   
ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน การสร้างบ้านเรือนครึ่งปูนครึ่งไม้ บ้านไม้ใต้ถุนสูง และที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นใหม่ เป็นบ้าน
รูปทรงสมัยใหม่เป็นบ้านตึก การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย   
     การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เนื่องจากชุมชน  เป็นชุมชน
เกษตรกรรมและชนบทค่อนข้างสูง ทำให้การขยายตัวด้านพาณิชยกรรมค่อนข้างน้อย  
     การใช้ที ่ด ินประเภทอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ขนาดเล็ก
ประกอบด้วย โรงสี และโรงซ่อมเครื่องจักร-เครื่องยนต์ แทรกตัวตามชุมชนที่อยู่อาศัย  
     การใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ได้แก่ บริเวณพื้นที่โดยรอบชุมชนทั้งพื้นที่
ชนบทโดยทั่วไป จะทำเกษตรกรรมส่วนใหญ่ คือ การทำนา ทำไร่ ทำสวน ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ 
ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าว   

   การใช้ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยทราย มีพื้นที่เป็นสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับการประกอบกิจกรรมเพ่ือ
นันทนาการและพักผ่อนบริเวณรอบๆ หนองบัวใหญ่ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

   การใช้ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ประกอบไปด้วยสถานศึกษาระดับก่อนวัยเรียน 
จำนวน 1 แห่งได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง (อบต.ห้วยทราย) ระดับวัยก่อนเรียนถึงประถมศึกษา
จำนวน 1 แห่งได้แก่ โรงเรียนวัดห้วยทราย (เขตการศึกษาสระบุรี เขต 2), ระดับมัธยม จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ 
โรงเรียนหินกองวิทยาคม, อีกท้ังยังมีท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและห้องสมุดประชาชน 3 แห่ง  
     การใช้ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีความเชื่อตามประเพณีสมัยก่อนและอิทธิพลต่อจิตใจของประชาชนเป็นอย่างมาก 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีวัด 4 แห่งและสำนักสงฆ์ 1 แห่ง ได้แก่ วัดห้วยทราย,วัดบ้านยาง, 
วัดป่าพุทธญาณ,วัดพัชรบรรพตวราราม และสำนักสงฆ์วัดป่ามุตโตทัย   
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       การใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย 

(2) ดา้นการเมอืง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง     
ตำบลห้วยทรายประกอบด้วยจำนวนหมู่บ้าน ๑0 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยทราย   นางสาววิชชุดา  โพธิ์ณะชาติ  ผู้ใหญ่บ้าน 

 หมู่ที่ 2 บ้านบก    นางสาวรุ่งทิวา  ทรัพย์สิน  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที ่3 บ้านใต้วัดห้วยทราย นายวิวิวัฒน์  อินสุวรรณ์   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 4 บ้านโคกหินลาด   นายอำพร  เฆ่รี    ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 5 บ้านโสกโขมง   นายสุรินทร์  พรรัตน์   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 6 บ้านยาง   นายเกษม  บุญศิลป์   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 7 บ้านบุ    นายพิชิต  อ้นประเสริฐ   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 8 บ้านตลาดหินกอง  นายเฉลียว  งามสมภาค   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 9 บ้านหินกอง   นางสาวกัญกนิษฐ์  สุขขีรัตน์  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ ๑0 บ้านโนนคล้อ   นายอำนาจ  หนูอ้น   กำนันตำบลห้วยทราย 

2.2 การเลอืกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย แบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกเป็น 

5 เขต ดังนี้ 
เขตท่ีเลือกตั้ง 1 จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,3  

  เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2,4 
  เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5,7 

เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6,10 
เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8,9 
สำหรับเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ออกเป็น 10 หน่วยเลือกตั้ง 

ดังนี้ 
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1 
หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 2 
หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 3 
หน่วยเลือกตั้งที่ 4 หมู่ที่ 4 
หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5 
หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 
หน่วยเลือกตั้งที่ 7 หมู่ที่ 7 
หน่วยเลือกตั้งที่ 8 หมู่ที่ 8 
หน่วยเลือกตั้งที่ 9 หมู่ที่ 9 
หน่วยเลือกตั้งที่ 10 หมู่ที่ 10 
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สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย 
๑.  นางหนูเล็ก  มีสวัสดิ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
๒.  นายสมิต  นามโคตร  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  

 3.  นายธนันชัย  เพ็งชื่นมะดัน สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที ่ ๑  
 4.  นางฉลวย  อินสุวรรณ ์ สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที ่ 2  
 5.  นายสุธ ี บุญมา  สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที ่ 3  
 6.  นายสุนทร  ทศวงษ์  สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที ่ 3 
 7.  นางสาวดิษฐา  สุขพอดี สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที ่ 4   
 8.  นายปิยะ โสภา  สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที ่ 4  
 9.  นายจันทร์  มหาวัตร ์  สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที ่ 5 
 ๑0.  นายสมควน  หนูสาร ี สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที ่ 5  
 ๑1.  นางสุวรรณ์  บุญศิลป ์ สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที ่ 6  
 12.  นายประยุทธ  ทัพกรรณ์ สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที ่ 6  
 13.  นายอดิศักดิ์  สอนเชื้อ สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที ่ 7 
 14.  นางแก้วตา  ขำอินทร์ สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที ่ 7 
 15.  นายวัฒนา  ฝั่งสาคร  สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที ่ 8 
 16.  นายอรุณ  วิเศษสุนทร สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที ่ 8 
 17.  นายชมัด  รว่มจิตร์  สมาชิกสภาฯ อบต.หมที ่ 9 
 18.  นางอุดม  จิตติเลิศวิเศษ สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที ่ ๑๐  
 19.  นางรุ้งตะวัน  ฉายากุล สมาชิกสภาฯ อบต.หมู่ที ่ ๑๐ 

 

คณะผูบ้รหิารองค์การบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย 
๑.  นายคชานนท์  แก้วสุริยาภรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

 ๒.  นายพล  ฉายากุล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
 ๓.  นายเจษรา  แก้วสุริยาภรณ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
 ๔.  นายชาตชิาย  สังข์สนิธ ์  เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลหว้ยทราย                           
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(3) ประชากร 
3.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัจำนวนประชากร 
 

ลำดับที ่                       หมูบ่า้น จำนวนประชากร จำนวน
ครวัเรอืน 

ชาย หญิง รวม (ครวัเรอืน) 
1 บ้านห้วยทราย 380 428 808 468 
2 บ้านบก 330 366 696 224 
3 บ้านใต้วัดห้วยทราย 142 160 302 131 
4 บ้านโคกหินลาด 239 245 484 210 
5 บ้านโสกโขมง 308 317 625 168 
6 บ้านยาง 243 273 516 59 
7 บ้านบุ 187 209 396 219 
8 บ้านตลาดหินกอง 111 124 235 99 
9 บ้านหินกอง 141 152 293 87 

10 บ้านโนนคล้อ 193 219 412 134 
รวม 2,274 2,793 4,767 1,799 

 
*ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564  :  งานทะเบียนราษฎร์ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบรุี 

3.2 ชว่งอายแุละจำนวนประชากร 

 
*ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564  :  งานทะเบียนราษฎร์ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบรุี 

 
 

 

   

 

 

จำนวนประชากร (แบ่งตามชว่งอายุ) 

อายแุรกเกดิ- 
9 ป ี

อาย ุ10-
19 ป ี

อาย ุ20-
29 ป ี

อาย ุ30-
39 ป ี

อาย ุ40-
49 ป ี

อาย ุ50-
59 ป ี

อาย ุ60ป ี
ขึน้ไป 

รวม 

 
498 

 
575 

 
628 

 
686 

 
715 

 
756 

 
909 

 
4,767 
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(4) สภาพทางสงัคม 

4.1 ดา้นการศกึษา แบง่ออก ดังนี ้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน   1   แห่ง  ได้แก่ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง (อบต.ห้วยทราย) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 

2. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน   1   แห่ง  ได้แก่ 

- โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 

3. โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน   1   แห่ง  ได้แก่ 

- โรงเรียนหินกองวิทยาคม   ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 

4.2 ดา้นสาธารณสุข   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน   1   แห่ง  ได้แก่ 

  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
4.3 อาชญากรรม   

     - 
4.4 อาชญากรรม   

     - 
4.5 การสงัคมสงเคราะห ์  

     - 
(5) ระบบบริการพืน้ฐาน 
5.1 การคมนาคมขนสง่ (ทางบก) 

 สภาพถนนปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมกับ        
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑ ที่ตัดผ่านพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จากบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 1 บ้าน
ใต้วัดห้วยทราย หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 สำหรับถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ถนนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เป็นถนนคอนกรีต ลาดยาง และถนนลูกรัง ตามลำดับ 

ในส่วนของปัญหาทางด้านคมนาคมและการขนส่ง เป็นปัญหาของระบบและโครงข่ายถนนใน
ปัจจุบัน ตลอดจนปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดจากการคมนาคมและขนส่ง 
  สภาพถนน โดยส่วนใหญ่พื้นผิวจราจรบนถนนสายหลักอยู่ในสภาพดี และเชื่อมต่อกับอำเภอ
หนองแคตำบลใกล้เคียง และถนนลาดยางผ่านเส้นทางกลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และเข้าออกทุกหมู่บ้านที่อยู่
ห่างไกล ส่วนใหญ่มีรถยนต์ส่วนตัว 
  ระบบและโครงข่ายถนน การเชื่อมโยงการจราจรระหว่างถนนแต่ละสาย ในเขตเทศบาลและ
ชุมชนนอกเขตเทศบาลที่ใกล้เคียงติดต่อกันได้โดยสะดวก ผิวจราจรอยู่ในสภาพดีถนนภายในเขตเทศบาลตำบล
หินกองโดยส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในอนาคตควรมีการปรับปรุงระบบถนน โดยกำหนดแนวทาง
เพ่ือรองรับและเชื่อมต่อการคมนาคม ให้เป็นระบบและมีโครงข่ายท่ีดียิ่งขึ้น 
  การขนส่งผู้โดยสาร ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร
สาธารณะ 
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5.2 การไฟฟ้า 
พื้นที่รับผิดชอบและดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้านหินกอง ในปัจจุบันสามารถ

ให้บริการได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
5.3 การประปา 
ปัจจุบันการประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย รับผิดชอบและดำเนินการโดย

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหินกอง และมีประปาหมู่บ้านโดยใช้
แหล่งน้ำดิบจากฝายกั้นน้ำและบ่อสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค ส่วน
ทางด้านทิศตะวันออกขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายใช้ระบบประปาหมู่บ้านอยู่ 

5.4 โทรศัพท์ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีการสื่อสารที่สำคัญได้แก่  ทางโทรศัพท์บ้านและ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่องค์การโทรศัพท์, 
ระบบเครือข่ายเคลื่อนที่ เช่น ระบบ AIS, DTAC, True 

5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข -   แห่ง 
-  สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ  -   แห่ง 
-  โทรศัพท์สาธารณะ  - แห่ง 

  (6) ระบบเศรษฐกจิ 
6.1 การเกษตร 

 ในปัจจุบันประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการ
เกษตร ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน  โดยใช้พื ้นที ่ทำการเกษตรประมาณ  
๒๗,๑๒๔.๙๒ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๙ ของพื้นที่ในเขตตำบลห้วยทรายทั้งหมด พืชที่สำคัญส่วนใหญ่ ได้แก่  
แตงกวา ถั่วฝักยาว ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  พริก  เป็นต้น 

6.2 การประมง 
การทำประมงน้ำจืด การจับสัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อประโยชน์ต่อการบริโภค และ 

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆ ได้แก่ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ เป็นต้น 
6.3 การปศุสัตว์ 

 มีเกษตรกรทำอาชีพเลี้ยงโค กระบือ จำนวน 2 ราย 
6.4 การบริการ 

 สถานประกอบการด้านบริการ   จำนวน ๒๕ แห่ง แบ่งเป็น 
  บริการเสริมสวย   จำนวน   ๕ แห่ง 
  บริการซ่อม   จำนวน ๑0 แห่ง 
  บริการอ่ืนๆ   จำนวน   ๘ แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว 
พัฒนาวัดในตำบล ตลาดนางโจน และน้ำตกนางโจน เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
6.6 อุตสาหกรรม 

 อุตสาหกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จำแนกเป็น ประเภทอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตคอนกรีตก่อสร้าง 
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6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมีตลาดการค้าที่สำคัญ จำนวน 2 แห่ง ที่ทางองค์การ

บริหารส่วนตำบลห้วยทราย สามารถจัดเก็บรายได้เอง คือ  
1. ตลาดชุมชนตำบลห้วยทราย ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 1            
2. ชุมชนตำบลห้วยทราย  ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 6   
ส่วนการพาณิชยกรรม ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เป็นกิจการค้าปลีกและค้า

ส่ง สินค้าต่างๆ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเขียนแบบเรียน เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องยนต์การเกษตร พันธุ์
พืชและวัสดุการเกษตร สังฆภัณฑ์และเวชภัณฑ์ สถานประกอบอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค จำแนก
ประเภทกิจการต่างๆ ได้ดังนี้   

-  พาณิชยกรรมและบริการ จำนวน ๗๙ แห่ง 
  -  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม จำนวน ๕2 แห่ง แบ่งเป็น 

สถานีบริการน้ำมัน  จำนวน  2 แห่ง 
  ร้านขายของเบ็ดเตล็ด  จำนวน ๒1 แห่ง 
  ร้านขายอาหาร   จำนวน  10 แห่ง 
  ร้านขายเสื้อผ้า   จำนวน   ๕ แห่ง 
  ร้านขายสินค้าอ่ืนๆ  จำนวน 20 แห่ง 
  โรงงานผลิตน้ำแข็ง  จำนวน 1 แห่ง 
  บ้านพัก/ห้องเช่า   จำนวน  1 แห่ง 
  มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงไก่, กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ, กลุ่ม
อาชีพหน่อไม้ปี๊บ 

6.8 แรงงาน 
แรงงานที่ใช้ในตำบลห้วยทราย ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน  ๑,๗๗๙ คน 

(7) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประมาณร้อยละ ๙๙ นับถือ

ศาสนาพุทธ และร้อยละ ๑ นับถือศาสนาอื่นๆ  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมี ศาสนาสถานใน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย คือ วัดและสำนักสงฆ์ รวม ๕ แห่ง ได้แก่  

๑. วัดห้วยทราย  
๒. วัดบ้านยาง    

  ๓. วัดป่าพุทธญาณ     
  ๔. วัดพัชรบรรพตวนาราม    
  ๕. สำนักสงฆ์วัดป่ามุตโตทัย 

7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
วัฒนธรรม ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี ดังนี้ 
1.  งานประเพณีสงกรานต์  เดือนเมษายน 

  2.  งานประเพณีเข้าพรรษา  เดือนกรกฎาคม 
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3.  งานประเพณีลอยกระทง  เดือนพฤศจิกายน 
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้แก่ เครื่องจักสาน  
ส่วนภาษาถ่ินเป็นภาษาญวน ภาษากลาง 
7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

  ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตร และจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ 
จำหน่ายผักปลอดสารพิษ เป็นต้น 

 (8) ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 นำ้ 
 แหล่งน้ำธรรมชาติ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้แก่ 
 -  บึงสาธารณะหมู่ 5 ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยทราย มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ ปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ และเป็นแหล่ง จัดทำน้ำประปาหมู่บ้าน 
ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ 
  - บ่อตาลุย ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านบาก หมู่ที ่ 2 ตำบลทราย มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อน
หย่อนใจ 
 8.2 ป่าไม้ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีพื้นที่ด้านตะวันออกติดต่อกับอุทยานแห่งชาติน้ำตก
สามหลั่น สภาพป่าไม้ ประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และทุ่งหญ้า พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ประดู่ แดง 
สักเต็ง รัง มะค่าโมง ตะเคียนทอง ตะแบก ยาง และพันธุ์ไม้อ่ืนๆ สำหรับไม้พ้ืนล่าง ได้แก่ ไม้ไผ่ชนิดต่างๆ หวาย 
กล้วยไม้ เป็นต้น  

8.3 ภูเขา 
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีพ้ืนที่ภูเขาบางส่วน  ลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา หมู่ที่ 

2, 5, 7 และหมู่ท่ี 4 
8.4 ทรัพยากรธรรมชาตทิีส่ำคัญขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่  

  เป็นพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่
มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาป่า เผาหญ้า และการ
ทิ้งขยะ และปัญหา การปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่มีการบำบัดน้ำเสียที่ถูกวิธี ซึ่ง
อาจทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 
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ส่วนที ่2 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(1) ความสมัพนัธร์ะหวา่งแผนพฒันาระดับมหาภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี(พ.ศ.2561 -2580) 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

คติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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สถานการณ ์แนวโนม้ วสิยัทัศน ์และเปา้หมายในการพฒันาประเทศ 

บทนำ 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา ได้ส่งผลให้
ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของ
กลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทย
หลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลาย
เชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีใน
ช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้า
มาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืนๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ
การให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์
ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาด
ความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและ
เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัย
เด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศ
ในมิติต่างๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั ้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
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ปจัจยัและแนวโนม้ทีค่าดวา่จะสง่ผลตอ่การพฒันาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ
เป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืนๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกต่างกันอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอำนาจที่อาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และ
บรรษัทข้ามชาติจะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์ และมาตรฐานสากลต่างๆ 
ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ และการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความ
เชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหา
ยาเสพติดการค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที ่ได้ร ับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่า
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้
เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่
จะมีความหลากหลายเพิ ่มมากขึ ้น การแข่งขันที ่คาดว่าจะรุนแรงขึ ้นในการเพิ ่มผลิตภาพและสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด ในปี ๒๕๗๔ จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องรวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน ประชากรใน
ประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 

ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพิ ่มมากขึ ้นเพื ่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที ่ลดลง ซึ ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้นและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ 
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ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ ้น ซึ ่งจะยิ ่งทำให้เกิดความเสี ่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น 
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้าน
อาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่
ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียว การรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพ่ิมมากข้ึน กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความ
เข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน และบนัทึกความตกลงปารีส จะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 

แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความ
เสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก การเกิดขึ้นของโรคระบาด และ
โรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศ มีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหา
ความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับ
ผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้าง
พื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่
เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบัน
และบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป กระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมด
ดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากปัจจัยและ
แนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความ
ซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศ จึง
จำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือใน
ลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ 
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เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่ งกันและกัน โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้
สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และ
กติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจำเป็นต้องมีการ
พัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอนและการ
พัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ
เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ กระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
ภาคส่วนนอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย 
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขัน
ที่สูงขึ้นและสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลัง
ทางเศรษฐกิจและรักษาความม่ันคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐาน
และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มี
การปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและเสถียรภาพทางการเมือง มีการ
ส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้ง
ภายในประเทศโดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะ
พฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร 
โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้
ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนา
เป็นเรื ่องที ่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพื ่อให้เกิดการปรับตัวซึ ่งจะต้องหยั ่งรากลึกลงไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคต  จึงจำเป็นต้อง
กำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และ
ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการ
ขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ 
และพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให้
การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ 
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ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม ั ่นคง หมายถึง การมีความมั ่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล ี ่ยนแปลงทั้ ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั ่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออม
สำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื ่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู ่ด ีมีส ุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั ้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ เพื ่อให้สามารถสร้างรายได้ทั ้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำ
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที ่เป็นเครื ่องมือเครื ่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ
และยั่งยืน 
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“ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยั่งยนื เปน็ประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 

๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทำให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ 
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ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนากลไกที่
สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐาน
รายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับ
การพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ 
“รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชา
รัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั ่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ 
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั ่นคงที่มีอยู่  
ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั ้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 

  ยุทธศาสตรช์าติดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดบัศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  

  (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่นๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่  

  (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิ จิทัล และการ
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  

  (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่  
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ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการ
เพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

  ยุทธศาสตรช์าตดิ้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  มีหลักคิดที่ถูกตอ้ง 
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้ องถิ่น มี
นิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

  ยุทธศาสตรช์าตดิ้านการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติที่เปน็มติรต่อสิง่แวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื ่อนำไปสู ่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนในทุกมิติ ทั ้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ 
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ใน
การกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที ่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล  ปรับ
วัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ  
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และนำไปสู ่การลดความเหลื ่อมล้ำและเอื ้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุต ิธรรมมีการบริหารที ่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

 1. ด้านความมั่นคง  

 (1) เสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ  ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการ เมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  

 (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม ่ 

 (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร  จัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

 (7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่ แนวระนาบมากขึ้น 

 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  

 (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง  ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  

 (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  

 (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  

 (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐาน ด้านการขนส่ง  ความมั ่นคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  

 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน  การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ  

 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

 (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  

 (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
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 (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  

 (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  

 (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม  

 (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

 (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  

 (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  

 (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

 5. ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  

 (2) วางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัย อย่างบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  

 (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

 (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

 (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  

 (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  

 (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

 (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566-2570 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 (พ.ศ. 2560-2564) 

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

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้า
สู่สังคมผู ้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที ่ร ุนแรง ประกอบกับ สภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้  

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

สถานะของประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจ 
๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) 
จะขยายตัวได้ดีเฉลี ่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนทำให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 
๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งทำให้ประเทศ
ไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ 
ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอ
จากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ ซ่ึงต่ำกวา่ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกวา่ระดับท่ีจะทำ 



 

 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566-2570 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

22 
ให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งมา
จากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็น
ร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการ
ขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ำกว่าสิงคโปร์
และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

1.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็น
ร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามลำดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุน
ต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้
เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น  จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและ
บริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่
การชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถใน
การแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ  
๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี ่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

1.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิต
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา 
และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการ
พัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า  ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม 
ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๑ ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการ
ลงทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๑.๔  การลดลงของความแข็งแกรง่ดา้นเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ จะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดำเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  
๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออำนวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น 
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจำกัดต่อการ 
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ใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ต่อไป 

๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวม ยังปรับตัวดีขึ ้นไม่มากนัก เนื ่องจาก
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 ประเทศชั้นนำ ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบ
ธุรกิจประจำปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕ ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ได้รับ
การยกระดับดีขึ ้นจากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่  ๔๗ และด้าน
เทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลำดับใน
ปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้าน
การวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณ
ร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ 
ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลำดับ ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจำนวนไม่
เพียงพอต่อการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 
๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจำนวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ำและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ำประปายังกระจุกใน
เขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุก
ตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและ
ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจำกัด ยังไม่สามารถ
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจำกัดต่อการทำธุรกิจใหม่
และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่
ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนิน
ธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
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ด้านสังคม 

๑. โครงสร้างประชากร เปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ
ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ 
เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอเรชั่น Y 
(Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กำลังแรงงาน
ของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ 
๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่ านมา (ปี ๒๕๔๘–
๒๕๕๗) แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกำลังแรงงานกว่า
ร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำกว่า นอกจากนี้ กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจำนวน
ร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว 
ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้น
ของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน
กำลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 
๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี ่ย  มีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี ่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัว
มากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัว
เสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ ทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง 
๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม 
คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙  ปี 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับ
ต่ำ สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ำ
กว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจ
ต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
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๒.๔ สถานการณ์ความยากจน มีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจาย

รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒  ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่
ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มี
แนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี 
๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคน
จนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 
๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่
สำคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ใน
สังคมไม่ทั่วถึง 

๒.๕ ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคน ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่

ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 
๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของ
ภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร  ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะ
ความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 
๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ 
พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็
ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่
ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน นอกจากนี ้ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้
พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อย
โอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก 
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เกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู ้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้  แม้ว่ารัฐจัด
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
แก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ ่มเสื ่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการ
เป็นแผนตำบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มี
การรวมกลุ่มทำกิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ 
แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ 
ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมาก
ขึ้น นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
(๑) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน ทำให้ความต้องการใช้ที่ดินเพ่ือ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูก
บุกรุกทำลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและ
ที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจำกัดในการ
นำไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความ
หลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ 
จำนวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทำนากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทำให้
พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ 
คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อ
สัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ 
พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี  
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๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ำที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือ
การบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  ทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี 
๒๕๕๕ ต้องนำเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ 
ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการน้ำเข้าสูงที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ ๗๖ ของการนำเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ
ไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ 
การเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย 
๒๕ ลุ่มน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน้ำในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้ำบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ำ
บาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓  ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ำบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็
ตาม การพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจำกัดในเรื่องของความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ และ
การดำเนินการสำรวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ำในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจำนวนประมาณ 
๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ำของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน ๑๐๒,๑๔๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ำตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะมูล

ฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
๒๕๕๗ สถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙  และมีการนำมูลฝอยกลับไปใช้
ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐  ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบ
ปัญหาการกำจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบ
วงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐  โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการนำของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ ่นละออง ก๊าซ
โอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสาร
เบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้า
มันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี ้ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง 
ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการ
ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อย่างไรก็ตาม ปัญหา 
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มลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จำนวนมากสำหรับมลพิษจาก

หมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ ้นเป็นลำดับ โดยความร่วมมือและการทำงาน
ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ำที่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการ
บำบัดน้ำเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ำเสียจากชมุชน 
๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบำบัดนำ้เสียรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดทำบัญชีก๊าซเรือน
กระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดย
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓  ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลง
ในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดำเนินงานเพ่ิมมากขึ้นใน
ประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความสำคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม 
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการ
ผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจำทุกปีในมิติของจำนวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจำนวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๔. ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 
(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ

ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย  ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับ
ที่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจำเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง          
ธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลัก
ธรรมาภิบาล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความ
มีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน 
ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์  ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการ
เลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็น  
ธรรมาภิบาล มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการ 
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ร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทำการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาด
ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหา
การบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือ
แสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมี
คะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย 
ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่น
แก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓  ส่วนได้แก่ 
บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจาย
อำนาจที่ส่วนกลางได้มอบอำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดย
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูป
ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการ
ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อำนาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 
๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และแผนปฏิบัติการ
กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการ
ใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการดำเนินงานของ อปท. โดย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอน
ภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่  อปท. ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑๘๕ 
ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จำนวน 
๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ที่สถานีอนามัย จำนวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจำ ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมี
ปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และองค์การบริหารส่วนตำบลหรืองค์การบริหารส่วนตำบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยัง
ขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาด 
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แคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจำเป็นต้อง
พ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่
มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของ
เมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจำกัด 

๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า
ประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ 
ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ 
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วน
ประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

นโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 

12 กันยายน 2557 โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ดำเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่างๆ และส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ดังนี้  

นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  
นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
นโยบายที่ 7 การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย 

      และพัฒนาและนวัตกรรม  
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ  

      อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 



 

 

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2566-2570 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

31 
นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน  

        ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่มีภารกิจในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา เพ่ือพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ เจตนารมณ์ของ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมีบทบาทหลักดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลใน ข้อที่ 4 นโยบาย
การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังเป็นส่วน
ราชการที ่สำคัญในการร่วมขับเคลื ่อนการดำเนินการตามนโยบายที ่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ นโยบายที่ 3 การลดความ
เหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐนโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน นโยบายที่ 6 การเพ่ิมศักยภาพทาง เศรษฐกิจของประเทศ นโยบายที่ 7 
การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน และนโยบายที่ 10 
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐโดยมีรายละเอียดดังนี้  

นโยบายที่ 1 : การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม 

ประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา 
และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการกับผู ้คะนองปาก ย่ามใจหรือ 
ประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่คำนึงถึงความรู้สำนึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็น 
จำนวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และ 
พระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้ 
เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนำหลัก 
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ 
ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุข 
แก่ประชาชนในที่สุด  

นโยบายที่ 2 : การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม การเมือง

และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคง ทางทะเล 
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการ  เสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ 
และการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการ  พัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการ
พัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย  กำหนดให้ปัญหา   
ยาเสพติด การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทำอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้าม 
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ชาติ เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่ เข้มงวด และจัดการ
ปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเข้า
เมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น  

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์ เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความ  คิดเห็น
ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุ
สังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วย  
คลี่คลายปัญหาได้  

นโยบายที่ 3: การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
ความเหลื ่อมล้ำในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อน 

ทั้งหลายของประชาชนจึงมีนโยบายที่จะดำเนินการดังนี้  
3.1 ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที ่มั ่นคงแก่ผู ้ที ่เข้าสู่  

ตลาดแรงงานรวมทั้งสตรีผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพ แรงงาน
โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่าง มีมาตรฐานทั้ง
จะเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเพ่ือให้ตรงกับความ ต้องการของพ้ืนที่
และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมาย มากขึ้น  

3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการทารุณกรรม 
ต่อแรงงานข้ามชาติการท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็กและปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมาย 
ข้อบังคับท่ีจำเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ  

3.3 จัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐและประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาตทิี่ได้ 
ประกาศไว้แล้ว  

นโยบายที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
รัฐบาลจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความ

เป็น ไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้  
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบ และ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตาม ศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม  คุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนากำลังคนให้ เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ  

4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี ่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา  ให้
สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบ การ
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือ ด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน ให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ  
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  
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4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน  

ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้  กระจาย
อำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามศักยภาพ
และความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น  

4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และ ทักษะ
ใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้ และ
หลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา ผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น การมีคุณธรรม จริยธรรม  และ
ความเป็นพลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  

4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะ  
โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่มีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐาน 
วิชาชีพ  

4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน  การ
สอนเพื่อเป็นเครื ่องมือช่วยครูหรือเพื ่อการเรียนรู ้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดย ระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ  
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ  

4.7 ทะนุบำรุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา  
มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง 
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม  

4.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญา  
ท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ 
และความเป็นไทย นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ  
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ  

4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรม  ของ
ประชาคมอาเซียน และเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  

4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพื่อเปิดพื้นที่  
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  

นโยบายที่ 5 : การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน   
5.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา 

สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที ่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การ  
กระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น และให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมใน  
การจ้างบุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้กำกับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน 
ในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและ  
บุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  

5.2 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข โดยจัด
ให้มีบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ และหน่วยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความสำคัญ  
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นโยบายที่ 6 : การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
6.1 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด

ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทำได้ และสร้าง
สิ่งจูงใจและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่  ครอบคลุม
แหล่งท่องเที ่ยวอันมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ ่มได้ เช่น กลุ ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์  
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ำพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื ่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่ 
พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่ง 
ท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้ และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้า 
และบริการให้มคีุณภาพ ราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว  

6.2 แก้ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนทั้งที่ทว่มเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และปัญหา ขาด
แคลนนำในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาลซึ่งนำความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกรโดยระดม ความคิดเพ่ือ
หาทางป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้ำท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะแก้ปัญหา น้ำท่วม
เฉพาะพ้ืนที่ให้ลดลงโดยเร็วไม่กระทบต่อพืชผล ส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้ ำเพื่อ การเกษตรนั้น
รัฐบาลจะเร่งดำเนินการจัดสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพื้นที่เพาะปลูกให้ มากที่สุดซึ่งจะ
สามารถทำได้ในเวลาประมาณ 1 ปี  

6.3 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระ ภาษี
ที่เหมาะสมระหว่างน้ำมันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ  และ
ให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยรวมถึงดำเนินการให้มีการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและ 
น้ำมันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบกและดำเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและ 
เอกชนทั้งจากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิดด้วยวิธีการที่เปิดเผยโปร่งใสเป็น  
ธรรมและเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อมพร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 

6.4 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ ่มองค์ความรู ้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ  
กระบวนการผลิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการ 
สนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งใน  ด้าน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ  

6.5 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้  
อย่างจริงจังซึ่งจะทำให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ซึ่งหมาย  
รวมถึงการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรงทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสาร 
ดิจิทัลอุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัลและการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการ 
อื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสื่อสารและบันเทิงตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและ  
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและ  
ผลักดันงานสำคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อยา่ง 
จริงจัง  

นโยบายที่ 7 : การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
7.1 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ทั้งแรงงาน

วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิ วิชาชีพให้
เกิดผลในทางปฏิบัติโดยคำนึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐาน ฝีมือแรงงานและมาตรฐาน วิชาชีพใน 8  
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กลุ่มที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือ
แรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการ  พัฒนาระบบ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพ่ือใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน  

7.2 เร่งพัฒนาความเชื ่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและ 
ภูมิภาคอาเซียนโดยเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอล
สำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงใน
อาเซียนซึ่งจะช่วย สนับสนุนให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  

7.3 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ  
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน  
ข้ามแดนโดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนนพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอำนวย 
ความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่องโดยในระยะแรกให้ความสำคัญกับด่าน 
ชายแดนที่สำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึกและบ้านคลองใหญ่ซึ่ง 
จะทำให้ระบบขนส่งและโลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับ  
ปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

นโยบายที่ 8 : การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนาและนวัตกรรม  

8.1 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอน ที่เชื่อมโยงระหว่าง  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกำลังคนในสาขาที ่ขาดแคลน การ 
เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู ้กับการทำงาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทำงานใน 
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก  
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ  

8.2 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนำงานวิจัย และ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค หรือ
กลุ่มจังหวัดเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐและภาคเอกชน  

8.3 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการ
วิจัยและพัฒนาและด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สำคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิง
พาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมทันสมัยและกระจายในพื้นที ่ต่างๆ เช่น  การพัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศการตั้งศูนย์วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการสถาบันและศูนย์วิจัยเป็นต้น  

นโยบายที่ 9 : การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการ 
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้นทรัพยากรธรรมชาติและความ 
หลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกทำลายหรือนำไปใช้ 
ประโยชน์ทางพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมากท้ังปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต่างๆ ก็
รุนแรงยิ่งขึ้นรัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนี้  
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9.1 ในระยะเฉพาะหน้าเร่งปกป้องและฟื้นฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้

ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดทำแนวเขตที่ดินของรัฐให้ ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการ
พิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการปรับปรุง
กฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมโดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ำและพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีความสำคัญเชิงนิเวศกำหนดพ้ืนที่แนวกันชนและ ที่ราบเชิงเขาให้เป็นพ้ืนที่
ยุทธศาสตร์การปลูกป่าเพื่อป้องกันภัยพิบัติและป้องกันการบุกรุกป่าขยายป่าชุมชน และส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
ทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติรวมทั้ง ผลักดันแนวทางการประเมิน
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น  โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู
ระบบนิเวศโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นต้น  

9.2 บริหารจัดการทรัพยากรนำของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ 
คุณภาพจัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและ 
งบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดทำแผนงานโครงการไม่เกิดความซ้ำซ้อน มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ำโดย จัดตั้ง
หรือกำหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ำพร้อมทั้งมีการน้ำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบ ของ
การบริหารจัดการน้ำและการเตือนภัย  

9.3 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสียที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนโดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ 
เป็นลำดับแรกส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้าง 
สะสมในสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย 
โดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ดำเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการ การ
บริหารจัดการเป็นพิเศษโดยกำหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและ  ให้
แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สำหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อจะพัฒนา  
ระบบกำกับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้งรวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและ  
อันตรายที่เกิดจากการรั่วไหลและการเกิดอุบัติเหตุให้ความสำคัญในการจัดการอย่างครบวงจรและใช้มาตรการ 
ทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด  

นโยบายที่ 10 : การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน  
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  

10.1 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการ
รักษาศักดิ ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื ่อสัตย์สุจริต ควบคู ่กับการบริหารจัดการภาครัฐที ่มี  
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง  
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือ 
เปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมี 
ขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  

3) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน  
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4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  

5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม  

6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

7) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง  

8) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคง
และยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก  

9) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. ดังนี้ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

10. ร ู ้จ ักดำรงตนอยู ่ โดยใช ้หล ักปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียงตามพระราชดำร ัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย 
และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

ไทยแลนด์4.0 คืออะไร   
“ไทยแลนด ์4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพฒันา เศรษฐกจิ
ของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ  
แห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการ 
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ 
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได ้ 
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เพื่อให้เข้าใจ “ประเทศไทย 4.0” ก่อนจะมาถึงประเทศไทย 4.0 ประเทศไทยก็ผ่านการพัฒนามาเป็น ลำดับ
ขั้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ “ประเทศไทย 1.0” การดำรงอยู่และพัฒนาประเทศเน้นการเกษตรเป็นหลัก เช่น 
ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน หมู หมา กา ไก่ เป็นต้น “ประเทศไทย 2.0” นอกจากเกษตรกรรมแล้วก็เน้นไป
ทางอุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา เช่น การผลิตและขายรองเท้า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม เครื่องประดับ 
เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น “ประเทศไทย 3.0” ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน เน้นหนักไปทางอุตสาหกรรม
หนักและการส่งออก เช่น การผลิต และขาย ส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ กลั ่นน้ำมัน แยกก๊าซธรรมชาติ 
ปูนซีเมนต์ เป็นต้น ประเทศไทยในยุค 1.0 2.0 และ 3.0 รายได้ประเทศยังอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งประเทศ
จะอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ต้องรีบพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างประเทศ เพราะ Thailand 3.0 ที่เราเป็นกันมาตลอดจนถึงทุก
วันนี้มันทำให้รายได้ประเทศอยู่ในระดับ ปานกลางเท่านั้น เราไม่สามารถขยับหนีไปจากจุดนี้ได้สักที เมื่อ 50 ปี
ก่อน ช่วง พ.ศ.2500 - 2536 เศรษฐกิจ ของไทยเรามีการเติบโตอย่างมากถึงระดับ 7 - 8% ต่อปี แต่
หลังจาก พ.ศ.2537 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจ ไทยเติบโตขึ้นเพียง 3 - 4% ต่อปีเท่านั้น นอกจากนั้น
ยังมีเรื่องของ ‘ความเหลื่อมล้ำด้านความร่ำรวย’ อีก ต่างหาก และสุดท้ายก็เรื่องของ ‘ความไม่สมดุลในการ
พัฒนา’ ซึ่งเรื่องพวกนี้นี่แหละที่ทำให้รัฐบาลต้องหันมา ใส่ใจ เร่งพัฒนาปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจกันยกใหญ่ 
เพื่อให้เราก้าวข้ามจาก Thailand 3.0 ไปสู่ Thailand 4.0 ให้ได้ใน 3 - 5 ปีนี้ จึงเป็นเหตุให้นำไปสู่ยุคที ่สี่ 
เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0” กำหนดแนวทางพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศ เศรษฐกิจใหม่ (New Engines of 
Growth) ประเทศและประชากรมีรายได้สูง โดยวางเป้าหมายให้เกิดผลการพัฒนา ภายใน 5 - 6 ปีนี้คล้าย ๆ 
กับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที ่ชัดเจนของประเทศที ่พัฒนา เช่น สหรัฐอเมริกา  “A Nation of 
Makers” อังกฤษ “Design of Innovation” อินเดีย “Made in India” หรือประเทศเกาหลีใต้ ที่วางโมเดล
เศรษฐกิจในชื่อ “ Creative Economy” 
ไทยแลนด์ 4.0 มีลักษณะอย่างไร   
“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั ่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ  ไปสู่ 
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจาก  
การผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู ่ส ินค้าเช ิง “นวัตกรรม”  เปลี ่ยนจากการขับเคล ื ่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจากการเน้นภาค
การผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน  
ดังนั้น “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการทำที่มีลักษณะสำคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตร แบบ
ดั้งเดิมในปัจจุบันไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดย 
เกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional 
SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และรัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ 
Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้าง มูลค่าค่อนข้างต่ำ
ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ทักษะสูง  

ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาเรื่องใดบ้าง   
เพื่อให้เกิดผลจริงต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้  
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) 

ด้าน เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น  
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ 

เทคโนโลยี การแพทย์ สปา เป็นต้น  
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3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น  
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์

และเทคโนโลยี สมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื ่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน 
เทคโนโลยีการศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น  

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการ
ออกแบบ ธุรกิจ ไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น  

ไทยแลนด์ 4.0 จะพัฒนาอย่างไร  
การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะสำเร็จ ใช้แนวทาง “สานพลังประชา

รัฐ” เป็น ตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน  
ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกำลังกันขับเคลื่อน ผ่าน
โครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรืองานวิจัยต่างๆ โดยการดำเนินงานของ ”ประชารัฐ” กลุ่มต่างๆ อัน
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์  
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กลุ ่มที ่ 2 การ
พัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กลุ่มที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
และไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ  กลุ่มที่ 4 การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู ้นำ 
(โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ กลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนใน
ต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และ ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มกำลังวางระบบ
และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายอย่าง เข้มข้น 

 

 
 

โดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการ 
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง 
และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาลเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัย 
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และการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน เป็นการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด 
“ประชารัฐ” ที่ผนึกกำลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในประเทศและระดับโลก 

นี่เป็นแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลในปัจจุบัน จะ
เป็นได้จริงแค่ไหนไม่ใช่คอยติดตามอย่างเดียว แต่ต้องช่วยกันทุกฝ่าย คนละไม้คนละมือตามภารกิจกิจ
โดยเฉพาะคนในวงการศึกษา 

คิดว่านี่แสงสว่างจ้าทีเดียวที่จะทำให้ไทย หลุดพ้นจาก “ประเทศกำลังพัฒนา” กลายเป็น “ประเทศพัฒนา
แล้ว” อย่างแท้จริงซักท ี

1.3 แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุม่จงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั 

แผนพฒันาภาค 

แผนพฒันาภาคกลางและพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร พ.ศ. 2560-2565 

ฉบบัทบทวน 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันากรงุเทพฯ เปน็มหานครทนัสมยัระดบัโลกควบคูก่บัการพฒันาคุณภาพชวีติ 

และแก้ไขปัญหาสิง่แวดลอ้มเมอืง 

แนวทางการพฒันา 

1. เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า รถเมล์  ฯลฯ เพื่อบรรเทา
ปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและปลอดภัย ใน
การเดินทาง 

2. ก่อสร้างถนนวงแหวน ถนนเชื่อมต่อ (Missing link) สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ฯลฯ เพื่อลด
ปัญหาความแออัดและคับคั่งของปริมาณ การจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอ ขวด เป็นการ
เชื่อมต่อโครงข่ายการ เดินทางเพื่ออ้านวยความสะดวกใน การเข้าถึงและลดเวลาการเดินทาง 
รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท 

3. จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน จัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพ้ื นที ่ส ีเข ียวและ 
สวนสาธารณะ  

4. พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ ให้สามารถรองรับคน
ทุก กลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสร้างความ  

เชื่อมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชายหาดชะอำ-หัวหิน 
สนามกอล์ฟ ระดับโลกท่ีเพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา 
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2. พัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวมรดกโลก พระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน  โดยฟื้นฟู บูรณะโบราณสถาน 
และจัด ระเบียบแหล่งท่องเที่ยว - เตรียมความพร้อมของเมืองให้ สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะ อุทกภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของเมืองให้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สืบทอดความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาติตลอดไป อาทิ พื ้นที ่เกาะ
รัตนโกสินทร์ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองเก่าเพชรบุรี เมืองเก่ากาญจนบุรี เมืองเก่าราชบุรี เมืองเก่าสุพรรณบุรี 
และเมืองเก่าลพบุรี 

4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา กาญจนบุรี -สุพรรณบุรี-
พระนครศรีอยุธยา-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-ลพบุรี-สระบุรี-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี กลุ่มดูแลสุขภาพด้วย
แพทย ์แผนไทย อาท ิ นนทบุ รี -สม ุทรสาคร-นครปฐม-เพชรบ ุร ี  และกล ุ ่มท ่องเท ี ่ยวทางน ้ำ อาทิ  
พระนครศรีอยุธยา-นนทบุรี-ปทุมธานี-อ่างทอง-สิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลายและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดอย่าง
ยั่งยืนรวมทั้งบริหารการท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ 

5. เพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น ตลาดสามชุก ตลาดน้ำอัมพวา 
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ฯลฯ โดยปรับปรุง
สิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล 

6. พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแหล่งผลิตสินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
เพื่อให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและ 

ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 

1. นำผลการวิจัยและพัฒนาด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช้ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
เช่น นำผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติมาใช้ในการพัฒนาการผลิตข้าวในพ้ืนที่ เพ่ือ
เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศให้มี
คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด เป็นต้น 

2. พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากสินค้าเกษตรหลักของภาค 
ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สกุล ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งผลิตสำคัญ ได้แก่ 
จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม และ
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บ ริโภคในตลาด
เฉพาะและตลาดระดับบน 

3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับสู่ Smart Farmer และ Smart Farming โดย
ส่งเสริมให้การเกษตรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ที่เหมาะสม รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 
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4. ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูและการจัดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการ
ประมง เป็นต้น ในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณชายฝั่ง รอบอ่าวไทย ได้แก่ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 

5. เพิ่มความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรม ก่อสร้าง (สระบุรี) 
อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สู่การใช้เทคโนโลยีที่
สูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนาทักษะแรงงานให้มีความรู้ขั้นสูง เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะแรงงาน ให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถรองรับอุตสาหกรรมและริการแห่งอนาคต 

7. พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรี ตอนบนให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
และปศุสัตว์ และกลุ ่มอุตสาหกรรมสิ ่งทอและเครื ่องนุ ่งห่มเชื ่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้า รวมทั้งยกระดับ
คุณภาพสินค้าอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ให้ความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน 

8. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างองค์ความรู้
ให้แก่ผู ้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ อาทิ การนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและเติบโตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้งและคง  

ความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในพื้นที่แล้งซ้ำซาก อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ราชบุรี และลพบุรี เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำ โดยปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเดิม วางแผน
จัดสรรน้ำเพ่ือรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่าง
พอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดทำแหล่งเก็บกักน้ำขนาดเล็กกระจายในพื้นที่การเกษตรเพื่อบรรเทาและ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 

2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถานและพื้นที่
น้ำท่วมซ้ำซาก อาทิ จังหวัดชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ โดยเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำที่เป็นแก้มลิง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงจัดตั้งกลุ่ม
เฝ้าระวังภัยน้ำท่วม 

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของแผ่นดิน รวมทั้งปัญหาการรุดล้ำของน้ำเค็มในเฉพาะเขต
พ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
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4. หยุดยั้งการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าและส่งเสริมการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี 
เพชรบุรี และราชบุรี โดยหารปลูกป่าเพิ่มเติมและเพ่ิมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่า สนับสนุน
สิทธิและบทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง 

5. ขุดลอกลำน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำและใช้ในการขนส่ง อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน 
ฯลฯ และเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเรือและปรับปรุงท่าเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำและลำคลองสาขาท่ีสำคัญ 
อาทิ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และลำคลองสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพน้ำ
แม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างในพื้นที่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม 
และสมุทรสาคร 

6. ฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรม อาทิ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในเขต
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยการจัดทำแนวป้องกันการ
กัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น ปลูกป่าชายเลนและการทำแนวไม้ไผ่กันคลื่น แก้ไขปัญหามลพิษทาง
ทะเลและชายฝั่ง โดยการบริหารจัดการขยะที่ลงสู่ทะเลและคราบน้ำทันในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เปิดประตูการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย- 

ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟ เชื่อมกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศให้สามารถเกื้อหนุนและติดต่อทางการพัฒนา
ระหว่างพื้นที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

2. เร่งพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย-ท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือสีหนุ
วิลล์ ประเทศกัมพูชา-ท่าเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านการเดินทางและขนส่งเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

3. พัฒนามาตรฐานด่านชายแดงไทย-เมียนมา บ้านพุน้ำร้อน ด่านเจดีย์สามองค์และด่านสิงขรเพ่ือ
เชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จุด
บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจนระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4. พัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวายกับ EEC โดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและ  

ลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ 

แนวทางการพัฒนา 

1. เร่งดำเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงภาคกลาง กับภาคอื่นๆ 
โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งของประเทศและรองรับ 
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การเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลักของประเทศให้
เชื่อมโยงไปยังพื้นท่ีภาคอ่ืนๆ ซึ่งจำทำให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างภาค อาทิ (1) 
เชื่อมโยงภาคเหนือด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟทางคู่ลพบุรี-ปากน้ำโพ (2) เชื่อมโยง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะ
อิน-นครราชสีมา (3) เชื่อมโยงภาคตะวันออกด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวงพิเศษพัทยา-
มาบตาพุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย (4) เชื่อมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วย
รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หัวหินและรถไฟทางคู่ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 

 2. พัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญ อาทิ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
พระนครศรีอยุธยาและบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตพัฒนาเศ รษฐกิจพิเศษ
ชายแดน อาทิ เมืองพุน้ำร้อน โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการนำร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผัง
เมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2562-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564  

(จงัหวดัชยันาท พระนครศรีอยธุยา ลพบรุี สระบรุี สงิห์บรุี อ่างทอง) 

วสิยัทัศน ์ “ลุ่มน้ำแห่งประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” 

ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตรที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาด โดยใช้นวัตกรรมยกระดับสินค้าเกษตร  
การแปรรูปอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ SME 4.0  

ยุทธศาสตรที่ 2 ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อสร้าง 
ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
จากผักตบชวา โดยใช้นวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม Logistic พัฒนาสภาพแวดล้อม ขยะมูลฝอย 
และการจัดการเมือง และชุมชนให้น่าอยู่ 

วตัถปุระสงค ์: เป้าหมาย : ตวัชีว้ดั : แนวทางการพฒันา   

ประเด็นการพฒันาที ่1 :  เพิม่ความสามารถในการผลติอาหารปลอดภยั ยกระดบัผู้ประกอบการ SME  

ทั้งภาคเกษตรอตุสาหกรรม เพือ่รองรบัเศรษฐกจิ 4.0  

วตัถปุระสงค์  

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/ 

นวัตกรรมให้ได้มาตรฐาน  

2. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และอาหารปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม  
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3. ยกระดับสถานประกอบการและผู้ประกอบการ SME กลุ่มจังหวัดด้วยเทคโนโลยี/วัตกรรม 

เพ่ือการแข่งขันทางการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ  

เป้าหมาย  

1. เกษตรกรมีรายได้จากภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน  

2. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 

ตวัชีว้ดั 

1. เกษตรกรมีรายได้จากภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ  

2. จำนวนผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพฒันา  

1. ยกระดับและเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี/นวัตกรรม ด้านกระบวนการผลิต  

การแปรรูป การตลาดสำหรับสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน  

2. ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของสถานประกอบการและผู้ประกอบการ SME ภาคเกษตร 

อุตสาหกรรมตอบสนองตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 :  ฟื้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ 

ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการท่องเที่ยว  

เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว  

วัตถุประสงค์  

1. ฟ้ืนฟูและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว 

ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  

2. พัฒนาและยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ธุรกิจบริการ ให้ได้มาตรฐานทางการตลาด 

ภายในและต่างประเทศ  

3. เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  

เป้าหมาย 

1. แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้รับ การรับรองมาตรฐานที่กำหนด 

2. ผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริการได้รับการรับรอง มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
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3. ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกเพ่ือสร้างการรับรู้นำไปสู่ การเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

ตวัชีว้ดั 

1. จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานการ 

ท่องเที่ยว 

2. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

3. ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน  

4. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพฒันา  

1. ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  

2. พัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนและธุรกิจบริการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน  

เพ่ือการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน  

3. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ทันสมัยอย่างทั่วถึง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัด 

ภาคกลางตอนบน อยา่งสมดลุและยัง่ยนื  

วตัถปุระสงค ์ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก เพ่ือป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง อย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างความสมดุลและยั่งยืน  

2. รักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก  

ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมและยั่งยืน 

เป้าหมาย 

1. การบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหา 

อุทกภัยและภัยแล้ง อย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างความสมดุลและยั่งยืน 

2. คุณภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสักได้มาตรฐาน 

ตวัชีว้ดั 

1. พื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและการขาดแคลนน้ำลดลง เมื่อเทียบกับปีฐาน 

2. ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ (WQI) ของแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสักในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 

เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีฐาน 
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แนวทางการพฒันา  

1. บริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่าง  

มีประสิทธิภาพ  

2. จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 

ตอนบน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ำอย่างยั่งยืน 

ประเดน็การพฒันาที ่4 : พฒันาระบบโครงข่ายคมนาคมโลจสิตกิส์ ขนส่งมวลชน เพือ่ส่งเสริม ด้านเศรษฐกจิ 

วตัถปุระสงค ์ 

พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภคที่เหมาะสมในการขนส่งและการ
กระจายสินค้าให ้สะดวกรวดเร ็ว เพิ ่มข ีดความสามารถในการแข่งข ันตามแหล่ง
อุตสาหกรรมเกษตรกรรม การท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 

  เป้าหมาย 

ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นรองรับการ 

ขยายตัวของเมือง และชุมชน และระบบโลจิสติกส์ 

ตวัชีว้ดั 

สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคมต่อ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพฒันา  

1. ส่งเสริมการพัฒนาเส้นทางและรูปแบบการขนส่งเพ่ือเชื่อมต่อระหว่างแหล่งผลิตสินค้ากับ 

โครงข่ายคมนาคมหลักเพ่ือลดต้นทุนการส่งสินค้าโดยรวม  

2. บริหารจัดการโครงข่ายคมนาคมให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
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3.3 แผนพฒันาจังหวดั 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสระบรุ ี(พ.ศ. 2561 – 2565)  

ฉบบัทบทวน เดอืนธนัวาคม 2562 

วิสัยทัศน์ :    เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข 

พันธกจิ : 

1. นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

2. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและ   

    เป็นธรรมในสังคม 

3. จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาส เพ่ือให้ 

    ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง 

4. จัดให้มีการบริการภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาครวดเร็วและมีคุณภาพ 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

    มอบหมายหรือที่มีกฎหมายกำหนด  

เป้าประสงค์ในภาพรวมของจงัหวดัสระบรุ ี:  

 “มูลค่าการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมสะอาดเพิ ่มขึ ้นเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ และ
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” เพื่อให้บรรลุประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี มีเป้าประสงค์
ภาพรวม ดังนี้ 

1. การลงทุนในอุตสาหกรรมที่สะอาดในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 

2. ต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของจังหวัด 

3. ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง 

4. ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข 

 ประเด็นยทุธศาสตร ์ประกอบไปดว้ยจำนวน 4 ประเดน็ ดังนี้ 

1. พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Indudtrial Town) 
2. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การเกษตร    

การท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล 
3. เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 
4.  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณะ 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Indudtrial Town) 

วัตถุประสงค์ : จังหวัดสระบุรีเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ น่าอยู่ เติบโตอย่างสมดุลและต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด : จังหวัดสระบุรีเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ น่าอยู่ เติบโตอย่างสมดุลและต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา  1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด • จำนวนการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน  

• จำนวนการพัฒนาสาธารณะสถานในพื้นที่ชุมชน  

• ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ำประปา 

• ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า  

• ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต 

แนวทางการดำเนนิการ 

• พัฒนา/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  

• ขยาย/ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  

• พัฒนาสาธารณะสถานส่วนกลางเพ่ือใช้ประโยชน์ในชุมชน 

แนวทางการพฒันา  1.2 สง่เสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม สู่การเป็นเมอืงน่าอยู่ 

ตวัชีว้ดั • คุณภาพน้ำแม่น้ำป่าสัก (DO, BOD, WQI, NH3)  

• ร้อยละของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

• ค่าคุณภาพอากาศ (AQI)  

• เกณฑ์มาตรฐาน SO2, NO2, O3  

• ค่า PM10 / ค่า PM 2.5  

• จำนวนพื้นที่ป่าไม้/พ้ืนที่สีเขียว  

• จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านปัญหามลพิษที่ได้รับแจ้งในพ้ืนที่ 

แนวทางการดำเนนิการ 

  • การบริหารจัดการของเสีย  

• ป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

• ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร ธรรมชาติ  

• พัฒนาการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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แนวทางการพฒันา  1.3 ยกระดบัการบริหารจดัการ สูเ่มอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ 

ตวัชีว้ดั  • จำนวนสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ Green Industry  

• สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อคน  

• ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน 

แนวทางการดำเนนิการ 

• ยกระดับการบริหารจัดการสู่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  

(BCG Economy)  

• กำกับดูแลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

• ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม  

• ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  

• บังคับใช้ตามผังเมือง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม การค้า  การ
ลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค ์: สินค้าและบริการได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมข้ึน 

ตวัชีว้ดั : อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพฒันา  2.1 สง่เสรมิระบบการผลติ การแปรรปูสนิคา้สู่ มาตรฐานสากล (ผลติภัณฑช์มุชน สนิคา้ 
เกษตรปลอดภยั) 

ตวัชีว้ดั • อัตราการขยายตัว GPP ภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน  

• ร้อยละของสินค้าและบริการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าสากล  

• จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  

• ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  

• จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน  

• จำนวนเกษตรกร/Young Smart Farmer/SMEs/ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม/พัฒนา 

• จำนวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP  

• จำนวนสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP  

• จำนวนแหล่งน้ำ/โครงสร้างพื้นฐานที่รับการพัฒนา 
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แนวทางการดำเนนิการ 

• การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน  

• การเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน  

• การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม  

• การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ และโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับภาคการเกษตร 

และอุตสาหกรรม 

แนวทางการพัฒนา  2.2 พัฒนายกระดับศักยภาพด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ 

ตวัชีว้ดั • อัตราการขยายตัว GPP ภาคอุตสาหกรรมและบริการ เพ่ิมข้ึน  

• ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนรายได้จากการท่องเที่ยว  

• จำนวนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร เชิงธรรมชาติและเชิง 

วัฒนธรรม 

แนวทางการดำเนนิการ 

• การส่งเสริมและดึงดูดการค้าและการลงทุน  

• วางยุทธศาสตร์/แผนการท่องเที่ยว  

• พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว  

• พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร  

• พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร  

• พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว  

• พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว  

• ศึกษาแนวทางการพัฒนา MICE 

แนวทางการพัฒนา  2.3 ยกระดับการบริหารจัดการ การตลาด และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ตวัชีว้ดั • จำนวนช่องทางการตลาด/ประชาสัมพันธ์  

• จำนวนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการตลาด  

แนวทางการดำเนนิการ 

• การบริหารจัดการสินค้า (Logistics Hub)  

• เพ่ิมขีดความสามารถด้านการตลาด  

• การพัฒนาระบบการตลาด  
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• การสร้างบรรยากาศการลงทุน ประชาสัมพันธ์เชิญชวน จับคู่ธุรกิจ 

ประเด็นการพฒันาที ่3 : เสรมิสร้างความมัน่คงและสงัคมคณุภาพตามวิถภีมูปิัญญาไทย 

วตัถปุระสงค ์: ประชาชนอยู่ในสังคมปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตและมีความสุข 

ตวัชีว้ดั : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index : HAI) 

แนวทางการพฒันา  3.1 เสรมิสร้างความมัน่คง และความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ 

ตวัชีว้ดั • ร้อยละท่ีลดลงของคดีอาชญากรรมและคดียาเสพติด  

• ร้อยละท่ีลดลงของจำนวนอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ  

• อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อประชากรแสนราย  

• อัตราคดีกลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ  

• อัตราคดีกลุ่มความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  

• จำนวนสถานประกอบกิจการผ่านโรงงานสีขาว/มยส.  

• การจับกุมคดียาเสพติด  

• จำนวนครั้งที่ออกตรวจจัดระเบียบแรงงานในพื้นที่เป้าหมาย  

• จำนวนสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจ สภาพการจ้าง สภาพการ 

ทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

แนวทางการดำเนนิการ 

• สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

• การบริหารจัดการแรงงานในพื้นที่  

• การรักษาความสงบเรียบร้อย  

• ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

• สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 

แนวทางการพัฒนา  3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตวัชีว้ดั • ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของครอบครัวอบอุ่นตามเกณฑ์ท่ี พม. กำหนด  

• ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง  

• สัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณการกู้ยืมเพ่ือการเกษตร  

• อัตราการว่างงาน  
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• จำนวนครัวเรือนยากจน  

• ประชากรที่เจ็บป่วย (ผู้ป่วยใน)  

• อัตราเจ็บป่วยด้วยโรคสำคัญ (เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง)  

• ทารกแรกเกิดท่ีมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์  

• อัตราการคลอดในมารดาอายุ 10-14 ปี / 15 – 19 ปี 

แนวทางการดำเนนิการ 

• ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ/รายได้  

• ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชน ทุกระดับวัย  

• ส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัว  

• ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 

แนวทางการพัฒนา  3.3 เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ตวัชีว้ดั • ระดับคะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

• จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส  

• จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  

• จำนวนองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการดำเนนิการ 

• ลดปัญหาเด็กขาดโอกาสทางการศึกษา  

• ยกระดับคุณภาพการศึกษา  

• ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกระดับวัย  

• การสืบสานเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น/ชุมชน 

ประเด็นการพฒันาที ่4 : เพิม่ประสทิธภิาพระบบการบริการสาธารณะ 

วตัถปุระสงค ์: ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึง 

ตวัชีว้ดั : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
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แนวทางการพัฒนา  4.1 ยกระดับการบริการสาธารณะ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

ตวัชีว้ดั • ร้อยละของจำนวนประชากรที่เข้าถึงบริการด้านสวัสดิการสังคม 

• จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ/ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล/นำ 

นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ 

แนวทางการดำเนนิการ 

• นำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน  

• แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  

• Internet ชุมชน  

• พัฒนาระบบคิวในการให้บริการประชาชน  

• พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชน  

• พัฒนา Service Platform/ Application  

• กำหนดพ้ืนที่เป้าหมายการเป็นเมืองอัจฉริยะ 

แนวทางการพฒันา  4.2 พฒันาสูอ่งค์กรที่มขีดีสมรรถนะสงู ภายใตห้ลักธรรมาภบิาล 

ตวัชีว้ดั • ร้อยละท่ีลดลงของจำนวนข้อร้องเรียนในการให้บริการสาธารณะ  

• คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

• ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ 

แนวทางการดำเนนิการ 

• เพ่ิมประสิทธิภาพและกลไกการทำงานแบบการบูรณาการ  

• มาตรการการบังคับใช้กฎหมาย/ผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ  

• พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

• เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ/Mobile Unit  

• การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/ การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  

• การมีส่วนร่วมในทุกระดับ  

• การพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
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แนวทางการพฒันา  4.3 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เชือ่มโยงบริการสาธารณะที่มปีระสทิธภิาพ 

ตวัชีว้ดั • จำนวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของจังหวัด 

แนวทางการดำเนนิการ 

• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

• พัฒนาระบบ MIS/GIS  

• พัฒนา City Data Platform 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัสระบรุ ี (พ.ศ. 2566 - 2570)     
วสิยัทัศน ์“สนับสนนุ ตอบสนองนโยบายของรฐั บนพืน้ฐานของความเข้าใจในปญัหา  

และศกัยภาพของทอ้งถิน่ พรอ้มบรูณาการจัดการรว่มกัน” 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาคณุภาพชวีติ 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 3 จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

กลยุทธ์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การสง่เสริมอนรุักษ์และฟืน้ฟูขนบธรรมเนยีมประเพณแีละวฒันธรรมทอ้งถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น 

    ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น      
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม    

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาองคก์รและบคุลากรสู่การบรหิารจดัการทีด่ี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การสง่เสริมและพฒันาการทอ่งเทีย่ว 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัสระบรุี  

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
1. ยทุธศาสตร์ (strategic) การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1) เปา้ประสงค ์(target) 

เป้าประสงค ์(target) ตวัชีว้ดัเป้าประสงค ์(target indicators) 

สร้าง ซ่อมบำรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ประชาชนรู้สึกม่ันคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

-ระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการต่างๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

 

2) กลยุทธ ์

เป้าประสงค ์(target) กลยทุธ ์(Strategy) 
ตวัชีว้ดักลยทุธ์ 

(Strategy indicators) 
สร้าง ซ่อมบำรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ประชาชนรู้สึกม่ันคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

-ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 
-ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 
-ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและ
การ-เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
-เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม 
และเศรษฐกิจ 
-เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของ
ประชาชน 
-ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
-พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตร 

-ผู้เข้ารับอบรมมีความเข้าใจ
ในหัวข้ออบรมผ่านเกณฑ์
ประเมิน ร้อยละ 80 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการต่างๆ ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
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3) คา่เปา้หมาย 

เป้าประสงค ์
(target) 

ค่าเปา้หมาย (goal) กลยทุธ ์(Strategy) 
ตวัชีว้ดัค่าเปา้หมาย 
(goal indicators) 

สร้าง ซ่อมบำรุง
โครงสร้างพื้นฐาน 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
ประชาชนรู้สึกม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-สร้าง ซ่อม ระบบ
สาธารณูปโภค จำนวน 
200โครงการ 
-อบรมให้ความรู้ด้าน
การเกษตร ภาพรวมทั้ง
จังหวัด จำนวน 8
โครงการ 
-อบรมให้ความรู้ด้าน
สาธารณสุข ภาพรวม
ทั้งจังหวัด จำนวน 8 
โครงการ 
 

-ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 
-ส่งเสริมและการจัดสวัสดิการ
สังคม 
-ส่งเสริมการบริการด้าน
สาธารณสุขและการ-เสริมสร้างสุข
ภาวะของประชาชน 
-พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 
-เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
-เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพ
ของประชาชน 
-ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
-พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตร 

-สร้าง ซ่อม ระบบ
สาธารณูปโภค จำนวน 50 
โครงการ/ปี 
-อบรมให้ความรู้ด้าน
การเกษตร ภาพรวมทั้ง
จังหวัด จำนวน 2 
โครงการ/ปี 
-อบรมให้ความรู้ด้าน
สาธารณสุข ภาพรวมทั้ง
จังหวัด จำนวน 2โครงการ/
ปี 
 

  

4) หนว่ยงานรับผดิชอบหลกั 

 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองช่าง/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/กอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 5) ความเชือ่มโยงยุทธศาสตร์ 

      - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 

      - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 7 

      - ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 

      - ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 
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2. ยทุธศาสตร์ (strategic) การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1) เปา้ประสงค ์(target) 

เป้าประสงค ์(target) ตวัชีว้ดัเป้าประสงค ์(target indicators) 
รักษา ควบคุมคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

-ประชาชนอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการต่างๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 

 2) กลยุทธ ์

เป้าประสงค์ (target) กลยุทธ์ (Strategy) 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ 

(Strategy indicators) 
รักษา ควบคุมคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

-อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
-สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ           
สิ่งแวดล้อม 
-จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
-ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ี
เสื่อมโทรม 

-ผู้เข้ารับอบรมมีความเข้าใจใน
หัวข้ออบรมผ่านเกณฑ์ประเมิน 
ร้อยละ 80 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการต่างๆ ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 
 

3) คา่เปา้หมาย 

เป้าประสงค ์
(target) 

ค่าเปา้หมาย (goal) กลยทุธ ์(Strategy) 
ตวัชีว้ดัค่าเปา้หมาย 
(goal indicators) 

รักษา ควบคุม
คุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

-อบรมให้ความรู้ การ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
ภาพรวมทั้งจังหวัด 
จำนวน 8 โครงการ 
 

-อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
-สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ           
สิ่งแวดล้อม 
-จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
-ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีเสื่อมโทรม 

-อบรมให้ความรู้ การดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ภาพรวม
ทั้งจังหวัด จำนวน 2 
โครงการ/ปี 
 

4) หนว่ยงานรับผดิชอบหลกั 

     สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองช่าง/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
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 5) ความเชือ่มโยงยุทธศาสตร์ 

      - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 

      - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4 

      - ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 

      - ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 

 

3. ยทุธศาสตร์ (strategic) การส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 1) เปา้ประสงค ์(target) 

เป้าประสงค ์(target) ตวัชีว้ดัเป้าประสงค ์(target indicators) 
สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึง
คุณค่าขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

-ประชาชนสามารถดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และเผยแพร่ไปให้บุคคลอื่นรู้จัก 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการต่างๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

 

 2) กลยุทธ ์

เป้าประสงค ์(target) กลยทุธ ์(Strategy) 
ตวัชีว้ดักลยทุธ์ 

(Strategy indicators) 
สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึง
คุณค่าขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

-ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ขนบ
ธรรมเนียนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น      
-สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึง
คุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม            
ประจำถิ่น ขนบธรรมเนียนประเพณี
ท้องถิ่น 
-ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม 

-ผู้เข้ารับอบรมมีความเข้าใจใน
หัวข้ออบรมผ่านเกณฑ์ประเมิน 
ร้อยละ 80 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการต่างๆ ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 
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 3) คา่เปา้หมาย 

เป้าประสงค ์
(target) 

ค่าเปา้หมาย (goal) กลยทุธ ์(Strategy) 
ตวัชีว้ดัค่าเปา้หมาย 
(goal indicators) 

สร้างจิตสำนึกและ
ตระหนักถึงคุณค่า
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

-อบรมสร้างจิตสำนึก
และความตระหนักถึง
คุณค่าขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นภาพรวมทั้ง
จังหวัด จำนวน 8 
โครงการ 

 

-ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ
เผยแพร่ขนบธรรมเนียนประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น      

-สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม            

ประจำถิ่น ขนบธรรมเนียน
ประเพณีท้องถิ่น 

-ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม         

-อบรมสร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักถึงคุณค่า
ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ภาพรวมทั้งจังหวัด จำนวน 
2 โครงการ/ปี 

 

 

 

 4) หนว่ยงานรับผดิชอบหลกั 
     สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองช่าง/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
 5) ความเชือ่มโยงยุทธศาสตร์ 
      - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 
      - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 
      - ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 
      - ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 

4. ยทุธศาสตร์ (strategic) การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 

 1) เปา้ประสงค ์(target) 
เป้าประสงค ์(target) ตวัชีว้ดัเป้าประสงค ์(target indicators) 

-เสริมสร้างระบบบริหารจัดการ
องค์กร 
-สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึง
ความสำคัญของประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม 
 

-บุคลากรนำความรู้จากการอบรมมาพัฒนาองค์กรตามบทบาทหน้าที่ 
-หน่วยงานมีภาพลักษณ์ท่ีดี 
-ประชาชนเข้าถึงหน่วยงาน 
-ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและ
หลักประชาธิปไตย 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเข้าใช้บริการจาก อปท. ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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 2) กลยุทธ ์

เป้าประสงค ์(target) กลยทุธ ์(Strategy) 
ตวัชีว้ดักลยทุธ์ 

(Strategy indicators) 
-เสริมสร้างระบบบริหารจัดการ
องค์กร 
-สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึง
ความสำคัญของประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม 

-พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
บุคลากรของท้องถิ่น 
-พัฒนาระบบบริหารองค์กร 
-การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม 

-ผู้เข้ารับอบรมมีความเข้าใจใน
หัวข้ออบรมผ่านเกณฑ์ประเมิน 
ร้อยละ 80 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การเข้าใช้บริการจาก อปท. 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3) คา่เปา้หมาย 

เป้าประสงค ์
(target) 

ค่าเปา้หมาย (goal) กลยทุธ ์(Strategy) 
ตวัชีว้ดัค่าเปา้หมาย 
(goal indicators) 

-เสริมสร้างระบบ
บริหารจัดการองค์กร 
-สร้างจิตสำนึกและ
ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชา
สังคม 
 

-ส่งบุคลากรท้องถิ่นเข้า
อบรมพัฒนาศักยภาพ 
อย่างน้อยคนละ 1 
หลักสูตร  
-อบรมสร้างจิตสำนึก
และตระหนักถึง
ความสำคัญของ
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชา
สังคมภาพรวมทั้ง
จังหวัด จำนวน 8 
โครงการ 
 

 -พัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพบุคลากรของ
ท้องถิ่น 
-พัฒนาระบบบริหารองค์กร 
-การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
และกระบวนการประชาสังคม 
 

-บุคลากรท้องถิ่นเข้าอบรม
พัฒนาศักยภาพ อย่างน้อย
คนละ 1 หลักสูตร/ปี  
-อบรมสร้างจิตสำนึกและ
ตระหนักถึงความสำคัญของ
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม 
ภาพรวมทั้งจังหวัด จำนวน 
2 โครงการ/ปี 

4) หนว่ยงานรับผดิชอบหลกั 

     สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองช่าง/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองการเจ้าหน้าที ่ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด           
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 5) ความเชือ่มโยงยุทธศาสตร์ 

      - ยุทธศาสตร์ชาติ 20ป ียทุธศาสตร์ที่ 6 

      - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6       
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5. ยทุธศาสตร์ (strategic) การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 1) เปา้ประสงค ์(target) 

เป้าประสงค ์(target) ตวัชีว้ดัเป้าประสงค ์(target indicators) 

แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 

-ประชาสัมพันธ์และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ  เพื่อเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการต่างๆ ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

๒) กลยุทธ ์

เป้าประสงค ์(target) กลยทุธ ์(Strategy) 
ตวัชีว้ดักลยทุธ์ 

(Strategy indicators) 
แหล่งท่องเที่ยวเป็นที่รู้จัก 
ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
 

-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ   
โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
 

-ผู้เข้ารับอบรมมีความเข้าใจใน
หัวข้ออบรมผ่านเกณฑ์ประเมิน 
ร้อยละ 80 
-ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
โครงการต่างๆ ร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ไป 
 

 

 3) คา่เปา้หมาย 

เป้าประสงค ์
(target) 

ค่าเปา้หมาย (goal) กลยทุธ ์(Strategy) 
ตวัชีว้ดัค่าเปา้หมาย 
(goal indicators) 

แหล่งท่องเที่ยวเป็น
ที่รู้จัก ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน 
 

-ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 
ภาพรวมทั้งจังหวัด 
จำนวน 8 โครงการ 

-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็น
ระบบ  โดยบูรณาการทุกภาค
ส่วน 
 

- ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว ภาพรวมทั้ง
จังหวัด จำนวน 2 
โครงการ/ปี 

 4) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

     สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/กองช่าง/กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม/
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 5) ความเชือ่มโยงยุทธศาสตร์ 
      - ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 
      - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 
      - ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 
      - ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 
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ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
วสิยัทัศน ์  
“ร่วมคิด ร่วมทำ นำหมู่บ้าน พัฒนา” ร่วมแก้ไขปัญหา พัฒนาตำบลสู่ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  

  1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติ  
   1.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 
   1.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม   
   1.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาการด้านบริการสาธารณสุขและการ 

เสริมสร้างสุขภาวะประชาชน 
1.4   แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ 
1.5   แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสังคม และเศรษฐกิจ 
1.6   แนวทางการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน 
1.7   แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ 
1.8   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
1.9   แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2.1   แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 
2.2   แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.3  แนวทางการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2.4  แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสริมโทรม 
2.5  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสังคมและเศรษฐกิจ 
2.6  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์รักษาคุณภาพแม่น้ำป่าสัก 

  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและ  
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

   3.1  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.2  แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ
วัฒนธรรมประจำท้องถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณี 
3.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี  

4.1  แนวทางการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคคลกรท้องถิ่น 
   4.2  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารองค์กร 
   4.3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
   4.4  แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนในการบริหารจัดการและ 

บริการสาธารณะ 
   4.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี 

  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
   5.1  แนวทางการพัฒนาประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวให้แพร่หลาย 
   5.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
   5.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคคลกรด้านพัฒนาการ 

ท่องเที่ยว  
พันธกิจ   

พันธกิจที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้ 
มาตรฐานมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. 
พันธกิจที่ 2  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
พันธกิจที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านการศึกษา สวัสดิการ สาธารณสุข เพื่อให้เป็นชุมชนที่ 
เข้มแข็งและยั่งยืน 
พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนตามหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่ 5  พัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรม และส่งเสริมอาชีพเสริม 
ให้แก่  ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถพ่ึงตนเองได้  
พันธกิจที่ 6  อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  
พันธกิจที่ 7  ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไป   
พันธกิจที่ 8   เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
พันธกิจที่ 9  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

เป้าประสงค ์
 1. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึง       
                       2. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มตำบลห้วยทราย 

 3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรมและส่งเสริมอาชีพเสริมตำบลห้วยทราย 
 4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
 5. ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมอันดีของตำบลได้รับการ ส่งเสริมบริหาร 
 จัดการอย่างเหมาะสม 
          6. การท่องเที่ยวภายในตำบลได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
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 7. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ  แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ          
 8. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  ตอบสนองความ 
 ต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 9. พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 
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6. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
    6.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2566 – 2570)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ยุทธศาสตร ์

ชาติ 20 ป ี

ยุทธศาสตร ์

กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 
อบต.ห้วย

ทราย 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนา
ของ อปท.  

ในเขตจังหวัด 

การส่งเสริมอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

การพัฒนาการบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาองค์กร
และบุคลากรสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

การส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
การตลาด โดยใช้นวัตกรรม
ยกระดับสินค้าเกษตรการ
แปรรูปอุตสาหกรรม และ
ผู้ประกอบการ SME 4.0 

ฟื้นฟูและยกระดับแหล่ง
ท่องเทีย่ว กิจกรรมเทีย่ว 
กิจกรรมทอ่งเทีย่ว ผลิตณัฑ์
ชุมชนและปรับปรุงสิ่งอำนวย
ความสะดวก ความปลอดภยัให้
ได้มาตรฐานสากลเพือ่สร้าง
ความประทับใจแก่นกัทอ่งเทีย่ว 

การบริหารจัดการน้ำ มลภาวะ
สิ่งแวดลอ้มที่มีคุณภาพแบะ
สร้างมูลค่าเพิม่จากผักตบชวา 
โดยใชน้วัตกรรม 

พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม 
Logistic พัฒนาสภาพแวดล้อม ขยะมู
,ฝอยและการจัดการเมือง และชมุชนให้
น่าอยู ่

การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรธรรม
ชาติและ

การส่งเสริม
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ

การพัฒนาองค์กร
และบุคลากรภาครัฐ 
สู่การบริหารจัดการ

ที่ด ี

ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรม 

เชิงนิเวศ 

(Eco Indusstrial Town) 

ส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคอุตสาหกรรม การค้า 
การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว

และบริการสู่มาตรฐานสากล 

เสริมสร้างความมั่นคงและ
สังคมคุณภาพตามวิถีภูมิ

ปัญญาไทย 

 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริการสาธารณะ 

ยุทธฯ 1 การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
มนุษย ์

ยุทธฯ 3 การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

 

ยุทธฯ 4 การ
เติบโตที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 

ยุทธฯ 6 การ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปอ้งกัน
การทุจริต ประพฤติ
มิชอบและ              
ธรมมาภิบาลใน
สังคมไทย 

 

ยุทธฯ 7 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

 

ยุทธฯ ๑ 
ด้านความ

มั่นคง 

 

ยุทธฯ ๓ ด้าน
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ทรัพยากร

มนุษย ์

ยุทธฯ 5 ด้านสร้าง
การเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธฯ 6 ด้านปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 

ยุทธฯ 5 การ
เสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่ง
ค่ังและยั่งยืน 

 

ยุทธฯ 2 ด้าน
การสร้างขีด

ความสามารถ
ในแข่งขัน 

ยุทธฯ 4 ด้าน
การสร้างโอกาส
และความเสมอ
ภาคทางสังคม 

การพัฒนาการส่งเสริม
และพัฒนาการ

ท่องเที่ยว 
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สร้างและ
ซ่อมบำรุง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

-โครงการส่งเสรมิและพฒันา
อาชีพ 
-โครงการส่งเสรมิอาชีพปลกู
ผักปลอดสารพิษ 
-โครงการชว่ยเหลือ
ประชาชนผู้ไดร้ับความ
เดือดร้อน 
-โครงการฝกึอบรม
อาสาสมัครป้องกนัและภัย
ฝ่ายพลเรือน 
-การป้องกนัและลดอุบัตเิหตุ
ช่วงเทศกาล 
-โครงการวนัเดก็แห่งชาต ิ
-โครงการฝกึอบรมดูงานเพือ่
พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอาย ุ

 

-เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมแกบุ่คลากร 
-ส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนรว่มของ
บุคลากรผู้นำชุมชนและ
ประชาชน 
-โครงการกิจกรรมยอยอ่ง
เชิดชูเกียรติแก่บุคคลฯ 
-โครงการเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

-จัดงานพิธีเปิด
ตลาดประชารัฐ 

 

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

-แข่งขันเดิน-วิ่งมินิ
มาราธอนตอ่ต้านยาเสพ
ติด 
-พัฒนาชุมชนน่าอยู ่
-เสริมสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
-เสริมสร้างบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ    
และสิ่งแวดล้อม 
-ส่งเสริมปรับปรุงพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

-ฝึกอบรมเสริมสร้างการ
ทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพ 
-เสริมสร้างความซ่ือสัตย์สุจริต
ในการต่อต้านการทุจิต 
-ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 
-โครงการจัดทำแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
-จัดเวทีประชาคมระดับตำบล
และหมู่บ้าน 

-โครงการจดังาน
ศาสนาและพธิี
วันสำคัญต่างๆ 

-โครงการจดังาน
ประเพณี
สงกรานต์รดน้ำ
ดำหัวผู้สูงอาย ุ

-โครงการ
ส่งเสริมประเพณี
วันลอยกระทง 

-โครงการหลอ่
เทยีนพรรษา
และถวายเทยีน
พรรษาประจำป ี

-โครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
-โครงการปลกู
ต้นไม้เพิ่มพชืที่สี
เขียวลดโลกรอ้น
ในเขตพืน้ที่ตำบล 
-โครงการส่งเสรมิ
อนรุักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอ้ม 
-โครงการรณรงค์
คัดแยกขยะ
อินทรยี์หรอืขยะ
เปียก 
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วิสัยทัศน์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหา 

และศักยภาพของท้องถิ่น พร้อมบูรณาการจัดการร่วมกัน 

ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรร

มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริม
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

การพัฒนา
องค์กรและ

บุคลากรสู่การ
บริหารจัดการที่

ดี 

การพัฒนา
คุณภาพ

ชีวิต 

การส่งเสริม
และ

พัฒนาการ
ท่องเท่ียว 

 

เป้าประสงค์ 

รักษา ควบคุม
คุณภาพ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

สร้างจิตสำนึก
และตระหนักถึง

คุณค่า
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

 

เสริมสร้างระบบบริหาร
จัดการองค์กร 

สร้างจิตสำนึกและ
ตระหนักถึง

ความสำคัญของ
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชา

สังคม 

 

 

แหล่งท่องเท่ียว
เป็นท่ีรู้จัก 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

 

 

-สร้าง ซ่อมบำรุง
โครงสร้างพื้นฐาน/
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น/ประชาชนรู้สึก
มั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย 
-สร้าง ซ่อม ระบบ

สาธารณูปโภค 

จำนวน 200

โครงการ 

-อบรมให้ความรู้

ด้านการเกษตร 

ภาพรวมทั้งจังหวัด 

จำนวน 8 โครงการ 

-อบรมให้ความรู้

ด้านสาธารณสุข 

ภาพรวมทั้งจังหวัด 

จำนวน 8โครงการ 

 

-อบรมให้

ความรู้ การ

ดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

ภาพรวมทั้ง

จังหวัด จำนวน 

8 โครงการ 

 

-อบรมสร้าง

จิตสำนึกและ

ความตระหนัก

ถึงคุณค่า

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและ

วัฒนธรรม

ท้องถิ่น

ภาพรวมทั้ง

จังหวัด จำนวน 

8โครงการ 

 

 

-ส่งบุคลากรท้องถิ่น

เข้าอบรมพัฒนา

ศักยภาพ อย่างน้อย

คนละ  1 หลักสูตร  

-อบรมสร้าง

จิตสำนึกและ

ตระหนักถึง

ความสำคัญของ

ประชาธิปไตยและ

กระบวนการประชา

สังคม 

ภาพรวมทั้งจังหวัด 

จำนวน 8 

โครงการ 

 

-ประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยว 

ภาพรวมทั้ง

จังหวัด จำนวน 

8 โครงการ 
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กลยุทธ์ 

-ส่งเสริมการพัฒนา

เกษตรทฤษฎีใหม่ 

-ส่งเสริมและการจัด

สวัสดิการสังคม 

-ส่งเสริมการบริการ

ด้านสาธารณสุขและ

การ-เสริมสร้างสุข

ภาวะของประชาชน 

-พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

-เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

สังคม และเศรษฐกิจ 

-เพิ่มศักยภาพและ

พัฒนาอาชีพของ

ประชาชน 

-ส่งเสริมและพัฒนา

การศึกษา 

-พัฒนาศูนย์บริการ

และถ่ายทอด

เทคโนโลยีด้าน

การเกษตร 

 

-อนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้

ยั่งยืน 

-สร้างจิตสำนึกและ

ความตระหนักใน

การรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และ           

สิ่งแวดล้อม 

-จัดการขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 

-ป้องกันและแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ี

เสื่อมโทรม 

 

-ส่งเสริมอนุรักษ์ 

ฟื้นฟูและ

เผยแพร่ขนบ

ธรรมเนียน

ประเพณีและ

วัฒนธรรม

ท้องถิ่น      

-สร้างจิตสำนึก

และความ

ตระหนักถึง

คุณค่าและ

ความสำคัญของ

ศิลปวัฒนธรรม            

ประจำถิ่น ขนบ

ธรรมเนียน

ประเพณีท้องถิ่น 

-ส่งเสริมศาสนา 

พัฒนาคุณธรรม

และจริยธรรม 

 

-พัฒนาศักยภาพ

และ

ประสิทธิภาพ

บุคลากรของ

ท้องถิ่น 

-พัฒนาระบบ

บริหารองค์กร 

-การส่งเสริม

พัฒนา

ประชาธิปไตย

และ

กระบวนการ

ประชาสังคม 

 

 

 

-พัฒนาแหล่ง

ท่องเท่ียว

อย่างเป็น

ระบบ  โดย

บูรณาการทุก

ภาคส่วน 
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การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

1. การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน

ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ดังนี้ 
จุดแข็ง 
1.  ทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงเขาและราบลุ่มบางส่วน เหมาะสำหรับการทำ

เกษตรกรรม เช่น  ทำนา  ทำสวน และปลูกพืช   
2.  อยู่ติดกับเขตอุทยาน มีป่าไม้ ธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
3.  ไม่มีปัญหาด้านสภาพแวดล้อม เช่น อากาศเป็นพิษ น้ำเสีย และการกำจัดขยะมูลฝอยไม่ถูก

สุขลักษณะ ซึ่งเป็นแหล่งทำลายสภาพแวดล้อม 
 4.  การดำเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่เป็นแบบวิถีชาวบ้าน  เป็นสังคมเครือญาติ  พอที่จะ
พึ่งพากันได้คนในชุมชนยังยึดถือปฏิบัติและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น  มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
คนในชุมชน  ผู้นำชุมชนเข็มแข็ง คนในชุมชนให้ความความเคารพนับถือผู้สูงอายุ 
 5.  มีแหล่งเงินทุนในระบบทั้งในชุมชน(กองทุนหมู ่บ้าน)และนอกชุมชน  (ธ.ก.ส.,สหกรณ์
การเกษตร) และนอกระบบ(นายทุน) 

6.  การศึกษา  คนในชุมชนมีการศึกษาโดยได้รับการศึกษาทั้งในระบบ  (โรงเรียนวัดห้วยทราย
และโรงเรียนหินกองวิทยาคม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ห้วยทราย)  การศึกษานอกระบบ  (กศน.) 

7.  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านและภายนอก  เป็นเส้นทางท่ีสำคัญในการลำเลียง
พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร 

8.  อยู่ใกล้เขตพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ประชาชนมีงานทำใกล้บ้าน   
จุดอ่อน 
1.  ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมน้อยในการวางแผนพัฒนา เพราะยังขาดความรู้ความเข้าใจใน

บทบาทหน้าที่ของตัวเอง เช่น ยังไม่รู้จักรูปแบบการปกครองขาดความรู้ความคิดเห็นไม่มีเวลาต้องทำงาน 
2.  ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า

สาธารณะ โทรศัพท์ และน้ำประปา  เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวกเท่าที่ควร  ถนนบางสายมีสภาพพ้ืนที่แคบไม่
สามารถขยายพ้ืนที่ได ้

3.  น้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรมยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร   โดยเฉพาะช่วง
หน้าแล้ง  

4. งบประมาณมีจำนวนจำกัดและขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 
   5.  ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทำลายสิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

6.  การเจริญเติบโตของชุมชนเมืองและมีแรงงานต่างด้าวหรือประชากรแฝงค่อนข้างมากทำให้
เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและโรคติดต่อได้มากข้ึน 

โอกาส 
1.  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีอำนาจหน้าที ่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
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2. นโยบายของรัฐเข้าถึงประชาชน เช่น ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  การส่งเสริมการมี

ส่วนร่วม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว เป็นต้น โดยนโยบายดังกล่าวเอ้ือต่อการพัฒนาตำบลต่อไป  
3.  การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
4.  ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องเทคโนโลยี วิชาการ เกี่ยวกับทางการเกษตร 
5.  ได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานราชการ องค์กรของรัฐและเอกชนกับประชาชนในพื้นที่ ใน

การร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ 
6. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐในเรื่องงบประมาณ 
อปุสรรค 
1.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2.  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
3.  ภาระหน้าที่เพ่ิมมากข้ึนตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 
4.  การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ 
5.  ปัญหาราคาน้ำมันและเชื้อเพลิง ภัยธรรมชาติซ้ำซาก (น้ำท่วม, ภัยแล้ง) มีผลกระทบต่อการ

ประกอบอาชีพ 
6.  การรับวัฒนธรรมตะวันตก ทำให้ค่านิยมของประชาชนเปลี่ยนไป 
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ส่วนที ่3                                                                         
การนำแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปสูก่ารปฏบิตัิ  

ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 

 

 
ที ่

 
ยุทธศาสตร์ 

 
ด้าน 

 
แผนงาน 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต บริหารทั่วไป การักษาความสงบภายใน สำนักปลัด กองช่าง/   
กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา 
สาธารณสุข 

เคหะและชุมชน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

สำนักปลัด กองช่าง/
กองคลัง 

2 การพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

บริหารชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลัด กองช่าง/
กองคลัง 

เศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลัด กองช่าง/
กองคลัง 

3 การพัฒนาการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข สำนักปลัด กองช่าง/
กองคลัง 

4 การพัฒนาด้านนุรักษ์
ฟ้ืนฟูศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม การเกษตร  สำนักปลัด กองช่าง/
กองคลัง 

5 การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดีและ
การส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชา
สังคม 

บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด กองช่าง/
กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา สำนักปลัด กองช่าง/
กองคลัง 

งบกลาง งบกลาง สำนักปลัด กองช่าง/
กองคลัง 

รวม จำนวน...........โครงการ ................... ........................... .................. ................ 



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) ยุทธศำสตร์ 1 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต

1.1 แผนงำนงบกลำง 7 16,910,000 7 13,410,000 7 17,910,000 7 18,410,000 7 18,910,000 35 85,550,000

1.3 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 5 820,000 5 820,000 5 820,000 5 820,000 5 820,000 25 4,100,000

1.4 แผนงำนกำรศึกษำ 12 4,263,500 11 3,863,500 11 3,863,500 11 3,863,500 11 3,863,500 56 19,717,500

1.5 แผนงำนสำธำรณสุข 3 260,000 3 260,000 3 270,000 3 270,000 3 270,000 15 1,330,000

1.6 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 13 4,270,000 11 1,070,000 11 1,230,000 11 1,230,000 11 1,230,000 57 9,030,000

1.7 แผนงำนเคหะและชุมชน 43 4,592,000 13 2,119,000 13 1,740,000 8 1,380,000 12 1,330,000 89 11,161,000

1.8 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 14 300,000 10 320,000 10 440,000 10 340,000 9 320,000 53 1,720,000

1.9 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรม และนันทนำกำร 7 615,000 7 615,000 7 615,000 7 615,000 7 615,000 35 3,075,000

1.10 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 38 10,612,000 3 870,000 1 836,000 0 0 0 0 42 12,318,000

1.11 แผนงำนกำรเกษตร 7 590,000 7 590,000 7 590,000 7 590,000 7 590,000 35 2,950,000

รวม 149 43,232,500 77 23,937,500 75 28,314,500 69 27,518,500 72 27,948,500 442 150,951,500
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ยุทธศำสตร์

บัญชีสรุปโครงกำร
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย อ ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01



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)

2) ยุทธศำสตร์ 2  กำรพัฒนำกำรบริหำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

2.1 แผนงำนเคหะและชุมชน 8 980,000 6 280,000 5 180,000 5 180,000 5 180,000 29 1,800,000

รวม 8 980,000 6 280,000 5 180,000 5 180,000 5 180,000 29 1,800,000

4) ยุทธศำสตร์ 4  กำรพัฒนำองค์กร

และบุคคลำกรภำครัฐสู่กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี

4.1 แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 20 8,775,000 19 827,500 17 1,775,000 17 1,775,000 17 1,775,000 90 14,927,500

รวม 20 8,775,000 19 827,500 17 1,775,000 17 1,775,000 17 1,775,000 90 14,927,500
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บัญชีสรุปโครงกำร
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย อ ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01



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)

5) ยุทธศำสตร์ 5 กำรพัฒนำกำรส่งเสริม

และพัฒนำกำรท่องเท่ียว

5.1 แผนงำนบริหำรท่ัวไป 20 8,575,000 19 8,075,000 19 8,075,000 19 805,000 19 8,075,000 96 33,605,000

รวม 20 8,575,000 19 8,075,000 19 8,075,000 19 805,000 19 8,075,000 96 33,605,000
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บัญชีสรุปโครงกำร
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยทรำย อ ำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ยุทธศำสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01



 









 

     
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕66 – 2570)   

 องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย  อำเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรุ ี  
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3  เสรมิสรา้งความมัน่คงและสงัคมคณุภาพตามวถิไีทยภมูปิญัญาไทย  
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุ ียทุธศาสตร์ที ่ 1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 

    1. ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 
        1.1 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
1 โครงการเงินสมทบเงินกองทุน

หลักประกันสุขภาพ              
อบต.ห้วยทราย 

 

สมทบเงินเข้ากองทุนฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
เงินที่ได้รับจาก สปสช. 
เขต 5 สระบุร ี

สนับสนุนการ
ดำเนินงานโครงการ
ด้านสาธารณสุขฯ 
ตามแผนงาน/
โครงการที่
คณะกรรมการอนุมัติ
แล้ว 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 อบต.ห้วยทราย 
สมทบเงินเข้า
กองทุนฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต.  
ห้วยทราย ได้รับ
เงินสมทบเข้า
กองทุนฯไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 
เพื่อใช้ดำเนิน
กิจกรรมด้าน
สาธารณสุขในพื้นที ่

กองสาธารณสุขฯ 

2 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับพื้นที่ตำบลหว้ยทราย 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 จำนวนกองทุน เป็นหลักประกันใน
การเสริมสร้าง
สุขภาพของตำบล 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับ
การดูแลอยา่งทั่วถึง 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที ่
ตำบลห้วยทราย 

6,500,000 
เงินอุดหนุน 

6,900,000 
เงินอุดหนุน 

7,300,000 
เงินอุดหนุน 

7,700,000 
เงินอุดหนุน 

8,100,000 
เงินอุดหนุน 

จำนวนครั้งที่
อุดหนุน 

ศูนย์เรียนรู้มี
ศักยภาพมากขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 

4 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพความ
พิการในเขตพื้นที่ตำบลหว้ยทราย 

เพื่อให้ผู้พิการในพื้นที่ได้รับ
การดูแลอยา่งทั่วถึง 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ให้แก่คนพิการในพื้นที่
ตำบลห้วยทราย  

1,800,000 
เงินอุดหนุน 

1,900,000 
เงินอุดหนุน 

2,000,000 
เงินอุดหนุน 

2,100,000 
เงินอุดหนุน 

2,200,000 
เงินอุดหนุน 

จำนวนผู้พกิารที่
ได้รับเบี้ย 

ผู้พิการในพื้นที่
ได้รับการจัด
สวัสดิการอย่าง
ทั่วถึง 

กองสวัสดิการฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่า่นมา ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 ๒๕70 
5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมขน เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหว้ยทราย 

กองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 100,000 
 
  

100,000 100,000 100,000 จำนวนกองทุน เป็นหลักประกัน
ความมั่นคงและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิต-19 
ให้กับประชาชน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 
ปี ขึ้นไป 

1.เพื่อจัดซ้ือวัคซีนป้องกัน
โรคโควิต – 19 
2.เพื่อบริการประชาชนใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 
3.เพื่อใช้ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 ใหก้ับ
ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่  
18 ปี ขึ้นไป 

สนับสนุนการ
ดำเนินงานฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19
ให้กับประชาชน ซ่ึง
รัฐบาลระกาศให้เป็น
วาระแห่งชาติ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ประชาชนที่มี
อายุตั้งแต่ 18 ปี 
ขึ้นไป ที่อยู่ใน
เขต อบต.ห้วย
ทราย ดีรับการ
ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19  
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 70 

1.ประชาชนที่มี
อายุตั้งแต่ 18 ปี 
ขึ้นไป ในเขต อบต.
ห้วยทรายมี
ภูมิคุ้มกันใน
ร่างกายเพื่อป้องกัน
โรคโควิด-19 
2.ป้องกันการ
ระบาดโรคโควิด-
19 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

7 โครงการเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับ
ผลกระทบจากภยัพิบัต ิ

เพื่อให้การช่วยเหลือและ
ฟื้นฟูประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจากภยัพิบัต ิ

ผู้ได้รับความเดือดร้อน
จากภัยพบิัติในตำบล
ห้วยทราย 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จำนวนผู้ได้รับ
ความช่วยเหลือ
และฟื้นฟูที่ได้รับ
ความเดือดร้อน
จากภัยพบิัติ 

ประชาชนได้รับ
ความช่วยเหลือ
และมีความเป็นอยู่
ที่ดขีึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 7  โครงการ - - 16,910,000 13,410,000 17,910,000 18,410,000 18,910,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 
 

   รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)   

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย  อำเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรุ ี
  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3  เสรมิสรา้งความมัน่คงและสงัคมคณุภาพตามวถิภีมูปิญัญาไทย       
  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุ ียทุธศาสตร ์ที ่ 1  การพฒันาคณุภาพชวีติ   

      1. ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 
          1.1 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน                                                                                                 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ช่วงเทศกาล 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนชว่ง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ 

จัดตั้งจุดตรวจบริการ
ประชาชน จำนวน    
1 จุด 

50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ จำนวน 1 จุด  ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง
และเป็นการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 

สำนักปลัด 

๒ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อดำเนินการฝึกอบรม
หลักสูตรทบทวนเผชิญ
เหตุ หรือฝึกอบรม
หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.ใหม ่

สมาชิก อปพร.ศูนย์ 
อปพร. อบต.       
ห้วยทราย 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

สมาชิก อปพร.ได้รับ
การส่งเสริมความรู้ 
ทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่เพิ่มมากขึ้นกับ
เทคนิคใหม่ๆ 

สำนักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมปฏิบัตกิารจิต
อาสาภยัพิบัตปิระจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

1.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งให้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยทราย ให้มบีุคลากรที่
สาทารถปฏบิัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจา้พนักงานใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยได้อย่างมีประวิ
ทธิภาพ 
 

1.ฝึกอบรมใน
หลักสูตรจัดตั้งใหม่
และหลักสูตรทบทวน 
2.ผู้เข้ารับการอบรม
ได้แก่ จิตอาสาภยั
พิบัติขององค์การ
บริหารส่วนตำบล
ห้วยทราย แห่งละ 
50 คน/รุน่ 
 

150,000 150,000 150,000 - -                                                                           จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

1.ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ชว่ยเหลอื
เจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในพื้นที่เกิด
เหตุได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นระบบและ
มีมาตรฐานเดียวกัน 
2.ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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2.เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
การจัดการสาธารณภัย
เบื้อต้น ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ (Incident 
Command System : 
ICS) 
3.เพื่อพัฒนาระบบ
ปฏิบัติงานกูภ้ัยในภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็นระบบ 
รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 
4.เพื่อสนับสนุนให้
โครงการจิตอาสา
พระราชทาน904 วปร.
ในระดับพื้นที่ให้มีความ
ชำนาญในการจัดการภัย
พิบัติ อันจะส่งให้
ประชาชนในชุมชน/
ท้องถิ่นมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.ผู้สังเกตการณ์ 
ได้แก่นักเรียนจิต
อาสาหลกัสูตร
พื้นฐาน และ/หรือ 
หลักสูตรประจำ 
จำนวน 10 คน ต่อ
รุ่น(ถ้ามี) และ
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่วขอ้ง 

สามารถให้การ
สนับสนุนปฏิบัติงาน
ของกองอำนวยการ
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
แห่งพื้นที่เมื่อเกิดสา
ธารณภัย 

4 โครงการติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องหมายจราจร หมู่ที่ 1-10 

 

เพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและเสริมสร้าง
วินัยจราจรลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ 1-10 
- กระจกโค้ง 
- ป้ายแจ้งเตือน 
- เครื่องหมายจราจร 
- การ์ดเลน 
- สัญญาณไฟ
กระพริบ 
 

100,000 100,000 
 
 

100,000 100,000 100,000 จำนวนหมูบ่้านที่ได้
ดำเนินการ 

ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

สำนักปลัด 

5 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภยั
ต่าง ๆ 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบัติ สา
ธารณภัยตา่งๆ กรณี
ฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน 

ประชาชนในพื้นที่ที่
ได้รับความเดือดร้อน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของประชาชน
ที่ได้รับการช่วยเหลือ
ดูแลจากหนว่ยงาน 

ประชาชนผู้ประสบภยั
ได้รับการช่วยเหลือ
ดูแลจากหนว่ยงาน 

สำนักปลัด 

รวม จำนวน     5      โครงการ - - 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000  - - - 
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รายละเอยีดโครงการพฒันา  

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย  อำเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรุ ี

     ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3  เสรมิสรา้งความมัน่คงและสงัคมคณุภาพตามวถิีภมูปิญัญาไทย 
     ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพฒันาคณุภาพชีวติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

    1. ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 
       1.1 แผนงานการศกึษา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการแม่ลูกผูกพันสร้างฝัน
เรียนรู้ของนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้แม่
ลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 

จัดอบรมแม่และเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 40 คน 

50,000 
 

50,000 50,000 
 

50,000 
 
 
 

50,000 
 

จำนวนเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดบ้านยาง 
(อบต.ห้วยทราย) 

แม่และเด็กได้มี
ความผูกพันธุ์ใน
การทำกจิกรรม
มากขึ้น 
 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อเป็นการสร้างความ
ตระหนักให้เห็นความสำคัญ
ของเด็กและเยาวชน 

เด็ก/เยาวชน ในเขต 
อบต. 

80,000 80,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน  
เด็ก/เยาวชน 

เด็กเกิดความ
อบอุ่นร่วม
แสดงออกและมี
การพัฒนาการมี
ส่วนร่วม 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก    
จำนวน 2 คน 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จำนวนครูผู้ดูแล
เด็กเล็ก 

ครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีความรู้
ความสามารถมาก 
ขึ้น 

กองการศึกษา 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ,ค่า
อุปกรณ์การเรียน,ค่า
เครื่องแบบนักเรียน,ค่า
กิจกรรมพัฒนาศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลห้วยทรายสำหรับ
เด็กปฐมวัยอายุ 2-5ป ี
 

250,000 250,000 
 

250,000 250,000  250,000 จำนวนเด็ก
นักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลห้วยทราย 
อาย ุ2-5 ป ี

สถานศึกษาได้รับ
การสนับสนุน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค ์

เปา้หมาย 
(ผลผลติ 

ของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
รบัผิดชอบ 

หลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) 

เพื่อให้การพัฒนาการของ
เด็กเหมาะสมกับวัยตาม
หลักโภชนาการ 

ค่าจัดซื้ออาหารเสริม 
(นม) ให้กับเด็กกอ่นวยั
เรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านยาง  
(อบต.ห้วยทราย)   
และเด็กนักเรียน
ประถมศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา
ในตำบลห้วยทราย   

633,500 
 

633,500 
 

600,000 600,000 600,000 จำนวนเด็กก่อน
วัยเรียนที่ได้รับ
สนับสนุน 

เด็กเจริญเติบโต
และมีพัฒนาการ
ตามวัย 

กองการศึกษาฯ 

6 โครงการสร้างห้องเรียนอัฉริยะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อให้ห้องสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยและ
ครอบคลุมทุกสมรรถนะของ
เด็ก 

เด็กในศูนย์พัฒนาการ
เด็กเล็ก 

- 500,000 - - - ร้อยละ 80 ของ
ผู้ใช้ห้องเรียนมี
พัฒนาการครบ
ทุกด้าน 

ห้องเรียนอัจฉริยะ
มีความครอบคลุม
ทุกสมรรถนะของ
ของเด็ก 

กองการศึกษาฯ 

7 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้         
นอกสถานที ่ของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยทราย 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้นวัตกรรมระดับ
ปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที ่
2.สร้างความรักความ
ผูกพันระหวา่งแม่กับลกู 
3.เพื่อช่วยให้เด็กเกิดการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,
ผู้ปกครอง,ครูและ
เจ้าหน้าที่ควบคุม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไดร้ับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
จากการเรียนรู้
อย่างมีความสุข
จากประสบการณ์
และสถานที่จริง 

กองการศึกษาฯ 

8 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดห้วยทราย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
อาหารกลางวันสำหรับเด็ก
นักเรียนชั้นอนุบาลและชั้น
ประถมศึกษา 

ค่าใช้จ่ายอาหาร
กลางวันของเด็ก
นักเรียนโรงเรียนวัด
ห้วยทราย   

1,586,000 
เงินอุดหนุน 

1,586,000 
เงินอุดหนุน 

 
 

1,200,000 
เงินอุดหนุน 

1,200,000 
เงินอุดหนุน 

1,200,000 
เงินอุดหนุน 

จำนวนเด็ก
นักเรียน 

เพื่อให้การ
พัฒนาการของเด็ก
เหมาะสมกับวัย
ตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการอุดหนุนโรงเรียนหินกอง
วิทยาคม ก่อสร้างลู่วิ่งรอบสนาม
กีฬา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรักการ
ออกกำลังกายและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

อุดหนุนโรงเรียนหิน
กองวิทยาคมในการ
ก่อสร้างลู่วิ่งรอบสนาม
กีฬา จำนวน 1 ครั้ง 
ขนาดกวา้ง 10 เมตร 
ยาว 350 เมตร 

400,000 
เงินอุดหนุน 

- - -  - จำนวนครั้งที่
อุดหนุน
งบประมาณ 

นักเรียนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
ออกกำลังกาย 

โรงเรียนหินกอง
วิทยาคม 

10 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนวัดห้วยทราย 

เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา และคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนโรงเรียนวัด
ห้วยทราย 

เด็กรักเรียนวัดห้วย
ทรายมีการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งใน
ด้านสุขลักษณะและ
ด้านการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพมากขึ้น 

100,00 
เงินอุดหนุน 

100,000 
เงินอุดหนุน 

100,000 
เงินอุดหนุน 

100,000 
เงินอุดหนุน 

 100,000 
เงินอุดหนุน 

จำนวนครั้งที่
อุดหนุน 

เพื่อให้นักเรียน
โรงเรียนวัดห้วย
ทรายมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
โรงเรียนวัดห้วย
ทราย 

11 โครงการอุดหนุนโรงเรียนหินกอง
วิทยาคมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

1.เพื่อให้การบริหารจัดการ
มีส่วนร่วมเน่ืองจาก
บุคลากรเพิ่ม 
2.เพื่อให้ปริมาณครูมี
เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน 
3.เพื่อให้ชุมชนมีมีบุคลากร
ช่วยพัฒนาการเรียนการ
สอนให้บุตรหลานของคนใน
ชุมชน 
4.เพื่อยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาของนักเรียน
ในชุมชน 

จัดจ้างบุคลากรทางการ
ศึกษาและครูผู้สอน 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 คุณภาพของ
นักเรียนดียิ่งขึ้น
ผู้เรียนมีสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่
สูงขึ้น 

1.เพื่อให้การบริหาร
จัดการมีส่วนรว่ม
เนื่องจากบุคลากร
เพิ่ม 
2.เพื่อให้ปริมาณครูมี
เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
3.เพื่อให้ชุมชนมี
บุคลากรช่วย
พัฒนาการเรียนการ
สอนให้บุตรหลาน
ของคนในชุมชน 
4.เพื่อยกระดับ
คุณภาพทางการ
ศึกษาของนกัเรยีนใน
ชุมชน 

กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 โครงการอุดหนุนโรงเรียน         
วัดห้วยทรายเพือ่พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1.เพื่อให้การบริหารจัดการ
มีส่วนร่วมเน่ืองจาก
บุคลากรเพิ่ม 
2.เพื่อให้ปริมาณครูมี
เพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน 
3.เพื่อให้ชุมชนมีบุคลากร
ช่วยพัฒนาการเรียนการ
สอนให้บุตรหลานของคนใน
ชุมชน 
4.เพื่อยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาของนักเรียน
ในชุมชน 

จัดจ้างบุคลากรทางการ
ศึกษาและครูผู้สอน 

360,000 
 

360,000 360,000 360,000  360,000 คุณภาพของ
นักเรียนดียิ่งขึ้น
ผู้เรียนมีสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่
สูงขึ้น 

1.เพื่อให้การ
บริหารจัดการมี
ส่วนร่วมเน่ืองจาก
บุคลากรเพิ่ม 
2.เพื่อให้ปริมาณ
ครูมีเพียงพอต่อ
การจัดการเรียน
การสอน 
3.เพื่อให้ชุมชนมี
บุคลากรช่วย
พัฒนาการเรียน
การสอนให้บุตร
หลานของคนใน
ชุมชน 
4.เพื่อยกระดับ
คุณภาพทางการ
ศึกษาของนักเรียน
ในชุมชน 

กองการศึกษาฯ 
โรงเรียนวัดห้วย
ทราย 

รวม 12 โครงการ - - 3,863,500 3,863,500 3,863,500 3,863,500 3,863,500 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย  อำเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรุ ี
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3  เสรมิสรา้งความมัน่คงและสงัคมคณุภาพตามวถิไีทยภมูปิญัญาไทย  
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุ ียทุธศาสตร ์ที ่ 1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 
    1. ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 
        1.1 แผนงานสาธารณสขุ 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

 

2570 
(บาท) 

 
1 โครงการดำเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดำริ                      
ด้านสาธารณสุข ม.1-10 

เพื่อให้ประชาชนได้ยึด
แนวทางในการดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำร ิ

สนับสนุนให้หมู่บ้าน
ดำเนินงานด้าน
สาธารณสุข หมู ่1-10 
หมู่บ้านละ 20,000 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนในพื้นที่
ตำบลห้วยทราย
ได้รับความรู้
โครงการ
ดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริ                      
ด้านสาธารณสุข 
 

กองสาธารณสุข 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความความปลอดภยั
ในชีวิต 

ดำเนินการฉีดวัคซีนป้อกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ 
หมู่ที่1-10 

50,000 50,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิต 
 

กองสาธารณสุข 

3 โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ฯ 

เพื่อให้ได้มีทะเบียนข้อมูล
สุนัขและแมวทำให้
ปลอดภัยในชวีิต 

ดำเนินการสำรวจข้อมูล
สุนัขและแมว หมู่ที่ 1-10 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ได้มีการเก็บข้อมูล
ทะเบียนสุนัขและ
แมว 
 

กองสาธารณสุข 

รวม 3 โครงการ - - 260,000 260,000 270,000 270,000 270,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 
 

                       รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)     

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย  อำเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรุ ี
     ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3  เสรมิสรา้งความมัน่คงและสงัคมคณุภาพตามวถิีภมูปิญัญาไทย  
     ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพฒันาคณุภาพชีวติ                                                                      

    1. ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 
        1.1 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผัก
ปลอดสารพิษ  หมู่ที่  1-10   

เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชพี
เสริมสร้างรายได้ให้
ครอบครัว 

จัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริม
ปลูกผักปลอดสารพษิ  
จำนวน  10  หมู ่

30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนและ
ครอบครัว  ลดการ
ใช้สารเคมี 

กองสวัสดิการฯ 

2 โครงการพัฒนาความเป็นอยู ่
ผู้พิการ 

ช่วยเหลือด้านทีอ่ยูอ่าศัย
ให้กับผู้พิการ 
 

ช่วยเหลือผู้พกิารด้าน
ที่อยู่อาศัย จำนวน  
10 หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนผู้พกิารที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือด้านทีอ่ยู่
อาศัยให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
 

กองสวัสดิการฯ 

3 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสและไร้ที่พึ่ง 

ช่วยเหลือด้านทีอ่ยูอ่าศัย
ให้กับผู้ด้อยโอกาส 

ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่
อาศัย จำนวน 10 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ผู้ด้อยโอกาสด้าน
ที่อยู่อาศัย 

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือด้าน
ที่อยู่อาศัยให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 

4 โครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอาย ุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

พัฒนาชมรมผู้สูงอายุ 
จำนวน 10 ชมรม 

20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนชมรม
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมีความสุข
ทั้งร่างกายและ
จิตใจ 

กองสวัสดิการฯ 
ชมรมผู้สูงอายุ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
 (บาท) 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ
 

1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้สูงอาย ุ
2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตนเอง การดูแล คุ้มครอง 
และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอาย ุ
3.เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่
ดีของผู้สูงอายุทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ 
สร้างสรรค์ประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคม 
 

โรงเรียนผู้สูงอายุ
จำนวน 1 แห่ง 

 

100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนผู้สูงอายุ
จำนวน 100 
คน 

การพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอาย ุ
ให้มีความรู้ทักษะ
ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้สื่อการ
เรียนรู้สมัยใหม่มี
ทักษะในการดูแล
ตนเองได้ตามภาวะ
สุขภาพ มีโอกาสได้
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ได้
เรียนรู้ในเร่ืองที่
ตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง  
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองสวัสดิการฯ 
กองทุน สปสช. 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสและรายได้
ให้กับราษฎร 

ฝึกอบรมกลุ่มสตรีและ
กลุ่มอาชีพจำนวน  10  
หมู่ 
 
 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ราษฎรมีรายได้ใน
ครัวเรือนเพิ่มมาก
ขึ้น 

กองสวัสดิการฯ 
 
 
 

7 โครงการส่งเสริมตลาดประชารัฐ      
Green Market  หมู่ที่ 5 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้แก่คนในชุมชน 

หมู่ที่ 5           
จำนวน 1 แห่ง 

200,000  200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนหมูบ่้านที่
เข้าร่วมโครงการ 

คนในตำบล 
มีอาชีพที่ม่ันคงมี
งานทำในท้องถ่ิน  
ลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว                
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ลดปัญหาด้านสังคม 

กองสวัสดิการ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการตลาดชุมชน แผงสินค้า
มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย ์

1. เพื่อให้องค์ความรู้ด้าน
ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
พัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร
ให้มีความพร้อมในการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกจิ
การเกษตร 
2.เพื่อให้องค์ความรู้ด้าน
การเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจ การเกษตร การ
เขียนแผนธุรกจิการ
วิเคราะห์ตลาด วิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมายการสร้างจุด
ขายใหก้ับสินค้า และ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์  
3.เพื่อสร้างโอกาสให้
เกษตรกรยกระดับสินค้า
และผลิตภัณฑ์ขึ้นสู่ตลาด
สากล 
4.เพื่อสร้างทางเลือกด้าน
การตลาดให้กับเกษตรกร
และสินค้าเกษตรในพื้นที ่
 
 

เกษตรกร จำนวน  
30 ราย 

100,000 100,000 
 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 จำนวนเกษตรกร
ที่เข้าร่วม 

คนในตำบลมีอาชีพ
ที่มั่นคง 
มีงานทำในท้องถิ่น
ลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ลดปัญหาด้าน
สังคม 

กองสวัสดิการฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9  
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างโรงเรียนผู้สูงอาย ุ 1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้สูงอาย ุ
2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ตนเอง การดูแล คุ้มครอง 
และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอาย ุ
3.เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่
ดีของผู้สูงอายุทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
4.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ 
คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
ให้เป็นที่ประจักษ์และ
ยอมรับ 

โร ง เรี ย น ผู้ สู งอ ายุ
จำนวน 1 แห่ง 

3,000,000 - - - - จำนวนโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

1. ด้านสุขภาพ
ร่างกาย ทำให้มี
สุขภาพแข็งแรง 
กระฉับกระเฉง ลด
ความเส่ียงจากการ
เจ็บป่วย ลด
ระยะเวลาการ
พึ่งพาผู้อื่น อายุ
ยืน   
2. ด้านสังคม มี
ความสัมพันธ์ที่ดี
กับคนวัยเดียวกัน
และคนต่างวัย 
ได้รับการยอมรับใน
ฐานะสมาชิกของ
กลุ่ม 
 

กองสวัสดิการฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9  
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงบูรณะตลาด  
นางโจร หมู่ที่ 5 
 
 

 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้แก่คนในชุมชน 

ปรับปรุงตลาดนาง
โจรหมู่ที่ 5 

150,000 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนพื้นที่ที่
ดำเนินการ 

คนในตำบลมีอาชีพ
ที่มั่นคงมีงานทำใน
ท้องถิ่นลด
ค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ลดปัญหาด้าน
สังคมกระจาย
รายได้ให้แก่คนใน
ท้องถิ่น 
 

กองสวัสดิการฯ 

12 โครงการก่อสร้างทางลาดผู้พิการ
และห้องน้ำผู้พกิาร 

1.เพื่อเป็นการให้บริการผู้
พิการที่มาติดต่อราชการ
ภายในองค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยทราย 
2.เป็นการอำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้พิการ 
 

พื้นที่ใน            
อบต.ห้วยทราย 
จำนวน 1 ที ่

150,000 - - - - จำนวน
ประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน 

เพื่อช่วยเหลือผู้
ได้รับความ
เดือดร้อน 

กองสวัสดิการฯ 
 
 
  

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9  
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอาย ุ

 

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความ
เข้าใจปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง
ทั้งด้านโภชนาการการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพรา่งกาย
และจิตใจ 
2.เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของผู้สูงอายุในการทำ
กิจกรรมร่วมกัน 
3.เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพของผู้สูงอายุทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

ผู้บริหาร,ผู้นำ,ชมรม
ผู้สูงอายุ,เจ้าหน้าที่ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล ะ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

250,000 
 
 
 

- - 250,000 - จำนวนพื้นที่ที่
ดำเนินการ 

คนในตำบลมีอาชีพ
ที่มั่นคงมีงานทำใน
ท้องถิ่นลด
ค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ลดปัญหาด้าน
สังคมกระจาย
รายได้ให้แก่คนใน
ท้องถิ่น 

กองสวัสดิการฯ 

รวม 13 โครงการ - - 4,270,000 1,070,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่(พ.ศ.2566–2570) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย  อำเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรุ ี
ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 การพฒันาสูเ่มอืงอตุสาหกรรมเชงินเิวศ (Eco Industrial Town) 
ข.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาคณุภาพชวีติ  
  1. ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาคณุภาพชวีติ 
      1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกำจัดวัชพืชคลองส่ง
น้ำ ถนนหนองแคสายเก่า    
หมู่ที่ 1,3,4 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่ม
ถนนที่เกิดขึ้นทุกปีในช่วง
หน้าฝน 

ขุดลอกคลองและกำจัด
วัชพืช กว้าง  4   เมตร    
ยาว 2,000 เมตร 

130,000 
 

130,000 
 

130,000 
 

130,000 
 

130,000 
 

ระยะทางในการ
ดำเนินการลอง
คลอง 

มีพื้นที่ในการระบาย
น้ำไม่เกิดน้ำท่วมขัง
เหมือนปีที่ผ่านมา 
 

กองช่าง 

2 โครงการรังวัดหรือสอบเขต
ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติ
ของแผ่นดิน หมู่ที่  1 -       
หมู่ที่ 10 

เพื่อป้องกันการุกล้ำที่ดิน
สาธารณะประโยชน ์

ดำเนินการรังวัดสอบเขต
ที่ดิน 
จำนวน  10 หมู ่

10,000 
 

20,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนไม่รุกล้ำ
ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน ์

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าส่อง
แสงสว่างสาธารณะทกุสาย 
หมู่ที่ 1 - 10 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 
ทุกสาย จำนวน  1  หมู ่

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 
 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
แสงสว่างสายบา้นนายป๋อง               
(นายธนันชยั  เพ็งชื่นมะดัน)  
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายไฟฟ้าส่องสวา่ง ยาว 
100 เมตร จำนวน 1 จุด 

50,000 - - - - จำนวนถนนที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

กองช่าง 
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 
 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2566 
(บาท) 

 

2567 
(บาท) 

 

2568 
(บาท) 

 

2569 
(บาท) 

 

2570 
(บาท) 

5 โครงการรขุดลอกคลอง 
ลำห้วย หมู่ที ่2 

เพื่อเป็นการ 
ระบายนำ้ ป้องกันไม่ให้
เกิดน้ำท่วม 
 

ขนาดกวา้ง 4.50 เมตร 
ขนาดความลึกเฉลีย่  
1.70 เมตร  
ขนาดก้นคลองเฉลี่ย 
3.20 เมตร  
ขนาดความยาว  
300 เมตร 

100,000 - 100,000 - 100,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้สะดวก 
ไม่เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกลำรางจาก 
บ้านนางระเบียบ  ภักดีวงษา 
ถึงหมู่ที่ 2  บ้าน อ.เหลือ  
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วมเขตตำบลห้วยทราย 

ขุดลอกลำรางความยาว 
300 เมตร 

50,000 - 50,000 - 50,000 
 

จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในการระบาย
น้ำไม่เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

7 โครงการขยายไฟฟ้าบา้น 
นางทัศนีย์ –บ้านนายกลำ่  
หมู่ที่  2 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ 
800 เมตร  จำนวน 1 จุด 

200,000 - - - 
 

- จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาค 

8 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 
3 สายแยกหน้าบา้นผู้ใหญ่
ถวิล-ขา้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อแก้ปัญหาน้ำทว่มใน
ทุกๆป ี

-สภาพเดิม 
ปากกว้างเฉลี่ย3.50เมตร 
ก้นกวา้งเฉลี่ย 1.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร 
-สภาพใหม ่
ปากกว้างเฉลี่ย4.50เมตร 
ก้นกวา้งเฉลี่ย 1.70 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 
ยาว 208 ปริมาณดินขุด 
821.6 เมตร 

100,000 - 100,000                     
 
 

- 100,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในการระบาย
น้ำ น้ำไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

 

2568 
(บาท) 

 

2569 
(บาท) 

 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างและ
ติดต้ังเสาไฟสัญญาณ
จราจรเขตโรงเรียน  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิต 

ติดต้ังเสาไฟสัญญาณจราจร
บริเวณเขตโรงเรียนวัดห้วย
ทรายและศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ห้วยทราย แห่งละ 2 
ต้นรวม 4 ต้นๆ ละ 
25,000  บาท 

- 100,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมาก
ขึ้น 
 

กองช่าง 

10 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
คลองส่งน้ำหน้าวัดห้วย
ทราย หมู่ที ่3 

เพื่อการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ปัญหาน้ำ 
ท่วมขัง 

เพื่อให้พื้นที่มีความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อยดู
สวยงาม 

- 100,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

11 ปรับปรุงร่องระบาย 
(ฝั่งตลาดใต้ ระยะทาง 
250 เมตร) หมู่ที่ 4 
สายแยกถนน
พหลโยธิน-วัดห้วย
ทองหลาง 

เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้
สะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง 

ซ่อมแซมท่อระบายนำ้ 
หมู่ที่ 4 

150,000 - - - 150,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้
สะดวกไม่เกิด
ปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะสาย
ศาลาประชาธิปไตย-              
วัดป่าพุทธญาณ     
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ยาว 160  เมตร   
จำนวน  1  จุด 
 

150,000 - - - - 
 

จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาค 

13 โครงการขุดลอกคลอง  
เหนือฝาย  หมู่ที ่5 

เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้
สะดวก 
ไม่เกิดน้ำท่วมขัง 

ขุดลอกคลองขนาดกว้าง             
8  เมตร  ยาว  1,000  เมตร
ตามแบบและรายละเอยีดที่  
อบต.กำหนด 

- - - 500,000 
 

- จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้
สะดวก   
ไม่เกิดปัญหา
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

 

2570 
(บาท) 

 
14 โครงการวางท่อระบาย

น้ำ  คสล.  หมู่ที่  5   
ช่วงหน้าบ้านนางน้อย  -        
นายสายบัว  สังข์สินธ ์

เพื่อการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ไขปัญหานำ้
ท่วมขัง 

ท่อ  คสล.Ø  80  ซม. 
จำนวน  10   ทอ่น 

500,000 - - 
 

- 
 

- จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

กองช่าง 

15 โครงการขยายเสาไฟฟ้า
แรงต่ำ และส่องแสงสว่าง 
ม.5 สายบา้นนางเพี้ยน-
บ้านนายอดุลย ์

เพื่อให้ประชาชนม ี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ขยายไฟฟ้าส่องแสงสวา่ง 
ยาว 200 เมตร 

- 100,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนม ี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
มากขึ้น 

กองช่าง 
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

16 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ (ปักเสา
พาดสายไฟแรงต่ำ)3  ต้น   
สายบ้านนายด ีหมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปักเสาไฟ คสล. และพาด
สายไฟแรงต่ำ จำนวน 3 ต้น 

- 40,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน
มากขึ้น 

กองช่าง 
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

17 โครงการขุดลอกลำหว้ย
ฝายบ้านนายจอม       
ถึงน้ำตก หมู่ที ่5 

เพื่อแก้ปัญหาน้ำทว่ม ขุดลอกลำหว้ย 
ยาว 500 เมตร 

400,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในการ
ระบายนำ้ไม่เกิด
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

18 โครงการซ่อมแซมฝาย 
คสล .ของคอตโต้ที่ทำไว้
ให้กักเก็บนำ้ได้  หมู่ที ่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภคบริโภค 

ซ่อมแซมฝาย จำนวน  1  แห่ง 200,000 - - 
 

- - 
 

จำนวนฝาย
ที่ซ่อมแซม 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

19 โครงการขุดลอกลำหว้ยหมู่
ที่ 5 ฝายหมู่ 5 –บ่อนำ้    
ลุงสด หมู่ที่ 5 

เพื่อการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

ขนาดกวา้ง 8-9  เมตร 
ขนาดยาว 1,000 เมตร 
 

- 299,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

กองช่าง 

20 โครงการขุดลอกลำราง
สาธารณะ หมู่ที่ 6 

เพื่อแก้ปัญหาน้ำทว่ม ขุดลอกลำลาง กำจัดวัชพืช 
หมู่ที่ 6 

200,000 - 200,000 - 20  0,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในการ
ระบายนำ้ น้ำไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570
(บาท) 

21 

อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ (ปกัเสาพาด
สายไฟแรงต่ำ) พร้อมติดตั้งชุด
โคมไฟสาธารณะ จำนวน 4 
ชุด บ้านนายเหลือ หมู่ที่ 6 ถึง
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปักเสาไฟ คสล. และพาด
สายไฟแรงต่ำ รวม
ระยะทาง และติดต้ังโคง
ไฟสาธารณะ 
200 เมตร 

- - 200,000 - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค 

22 

อุดหนุนโครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ (ปกัเสาพาด
สายไฟแรงต่ำ) 
บ้านนายอดิศักดิ์   จำนวน   
6 ต้น หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปักเสาไฟ คสล. และพาด
สายไฟแรงต่ำ จำนวน 6 
ต้น 

120,000 - - - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค 

23 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่อง
แสงสว่าง  เสาเหล็กหล่อสูง  
9  เมตร  หมู่ที ่7,10,5 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

โคมไฟหลอดนีออนเสา
เหล็กหล่อสูง 9 เมตร   
จำนวน  20  ต้น 

300,000 - 
 

- 
 

- 
 

- จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
มากขึ้น 

กองช่าง 

24 โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้า หมู่ที ่8 

เพื่อใช้สูบน้ำออกจาก
หมู่บ้านเวลาเกิดนำ้ท่วม
หมู่บ้าน 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า
พร้อมท่อพญานาค  ขนาด 
12 นิ้วจำนวน  1  เครื่อง 

300,000 - 
. 

- - 
 

- จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้
สะดวก   
ไม่เกิดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

25 โครงการปรับปรุงและลอกท่อ
ระบายนำ้  
หมู่ที่ 8 

เพื่อเป็นการระบายน้ำ
ป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขัง 
 

ปรับปรุงท่อระบายนำ้  
ความยาว 200 เมตร 

200,000 - - - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้
สะดวกไม่เกิด
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

กองช่าง 



 

 
 

 
-99- 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2566 
(บาท) 

 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  
หมู่ที่ 9 สายบา้นผู้ใหญ่  
หมู่ 9 – บ่อน้ำ 

เพื่อให้ประชาชนม ี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

เขตไฟฟ้าความยาว 
ระยะแนวเขต 150 เมตร  
จำนวน 1 จุด 

80,000 - - - - จำนวนหมูบ่้าน
ที่ดำเนินการ 

ประชาชนม ี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
มากขึ้น 

กองช่าง 
การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค 

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้าหลังวัด
บ้านยาง  ถึงบ้านนางสมบัติ  
แก้วโชต ิ หมู่ที ่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าความยาว
ระยะแนวเขต  300 
เมตร  จำนวน  1  จุด 

- - 
 

- 150,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากขึ้น 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค 

28 โครงการขยายกำลัง
แรงดันไฟฟ้า หมู่ที่ 10 สายบ้าน
โนนคล้อ-บ้านพล ู

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ 
จำนวน 1 จุด 

- - - 100,000 - จำนวนหมูบ่้าน
ที่ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต 
และทรัพย์สินมากขึ้น 

กองช่าง 

29 โครงการปรับปรุงลำห้วยหลัง
เจดีย์ – บา้นนางสุนันท์         
หมู่ที่  10 

เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้
สะดวกป้องกันปัญหา
น้ำท่วม 

ปรับปรุงลำห้วย  ความยาว  
100 เมตร 

100,000 - - 
 

- - 
 

จำนวนหมูบ่้าน
ที่ดำเนินการ 

รางน้ำของหมู่บ้านมี
สภาพดีขึ้น  น้ำไหล
ผ่านได้สะดวก  
ป้องกันปัญหานำ้ท่วม
ได้ 

กองช่าง 

30 โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น 
หมู่ที่  10   

เพื่อให้มีฝายสภาพดี
สำหรับเก็บกกัน้ำ
ให้กับประชาชน 

ซ่อมแซมฝายน้ำล้น  จำนวน  
2  แห่ง 

- 200,000 - 
 

 
 

- จำนวนฝายน้ำ
ล้นที่ซ่อมแซม 

ประชาชนไม่ขาด
แคลนน้ำในช่วยฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

31 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนป่า
วัดบ้านยาง หมู่ที ่10 

 เพื่อเป็นแบบอย่างใน
การพัฒนาพื้นที่นา่อยู ่
และเป็นที่พักผ่อน
หยอนใจแก่คนในขุม
ชนและพื้นที่ใกล้เคียง 

จัดภูมิทัศน์สวนพักผอ่น
หยอนใจ หมู่ที่ 10 

- - 500,000 - - จำนวนพื้นที ่  
ที่ดำเนินการ 

เป็นที่พักผ่อนหยอน
ใจของคนในชุมชน
และพื้นที่ใกล้เคียง 
และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
สวยงาม 

กองช่าง 



 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะไดร้บั 

หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลกั 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการปรับปรุงผังเมือง
รวมชุมชนโคกแย้ - หินกอง 

เพื่อปฏิบัติให้
เป็นไปตาม พรบ.
ผังเมืองฯและเพื่อ
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เพื่อให้การใช้ที่ดิน
ถูกต้องตาม พรบ.
ผังเมืองฯ จำนวน  
1  ตำบล 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จำนวน
ตำบลที่
ดำเนินการ 

การควบคุม
อาคารที่และ
ที่ดินง่ายขึ้น
ถูกต้องตาม 
พรบ.ผังเมืองฯ 

กองช่าง 

33 ปรับปรุงภูมิทัศน์ตรงสี่แยก
ต้นโพธ์ิ หมู่ที่ 1 เช่ือมต่อ
หมู่ที่ 3 

1.เพื่อความร่มรื่น 
สวยงามของ
สถานท่ี 
2.เพื่อเป็น
แบบอย่างในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีน่าอยู ่

จัดภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม น่าอยู่
บริเวณสี่แยกต้นโพธ์ิ 

500,000 - - - - จำนวน
พื้นที่   ที่
ดำเนินการ 

สถานท่ีมีความ
สวยงามเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

34 โครงการขุดลอกคลองระบาย
น้ำ หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมถนนท่ีเกิดขึ้น
ทุกปีในช่วงหน้าฝน 

ช่วงที่ 1 กว้างเฉลีย่ 
3.50เมตร   
ยาว  100 เมตร  
ก้นคลองกว้างเฉลี่ย 
1.00 เมตร ลกึเฉลีย่ 
1.20 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้างเฉลีย่ 
4.00 เมตร ยาว 150 
เมตร กน้คลองกว้าง
เฉลีย่ 1.50 เมตร ลกึ
เฉลีย่1.40 เมตร 
ช่วงที่ 3 กว้างเฉลีย่ 
6.00 เมตร ยาว 67 
เมตร กน้คลองกว้าง
เฉลีย่ 2.00 เมตร ลกึ
เฉลีย่ 1.50 เมตร 

- 100,000 - - 100,000 ระยะทาง
ในการ
ดำเนินการ
ลองคลอง 

มีพื้นท่ีในการ
ระบายน้ำไมเ่กิด
น้ำท่วมขัง
เหมือนปีท่ีผ่าน
มา 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 

-100- 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ
พร้อมสายไฟสาธารณะและโคม
ไฟกิ่ง สายบา้นลุงสละ รูมะปาน 
หมู่ที่ 2 

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้
สัญจรไปมา 

ขนาดความยาว 
30.00 เมตร 

- - 60,000 - - ระยะทางใน
การ
ดำเนินการ 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

กองช่าง 
การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค 

36 โครงการติดตั้งการ์ดเรล บริเวณ
โค้งบ้านนายบรรลุ รุจวิรรณ  
หมู่ที่ 2 

เพื่อความปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ขนาดความยาว 
30.00 เมตร 

60,000 - - - - จุดที่
ดำเนินการ 

เพื่อความปลอดภัย
ของประชาชน 

กองช่าง 

37 โครงการติดตั้งการ์ดเรล บริเวณ
โค้งบ้านนายนายจุย้ ฝั่งบ่อนำ้ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อความปลอดภัยแก่
ประชาชน 

ขนาดความยาว 
56.00 เมตร 

100,000 - - - - จุดที่
ดำเนินการ 

เพื่อความปลอดภัย
ของประชาชน 

กองช่าง 

38 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 
สายหลังตลาดนัดลุงเหลียว-หลัง
บ้านนายสุนันท ์

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมที่เกิดขึ้นทุกป ี

-สภาพเดิม 
ปากคลองกวา้งเฉลี่ย 
3.00 เมตร ก้น
คลองกว้างเฉลี่ย 
1.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 
1.00 เมตร 
-สภาพมใหม ่
ปากกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ก้นกว้าง
เฉลี่ย 2.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.80 เมตร 
ปริมาณดินขุด 
781.20 เมตร 

- 100,000 - 100,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในการ
ระบายนำ้ไม่เกิดน้ำ
ท่วมขังเหมือนปีที่
ผ่านมา 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 
สายหลังโรงเรียนวัดห้วยทราย-
หน้าบ้านผู้ใหญถ่วิล 

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมที่เกิดขึ้นทุกป ี

ช่วงที่1ยาว 10เมตร 
-สภาพเดิม 
ปากกคลองว้าง 
10.00 เมตร  
ก้นคลองกว้าง 4.00 
เมตร ลึก 2.00 เมตร 
-สภาพใหม่ 
ปากกว้าง 11.00 
เมตร กน้กว้าง 5.00 
เมตร ลึก 2.50 เมตร 
ปริมาณดินขุด 60 
เมตร 
ช่วงที่2 ยาว 278 
เมตร 
-สภาพเดิม 
ปากกว้าง 5.00 เมตร 
ก้นกว้างเฉลีย่ 1.80 
เมตร ลึกเฉลีย่ 1.20 
เมตร 
-สภาพใหม่ 
ปากกว้าง 6.00 เมตร 
ก้นกว้าง 2.50 เมตร 
ลึก 2.00 เมตร 
ปริมาณดินขุด 60 
เมตร 

100,000 - - - 100,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในการ
ระบายนำ้ไม่เกิดน้ำ
ท่วมขังเหมือนปีที่
ผ่านมา 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 โครงารขยายเขตประปาภูมภิาค 
บริเวณสายหลังศาลา 
ประชาธิปไตยถึงบ้านนายทองคำ 
วายโุชติ หมู ่5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้อย่างทั่วถึง 

ขนาดความยาว 
961.00 เมตร 

- 580,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีน้ำใช้ที่
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
การประปา
ส่วนภูมิภาค 

41 โครงการติดตั้งราวกันตกบริเวณ
สายบ้านนางออง คำยนต์ หมู่ที ่6 

เพื่อความปลอดภัย
ของประชาชน 

ขนาดความยาว 
40.00 เมตร 

72,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

เพื่อความปลอดภัย
ของประชาชน 

กองช่าง 

42 
อุดหนุนโครงการขยายเขต
ประปาภูมภิาคสายบ้าน 
นางเจน หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ได้อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 200 เมตร 70,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีน้ำใช้ที่
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
การประปา
ส่วนภูมิภาค 

รวม 42  โครงการ - - 4,592,000 2,119,000 7,740,000 1,380,000 1,330,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย  อำเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรุ ี
     ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3  เสรมิสรา้งความมัน่คงและสงัคมคณุภาพตามวถิไีทยภมูปิญัญาไทย 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุ ี ยทุธศาสตรท์ี ่ 1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 
    1. ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 
        1.1 แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของชมุชน 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

 
๒๕๖6 
(บาท) 

 

๒๕๖7 
(บาท) 

 

๒๕๖8 
(บาท) 

 

๒๕๖9 
(บาท) 

 

๒๕70 
(บาท) 

 

1 โครงการจัดประชุมประชาคม
ระดับตำบลและหมูบ่้าน  

เพื่อรับทราบ ปัญหา 
ประเด็นการพัฒนา เพือ่
นำมาปรับการบริหารงาน
และจัดสรรงบประมาณ ได้
ตรงตามความต้องการ 

ระดับตำบล 
ระดับหมู่บ้าน 

20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น 
ประเด็นปัญหา 
ความต้องการ 

สำนักปลัด 

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในหมู่
นักเรียน เยาวชน และกลุ่ม
เส่ียง  

นักเรียน เยาวชนและ
กลุ่มเสี่ยง 

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจถึงพิษภยัของ
ของยาเสพติด เกิด
เครือข่ายในการเฝ้า
ระวัง 

สำนักปลัด 

3 อุดหนุนโครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหาเสพติด 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินงานพลังแผน
เอาชนะยาเสพติด 

ศป.ปส.อำเภอ     
หนองแค 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวน 1 แห่ง เพิ่มศักยภาพศูนย์
ป้องกันและปราบ
ยาเสพติดระดับ
อำเภอ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 อุดหนุนโครงการบูรณาการในการ
บริหารจัดการศูนยป์ฏิบัตกิารร่วม
ในการช่วยเหลอืประชาชน 

เพื่อให้การติดต่อ
ประสานงานระหวา่ง อปท. 
หน่วยงานอื่นๆ ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ 

อปท.แต่ละแห่งที่
ได้รับมอบหมาย 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการและ
แจ้งปัญหา ความ
ต้องการ 
 

สำนักปลัด 

5 โครงการประกวดคำขวัญต่อต้าน
การทุจริต 

เพื่อเป็นการรณรงค์สร้าง
จิตสำนึก และตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชนในพื้นที ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สร้างจิตสำนึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และความซ่ือสัตย์
สุจริต 
 

สำนักปลัด 

6 โครงการก่อสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น(กิจกรรมโตไป
ไม่โกง) 

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนเป็นคนดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนมี
จิตสำนึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
มีความซ่ือสัตย์
สุจริต 
 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วตัถปุระสงค ์

 
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

 

2567 
(บาท) 

 

2568 
(บาท) 

 

2569 
(บาท) 

 

2570 
(บาท) 

 

10 

โครงการช่วยเหลือประชาชน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต     
หมู่ที่ 1-10 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ในพื้นที่ให้มีคุณภาพที่ดี
ขึ้น 

โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนด้าน
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนโครงการ ประชาชนในพื้นที่
ได้รับบริการความ
ช่วยเหลืออำความ
อำนวยความ
สะดวก 

กองสวัสดิการสังคม 

11 
โครงการคุณธรรมสานสายใย
ครอบครัว 

เพื่อเพิ่มคุณธรรมสาน
สายใยในครอบครัว 

จำนวนชาวบา้นที่เข้าร่วม
โครงการ 

- 20,000 - 20,000 - จำนวนโครงการ ประชาชนในพื้นที่
ได้เกิดความรักใคร่
ในครอบครัว 

กองสวัสดิการสังคม 

12 

โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬานักเรียน  เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปและการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าแข่งขัน 
 หมู่ที่ 1 -10 

เพื่อให้เยาวชนห่างไกล 
ยาเสพติด มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  
ปีละ 1  ครั้ง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนกิจกรรม  
ปีละ 1 ครั้ง 

เด็กและเยาวชน
ห่างไกล 
จากยาเสพติด หัน
มาออกกำลังกาย
มากขึ้น 

-กองสำนักปลัด 
-กองการศึกษาฯ 

13 

โครงการจัดงานพิธีเปิด
โครงการตลาดประชารัฐ 

เพื่อเป็นการจัดงานพธิี
เปิดโครงการตลาด
ประชารัฐ หมู่ที่ 5 เพื่อ
ดำเนินการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

พิธีเปิดโครงการตลาด
ประชารัฐ  หมู่ที ่5 

- - 120,000 - - จำนวนโครงการ เป็นการช่วยเพิ่มชอ่ง
ทางการจำหน่าย
สินค้าทางการเกษตร 

-กองสวัสดิการฯ 

14 

โครงการอุดหนุนศูนย์พักคอย
อำเภอหนองแค 

เพื่อให้การดำเนินงาน
การจัดตั้งศูนย์พักคอย
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ศูนย์พักคอยอำเภอหนองแค
ปีละ 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน 1  แห่ง เพื่อการดำเนินงาน
ศูนย์พักคอยเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

-กองสาธารณสุขฯ 

รวม 14   โครงการ - - 300,000 320,000 440,000 340,000 320,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



 

 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566–2570) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย  อำเภอหนองแค จงัหวดัสระบรุ ี
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่4 เสรมิสรา้งระบบบรกิารสาธารณะตามหลกัธรรมาภบิาลและมคีณุภาพมาตรฐาน 
ข. การพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาคณุภาพชวีติ  
    1. ยทุธศาสตร ์1 การพฒันาคณุภาพชวีติ 
        1.1 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขัน เดิน-วิ่ง 
มินิมาราธอน ต่อต้านยา
เสพติด 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาและใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวน 
โครงการ 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์หา่งไกลยา
เสพติด 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
ตำบลต่อต้านยาเสพติด 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปให้
ความสนใจกีฬาและ
การใช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลยา
เสพติด 

เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
โครงการ 

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์หา่งไกลยา
เสพติด 

กองการศึกษาฯ 

3 โครงการจัดงานศาสนา
และพิธวีันสำคัญต่างๆ 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู
วัฒนธรรม ประเพณี
ไทยในท้องถิ่น 

ประชาชนเข้าร่วมงานพิธี
ทางศาสนาและพธิีวัน
สำคัญต่างๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนวัสดุ
อุปกรณ์ที่
จัดซื้อ 

ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆของท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์รดน้ำ
ดำหัวผู้สูงอาย ุ

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยใน
ท้องถิ่น 

จัดงานประเพณีสงกรานต์
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุใน
ตำบลห้วยทราย ปีละ 1 
ครั้ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จำนวน 
โครงการ 

ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของ
วัฒนธรรมประเพณี
ไทยและการมีส่วน
ร่วม 

กองการศึกษาฯ 

5 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันลอยกระทง 

เพื่อเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาลใน
การจัดการส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น
เพื่อให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้เรียนรู้ ถึง
มรดกทางวัฒนธรรม
ของไทย 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในตำบลพื้นที่
ใกล้เคียงได้เข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์และสืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรมของไทย 

 30,000  30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
โครงการ 

1.ประชาชนในตำบล
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
งานประเพณีลอย
กระทง 
2.เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้รับ
ความรู้และมีความ
เข้าใจในประเพณีไทย
ในท้องถิ่นดีขึ้น 
3.ประชาชนเห็น
ความสำคัญของ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและร่วมกัน
ฟื้นฟูอนุรักษ์ให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการหล่อเทียน
พรรษาและถวายเทียน
พรรษาประจำป ี

1.เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี
2.เพื่อดำรงไว้ซ่ึง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณ ี
3.เพื่อให้นักเรียน
นักศึกษา เยาวชน
ประชาชน พนกังาน
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน ประชาชน และ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนนักศึกษา
เยาวชนประชาชน 
พนักงานส่วนท้องถิ่น 
มีกิจกรรมร่วมกันทาง
ศาสนาอันเป็นการ
สร้างสรรค์ให้เกิด
ความรู้ความคิดความ
สามัคคีและสืบทอด
ประเพณีที่ดีงาม 

กองการศึกษาฯ 
 
 

 

7 อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมและราชพธิี 
รัฐพิธีอำเภอหนองแค 

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยใน
ท้องถิ่น 

อุดหนุนอำเภอหนองแค 
จำนวน 1 ครั้ง 

15,000 
เงินอุดหนุน 

15,000 
เงินอุดหนุน 

15,000 
เงินอุดหนุน 

15,000 
เงินอุดหนุน 

150,000 
เงินอุดหนุน 

จำนวนครั้งที่
อุดหนุน 

ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆของท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

รวม 7  โครงการ - - 615,000 615,000 615,000 615,000 615,000 - - - 

แบบ ผ.02 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566–2570) 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย อำเภอหนองแค จังหวดัสระบรุ ี
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิต  
   1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                   

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

 

2567 
(บาท) 

 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

 

2570 
(บาท) 

 
1 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 

สายบ้านนายแสวง  บุญจันทร์   
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

ถนน  กว้าง 4  เมตร   
ยาว  200 เมตร  
จำนวน  1  สาย 

220,000 - 
 

- - - 
 
 
 

จำนวนถนนที่
ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการขยายสะพาน คสล. 
สายหนองแคเก่า หมู่ที ่1 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง  10  เมตร 
ยาว  10  เมตร                                                        
 

450,000 - - - - จำนวนถนนที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างปูทับเสริมผิว
ทางพาราแอสฟัลท์ติกส์
คอนกรีต ซอบบ้านนายสมบุญ 
ทศวงษ์ หมู่ที่ 2 
 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม
เนื่องจากฤดูฝนมีน้ำ
ท่วมขังทุกป ี

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ขนาดคววามยาว 
145.00 เมตร  
ขนาดความหนา 0.05  
เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 435 ตารางเมตร
รายละเอียดตาม       
แบบแปลนที่ อบต.กำหนด 

- 230,000 - - - จำนวนถนนที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ช่วงที่ 2 สายบ้านลุงมาก – 
บ้านนายสมหมาย หมู่ที ่2 
 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 380 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 836,000 - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากขึ้น 

 
กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2566 
(บาท) 

 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
สนามกีฬา อบต.    
ห้วยทราย  หมู่ที่ 3 

เพื่อให้มีสถานที่ให้
ประชาชนได้ออกกำลัง
กาย และเล่นกีฬาประจำ
ตำบล 

เทพื้นคอนกรีตติดไฟรอบ
สนามพร้อมติดตั้งอุปกรณ์
กีฬาจำนวน 1 แห่ง 

500,000 - - - - จำนวน
สนามกีฬาที่
ปรับปรุง 

ประชาชนใน
พื้นที่มีสนาม
กีฬาออกกำลัง
กาย เพื่อ
สุขภาพ
แข็งแรง 
 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก  
แยกพหลโยธิน-วัดบ้าน
ยาง หมู่ที ่3 เช่ือมต่อ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน
สำหรับการคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

495,000 - - - - จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมาก
ขึ้น 
 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างสะพาน
ทางเข้าบ้านนางเตือนใจ 
สระกิ่ง หมู่ที่ 3 
 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 
 

ขนาดกวา้ง 2 เมตร 
ยาว 27 เมตร 
 

300,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที ่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 

8 โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีต แนวคลอง
หน้าวัดหว้ยทราย-
โรงเรียนวัดห้วยทราย        
หมู่ที่ 3 

ป้องกันปัญหาเด็กนกัเรียน
ตกน้ำ 

ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ความ
ยาวรัว้ 200  เมตร 
จำนวน  1  สาย 

200,000 -                - - - จำนวนรั้ว
คอนกรีตท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินมาก
ขึ้น 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

 
 

 
 

 
-111- 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างทางขึ้น    
วัดพัชรบรรพต หมู่ที ่4 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง 6 เมตร 
ยาว 120 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.กำหนด 

300,000 - - - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์ในการ
ทำกิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ หมู่ที่  5  บ้านนายสายันต์  
มาลาแพง 

เพื่อการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ไขปัญหานำ้
ท่วมขัง 
 

ขนาด  กวา้ง  30  ซม. 
ยาว  150  เมตร 
ลึก  40  ซม. 

320,000 - - 
 

- - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำทว่มขัง กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำ  
หมู่ที่ 5 สายบา้นโสกโมง – 
โศกแก 
 

เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของหน้าดิน 
 

ก่อสร้างผนังกั้นน้ำสูง   
50  ซม.  ยาว 50  เมตร 

150,000 - - 
 

- - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

แก้ปัญหาน้ำทว่มขัง กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างลานพื้น
คอนกรีตตรงศาลา
ประชาธิปไตย หมู่ที่ 5 
 

เพื่อใช้เป็นที่ทำกิจกรรม
ของผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่
เพิ่มเติมในการทำกิจกรรม
มากขึ้น 

27,500 - - - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ผู้สูงอายุมีความ
สะดวกในการทำ
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกส์สายนำ้ตกนางโจน 
หมู่ที่ 5 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

1,340,000 - - - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากขึ้น 
 

 
กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
หน้าบ้านนางเสนาะ  ภักดี
วงษา ถึงฝายน้ำล้น หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  ความ
ยาวถนนลูกรัง  ความยาว  
350  เมตร           
จำนวน  1  สาย 

200,000 - - - - จำนวนถนนที่
ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 



 

 
 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบ

หลกั 2566 
(บาท) 

 

25677 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้าน
นายปัญญา  จงดา 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

ขนาด  กวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  220  เมตร 
หนา  0.15  ซม. 

484,000 - - 
 

- - 
 

จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง บริเวณข้าง
บ้านป้าแอ๋ว – ม.7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง บริเวณ
ข้างบ้านป้าแอ๋ว – ม.7  
ประมาณ 2,500  เมตร  
จำนวน  1  สาย 

200,000 
 

- - - - จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายสมศักดิ ์หมู่ที่ 7 
–บ้านนายวัน 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 
 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  200  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

440,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

18 โครงการเทพื้นคอนกรีต
บริเวณลานโพธิ ์หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนจัด 
กิจกรรมส่วนรวม 

ขนาดพื้นที่ 350  ตารางเมตร 175,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชน
สามารถ 
ใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ได้ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างราง
ระบายนำ้คอนกรีตเสริม
เหล็กรูปรางตัวยูฝั่งตลาด
ใต้ หมู่ที่ 1 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดความยาว 143 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน   
ที่ อบต.กำหนด 

500,500 - - - - จำนวน
ระยะทางใน
การ
ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากขึ้น 

 
กองช่าง 

20 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
สายบ้านนายวัณชัย    
อินสุวรรณ์ หมู่ที่ 2 

เพื่อประชาได้รับความ
สะดวกในการคมนาคา 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร  
ขนาดยาว 70.00 เมตร 
ขนาดความหนา 0.15 เมตร 
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
210.00 เมตร รายละเอยีด
ตามแบลนที่ อบต. กำหนด 
 

140,000 - - - - จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมี
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

 

2567 
(บาท) 

 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

 

2570 
(บาท) 

 
21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก สายบ้านนางคำมูล 
วิเศษ  หมู่ที ่2 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

ขนาดความกว้าง 4.0เมตร 
ขนาดความยาว 65.00
เมตร 
ขนาดควงามหนา 0.15 
เมตร 
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
219 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กำหนด 

220,000 - 
 

- - - 
 
 
 

จำนวนถนนที่
ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านนายสมัคร 
นุชนาถ หมู่ที ่2 ต่อจากสายเดิม 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม 

ขนาดความกว้าง 3.00 
เมตร ขนาดความยาว 
73.00 เมตร ขนาดความ
หนา 0.15 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 219
ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบที ่
อบต.ห้วยทราย กำหนด 

140,000 - - - - จำนวนถนนที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านลุงมาก  
หมู่ที่ 2 เช่ือมหมู่ที ่6 สายบา้น
นายเหลือ  
 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการใช้
เส้นทางคมนาคม
เนื่องจากฤดูฝนมีน้ำ
ท่วมขังทุกป ี

ขนาดความกว้าง 3.00 
เมตร ขนาดความยาว 
140.00 เมตร ขนาด
ความหนา 0.15  เมตร 
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
420.00 ตารางเมตร   
รายละเอียดตาม       
แบบแปลนที่ อบต.กำหนด 

- 270,000 - - - จำนวนถนนที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

 

2567 
(บาท) 

 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

 

2570 
(บาท) 

 
24 โครงการถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายปั๊ม ปตท. ถึงหน้าแยก
ทางขึ้นวัดพัชรบรรพตวราราม  
หมู่ที่ 4 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้ประชาชน 

ขนาดความกว้าง  
4.00 เมตร 
ขนาดความยาว  
193.00 เมตร 
ขนาดความหนา  
0.15 เมตร 
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
772.00 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.หว้ยทราย 
กำหนด 

500,000 - - - - จำนวนถนนที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

25 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม
บ่อพักจากบา้นนางลำไย 
เหมวัฒน์ ถึงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ขนาดความยาว 
150 เมตร 
รายะเอดตามแบบแปลนที ่
อบต.ห้วยทราย กำหนด 

300,000 - 
 

- - - 
 
 
 

จำนวนถนนที่
ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
พาราแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต 
เขตติดต่อเทศบาลหินกอง กับ 
อบต.โคกแย ้หมู่ที่ 9 
 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้ประชาชน 

ขนาดความกว้าง 3.50 
เมตร ขนาดความยาว 
197.00 เมตร ขนาด
ความหนา 0.05 เมตร 
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
689.50 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ อบต.หว้ยทราย
กำหนด 

- 370,000 - - - จำนวนพื้นที่ที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

 

2567 
(บาท) 

 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

 

2570 
(บาท) 

 
27 โครงการก่อสร้างรางระบาย 

น้ำตัวย ูข้างสนามวัดบ้านยาง  
หมู่ 10  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

ขนาดความยาว  
60.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กำหนด 

220,000 - 
 

- - - 
 
 
 

จำนวนถนนที่
ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

28 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 เพื่อแก้ปัญหาน้ำ
อุปโภค บริโภค ไม่
เพียงพอและปัญหาภัย
แล้งให้กับประชาชน
ตำบลห้วยทราย 

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเครื่อง
กรองน้ำและถังเก็บน้ำ 
หมู่ที่3 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กำหนด 

400,000 - - - - จำนวนพื้นที่ใน
การเจาะบอ่น้ำ
บาดาล 

ประชาชนได้มีน้ำใช้ช่วง
ภัยแล้ง ในการอุปโภค 
บริโภค การเกษตร 

กองช่าง 

29 โครงการติดตั้งหอถังเหล็กทรง
แชมเปญพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ปัญหาน้ำ
อุปโภค บริโภค ไม่
เพียงพอและปัญหาภัย
แล้งให้กับประชาชน
ตำบลห้วยทราย 

จำนวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กำหนด 

450,000 - - - - จำนวนพื้นที่ใน
การเจาะบอ่น้ำ
บาดาล 

ประชาชนได้มีน้ำใช้ช่วง
ภัยแล้ง ในการอุปโภค 
บริโภค การเกษตร 

กองช่าง 

30 โครงการเจาะบ่อบาดาล  
หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ปัญหาน้ำ
อุปโภค บริโภค ไม่
เพียงพอและปัญหา
ภัยแล้งให้กับ
ประชาชนตำบลหว้ย
ทราย 

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเครื่อง
กรองน้ำและถังเก็บน้ำ 
หมู่ที่ 4 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กำหนด 

400,000 - - - - จำนวนพื้นที่ใน
การเจาะบอ่น้ำ
บาดาล 

ประชาชนได้มีน้ำใช้
ช่วงภัยแล้ง ในการ
อุปโภค บริโภค 
การเกษตร 

กองช่าง 

31 โครงการติดตั้งหอถังเหล็กทรง
แชมเปญพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ปัญหาน้ำ
อุปโภค บริโภค ไม่
เพียงพอและปัญหาภัย
แล้งให้กับประชาชน
ตำบลห้วยทราย 

จำนวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กำหนด 

450,000 - - - - จำนวนพื้นที่ใน
การเจาะบอ่น้ำ
บาดาล 

ประชาชนได้มีน้ำใช้ช่วง
ภัยแล้ง ในการอุปโภค 
บริโภค การเกษตร 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

 

2567 
(บาท) 

 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

 

2570 
(บาท) 

 
32 โครงการเจาะบ่อบาดาล  

หมู่ที่ 7 
เพื่อแก้ปัญหาน้ำ
อุปโภค บริโภค ไม่
เพียงพอและปัญหา
ภัยแล้งให้กับ
ประชาชนตำบลหว้ย
ทราย 

เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าเครื่อง
กรองน้ำและถังเก็บน้ำ 
หมู่ที่ 7 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กำหนด 

400,000 - - - - จำนวนพื้นที่ใน
การเจาะบอ่น้ำ
บาดาล 

ประชาชนได้มีน้ำใช้
ช่วงภัยแล้ง ในการ
อุปโภค บริโภค 
การเกษตร 

กองช่าง 

33 โครงการติดตั้งหอถังเหล็กทรง
แชมเปญพร้อมถังกรองสนิมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ปัญหาน้ำ
อุปโภค บริโภค ไม่
เพียงพอและปัญหาภัย
แล้งให้กับประชาชน
ตำบลห้วยทราย 

จำนวน 1 แห่ง 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กำหนด 

450,000 - - - - จำนวนพื้นที่ใน
การเจาะบอ่น้ำ
บาดาล 

ประชาชนได้มีน้ำใช้ช่วง
ภัยแล้ง ในการอุปโภค 
บริโภค การเกษตร 

กองช่าง 

34  โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธข์่าวสาร
ต่างเป็นไปไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จำนวน 1 แห่ง 90,000 - - - - จำนวน 1 แห่ง เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธข์่าวสาร
ต่างเป็นไปไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

35 โครงการต่อเติมห้องปฏิบัติการ
รักษาความสงบกลอ้งวงจรปิด  
หมู่ที่ 8 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัย 

รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กำหนด 

150,000 - - - - จำนวน 1 แห่ง เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

 

36 โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้รูป
ตัวยูสายสี่แยกต้นโพธิ์ลงลำห้วย
หน้าบ้านนางเตือนใจ 

เพื่อการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง 
 

ขนาดกวา้ง 50 เซนติเมตร
ขนาดยาว 100 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ อบต.กำหนด 

322,000 - - - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำทว่มขัง กองช่าง 

รวม       36     โครงการ - - 10,934,500 870,000 836,000 - - - - - 

แบบ ผ. 02 



 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – 2570)  

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย  อำเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรุ ี
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่ ๒  สง่เสรมิขดีความสามารถในการแข่งขนัและกระบวนการผลติสนิคา้และบรกิารสูม่าตรฐานสากล 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคณุภาพชวีติ  
    1. ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 
        1.1 แผนงานการเกษตร   
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชวีิตที่ดี 

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ที่ 5 

50,000 50,000 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 1 แห่ง เป็นแหล่งเรียนรู้
และดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ 
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักปลัด 

2 โครงการการจัดการน้ำตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคาร
น้ำใต้ดิน) 
 

1.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
2.เพื่อแก้ปัญหาพืน้ทีแ่ห้งแล้ง 
3.เพื่อช่วยเพิม่ระดับน้ำใต้ดนิ
น้ำบาดาล 
4. เพื่อชว่ยเพิ่มความชุ่มชืน้ให้
ผิวดินทำให้ต้นไม้และพืชเขียว
ทั้งปี 
5.เพื่อลดปรมิาณนำ้เสยีใน
ชุมชน 

พื้นที่ตำบลห้วยทราย 200,000 200,000 ๒๐0,๐๐๐ ๒๐0,๐๐๐ 200,000 1 แห่ง มีการบริหาร
จัดการน้ำให้เกิด
ประโยชน์กบัพื้นที่
และประชาชน 

สำนักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทาง
การเกษตรตำบลห้วยทราย 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางเกษตรให้สามารถผลิต
สินค้าที่มีความคุณภาพและ
ปลอดภัยและสามารถลด
ต้นทนุได ้

ประชาชน หมู่ที ่1-10 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจำนวน
ผู้เข้ารว่มโครงการ 

เกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้มีศักยภาพ
มากขึน้ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 อุดหนุนโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริในระดับตำบล อำเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุร ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการโครงการพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพศูนย์
การเรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ในระดับตำบล อำเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุร ี

ที่ทำการปกครอง
อำเภอหนองแค 

40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,000    1 แห่ง เพิ่มศักยภาพศูนย์
การเรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริใน
ระดับตำบล อำเภอ
หนองแค จังหวัด
สระบุรี 

สำนักปลัด 

5 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

เพื่อเป็นการสนอง
พระราชดำริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

พื้นที่ตำบล 
ห้วยทราย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

เป็นสร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ และ
พัฒนาการใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

สำนักปลัด 

6 โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สี
เขียว ลดโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบล
ห้วยทราย 

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
ช่วยลดภาวะโลกร้อน 

พื้นที่ 
ตำบลห้วยทราย 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนต้นไม้ที่
ปลูก 

เพิ่มพื้นที่สีเขียว
ช่วยฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมให้ดี
ขึ้น 

สำนักปลัด 

7 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ และส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในชุมชนให้
น่าอยู ่

พื้นที่ 
ตำบลห้วยทราย 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของพื้นที่
ดำเนินการ 

พื้นที่ได้รับการ
พัฒนาให้มี
สภาพแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ ที่สวยงามน่า
อยู่มากขึ้น 

สำนักปลัด 

รวม 7  โครงการ - - 590,000 590,000 590,000 590,000 590,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย  อำเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรุ ี

ก.ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที่ 1 สง่เสรมิการคา้การลงทนุและการทอ่งเทีย่วในอตุสาหกรรมทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
ข.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัสระบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาคณุภาพชวีติ  
   1. ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
      1.1 แผนงานเคหะและชมุชน 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการหมู่บ้านปลอดถังขยะ 1.เพื่อให้ชุมชนมีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมที่ด ี
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการกำจัดขยะ 
3.เพื่อปลูกจิตสำนกึใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

หมู่บ้านในตำบลหว้ยทราย
ปลอดถังขยะ 
 มีสภาพแวดล้อมที่ด ี

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนหมูบ่้าน
ทุกหมู่บ้านใน
ตำบลห้วยทราย 

ประชาชนมี
สุขลักษณะทีดี 
สภาพแวดล้อมใน
หมู่บ้านดีขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการจัดกิจกรรมบำเพญ็
สาธารณะประโยชน์  หมู่ที ่ 
1-10 

เพื่อความสวยงามและ
เป็นระเบียบของหมู่บา้น 

จัดกิจกรรมทำความสะอาด
หมู่บ้าน  จำนวน  10  หมู ่

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

หมู่บ้านมีความ
สะอาดสวยงามและ
ประชาชนมีความ
สามัคคี 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
รถขยะ 

เพื่อจัดเก็บรถบรรทุก
ขยะแบบอัดท้าย  
จำนวน 2 คัน 

อาคารโครงสร้างหลังคา
เหล็กเทพื้น คสล.    ขนาด
กว้าง 10.00 เมตร ยาว 
12.00 เมตร      สูง 6.00 
เมตร ตามแบบที่ อบต.
กำหนด 

500,000 - 
 

- - 
 

- จำนวนอาคารที่
ก่อสร้าง 

มีอาคารเก็บรถขยะ           
ได้มาตรฐาน 

กองสาธารณสุข 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างอาคารคัด
แยกขยะ 

เพื่อเก็บรวบรวมขยะและ
คัดแยกประเภทขยะให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ป้องกันสัตว์และแมลงนำ
โรคแพร่เชื้อสู่ประชาชน 

อาคารโครงสร้างหลังคา
เหล็กเทพื้น คสล. ขนาด
กว้าง 10 เมตร ยาว 8 
เมตร สูง 6 เมตร ตาม
แบบที่ อบต.กำหนด 

300,000 - - - 
 

- จำนวนอาคารที่
ก่อสร้าง 

มีอาคารคัดแยกขยะ
ได้มาตรฐาน 

กองสาธารณสุข 

5 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ
อินทรี หรือขยะเปียก 

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในพื้นที ่
2.เพื่อรณรงค์และขยาย
ผลสู่การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยก
ขยะอินทรีหรือขยะ
เปียก ตั้งแต่ต้นทาง 

1.ลดปริมาณขยะมูล
ฝอยล้นถังขยะ 
2.ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการฯ เกิดจิตสำนึก
และร่วมกันคัดแยกขยะ
อินทรี หรือขยะเปียก 
ตั้งแต่ต้นทาง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะ
อินทรี หรือขยะ
เปียก ลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
5 

1.การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
ในพื้นที่มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
2.ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการคัดแยก
ขยะ ตั้งแต่ต้นทาง 

กองสาธารณสุขฯ 

6 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาต ิ

สนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ 

ประชาชนหันมา
สนใจอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขฯ 

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนค้ำคูณ หมู่ที่ 2      
ตำบลห้วยทราย 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ริมถนน
ให้สะอาดสวยงาม 

ถนนค้ำคูณมีความสะอาด
สวยงาม 

- 100,000 - - - ถนนค้ำคูณ หมู่ที่ 
2 ตำบลหว้ย
ทรายได้รับการ
ปรับภูมิทัศน์ยาว
เป็นระยะทาง
100 เมตร 

ถนนค้ำคูณมีความ
สะอาดสวยงามน่า
มอง 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการสำนักงานสีเขียว 
(Green Office) 

1.เพื่อให้สำนักงานมีการ
บริหารจัดการที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
2.เพื่อกำหนดแนวทางใน
การจัดการของเสียหรือ
ขยะอันตรายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของพนักงานใน
องค์กรให้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

การใช้ทรัพยากรและ
พลังงานอย่างรู้คุณค่าและ
ค่าใช้จ่ายในสำนกังาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1.สำนักงานมี
การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่เป็น
มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
และมีการลด
ใช้พลังงาน 
 

1.องค์กรมีการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2.พนักงานมีความ
ปลอดภัยจากการ
ปฏิบัติงานใน
สำนักงาน และมี
จิตสำนึกรัก
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 8 โครงการ - - 280,000 180,000 180,000 180,000 180,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



 

 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566– ๒๕70)   

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย  อำเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรุ ี
      ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 4  เพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารสาธารณะ 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  4  การพฒันาองคก์รและบคุลากรภาครฐัสูก่ารบรหิารจดัการทีด่ี 
    1. ยทุธศาสตรท์ี ่4  การพฒันาองคก์ารและบคุลากรภาครฐัสูก่ารบรหิารจดัการทีด่ี 
        1.1 แผนงานบรหิารทัว่ไป 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการสำรวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับริการ องค์การ
บริหารส่วนตำบล ห้วยทราย 

เพื่อสำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้รับริการ 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
ห้วยทราย 

ผู้รับบริการ 
จำนวน 100 คน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของผล
การประเมิน 

อบต.ได้รับทราบ
ระดับความพึง
พอใจและนำมา
ปรับปรุงการ
บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลการ
องค์การบริหารส่วนตำห้วยทราย 
 

เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และนำมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจำวัน 

คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและ
ผู้นำหมู่บ้านฯลฯ 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ 
และนำหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนรว่มของบุคลากร 
ผู้นำชุมชนและประชาชน  

เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของ
กระบวนการ
ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ 
สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประชาชนกับ
ส่วนราชการ 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. 
ผู้นำชุมชน พนักงาน/
เจ้าหน้าที ่
ประชาชน 
ในเขตพื้นที่ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจในระบอบ
การปกครองของ
ไทยและตระหนัก
ถึงการมีส่วนร่วม 

สำนักปลัด 

4 อุดหนุนโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริในระดับตำบล อำเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุร ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการโครงการพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพศูนย์
การเรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ในระดับตำบล อำเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุร ี

ที่ทำการปกครอง
อำเภอหนองแค 

40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,000    1 แห่ง เพิ่มศักยภาพศูนย์
การเรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริใน
ระดับตำบล อำเภอ
หนองแค จังหวัด
สระบุรี 

สำนักปลัด 

5 โครงการกิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล หนว่ยงานองค์กร 
ผู้ทำประโยชน ์ผู้เสียเสียสละ และ
ผู้มีจิตสาธารณะ 

เพื่อยกย่อง และเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล หนว่ยงาน
องค์กร ผู้ทำประโยชน์    
ผู้เสียเสียสละ และผู้มีจิต
สาธารณะ ให้เป็น
แบบอยา่งที่ดีในการปฏบิัติ
ตน 

บุคคล หน่วยงาน 
องค์กร ในเขตพื้นที่ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

สร้างขวัญและ
กำลังใจให้แก่
บุคคล หน่วยงาน
องค์กร ผู้ทำ
ประโยชน์ ผู้เสีย
เสียสละ และผู้มีจิต
สาธารณะ ในการ
ปฏิบัติตน 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

2566 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเสริมสร้างความ
ซ่ือสัตย์สุจริตและปลูกฝัง
ทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีใน
การต่อต้านทุจริต  มุ้งเน้น
การใช้ชีวิตอย่างประหยัด
และเป็นแบบอย่างที่ด ี

ประชาชนที่ปฏบิัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ประชาชนในพื้นที
ได้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใช้ชวีิต
อย่างประหยัดและ
เป็นแบบอยา่งที่ดี 

สำนักปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
พัฒนาบุคลากร ผู้นำชุมชนและผู้
บำเพ็ญประโยชน ์

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ผู้นำ
ชุมชนและผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์สามารถนำหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการองค์กร ด้านพัฒนา
ท้องถิ่น 

บุคลากร ผู้นำชุมชน
และผู้บำเพ็ญประโยชน ์
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์มา
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเองและ
หน่วยงาน 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพบุคลากร  

เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจและมี  โลกทัศน์ที่
กว้างไกล ของบุคลากรใน
องค์กรเพื่อนำมาปรับปรุง
ในการบริหาร การ
ปฏิบัติงานให้มีศักยภาพ
มากขึ้น 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นและผู้นำ
หมู่บ้านกลุ่ม อสม.ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000  200,000 200,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้  
ความสามารถ  
และโลกทัศน์ที่
กว้างไกล ซึ่ง
ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้  จากการ
ทำงานร่วมกันของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

สำนักปลัด 

9 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการ
ทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

เพื่อส่งเสริมความรัก ความ
สามัคคีก่อให้เกิดการ
ทำงานเป็นทีม เกิดการ
พัฒนาการปฏิบัติบริการ
สาธารณะ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

บุคลากรมีความรัก 
ความสามัคคี 
ปฏิบัติร่วมกันได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

สำนักปลัด 

10 โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ 
สุจริต ในการต่อต้านการทุจริต 

เพื่อเสริมสร้างความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต ในการ
ต่อต้านการทุจริต 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

บุคลากรของ อบต.
มีสำนึกที่ดีและ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ดว้ย
ความซ่ือสัตย์ 
สุจริต 

สำนักปลัด 

11 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

เพื่อดำเนินการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น 

เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนผู้บริหาร
ท้องถิ่น และ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่ได้รับ
เลือกตั้ง 

การดำเนินการ
เลือกตั้งเป็นไปตาม
ประกาศ กกต. 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบหลกั 

๒๕๖6  
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างห้องเก็บเอกสาร
ด้านการเงิน การคลัง งานพัสดุ 
และงานจัดเก็บรายได้ 

เพื่อเก็บรักษาเอกสาร
สำคัญต่างๆให้ปลอดภัย
และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ห้องเก็บเอกสาร 
จำนวน 1 หลัง 
รายละเอียดตามที่ 
อบต.กำหนด 

500,000 - - - - จำนวน 1 หลัง ป้องกันเอกสารสูญ
หาย และสะดวก
ในการค้นเอกสาร 

สำนักปลัด 

13 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน 
ระดับ จังหวัด,อำเภอ 

เพื่อเป็นการออกบริการ
ประชาชนออกนอก
หน่วยงาน 

ประชาชนในเขต อบต.
ห้วยทราย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
70% 

ป้องกันเอกสารสูญ
หาย และสะดวก
ในการค้นเอกสาร 

สำนักปลัด 

14 โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมและงานรัฐพิธ ีอำเภอ
หนองแค 

เพื่อสนับสนุนการจัด
โครงการกิจกรรมประเพณี 
วัฒนธรรม และงานรัฐพธิี 
อำเภอหนองแค 

ที่ทำการปกครอง
อำเภอหนองแค 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวนครั้งที่จัด
โครงการ
กิจกรรม 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนิน
โครงการกิจกรรมฯ 
ของอำเภอหนอง
แค  

สำนักปลัด 

15 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงหอ
กระจายข่าว หมู่ที ่1-10 

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชน
รับทราบอยา่งทั่วถึงและ
รวดเร็ว 

หมู่ที่ 1-10 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ได้ดำเนินการ 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง
และรวดเร็ว 

สำนักปลัด 

16 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว 
หมู่ที่ 2 

เพื่อเป็นช่องรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 

ติดต้ังหอกระจายข่าว 
หมู่ที่ 2  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 จุด ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารทาง
ราชการอย่าทั่วถึง 

สำนักปลัด 

17 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายใน
การจัดทำแผนทีภ่าษแีละ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

พื้นที่ในเขตตำบล 
ขนาด 12.54 ตาราง
กิโลเมตร 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผล
การประเมิน 

อบต.ห้วยทราย 
ได้รับทราบระดับ
ความพึงพอใจและ
นำมาปรับปรุงการ
บริหารให้มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

 
หนว่ยงาน 

ทีร่บัผดิชอบหลกั ๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

18 จัดซื้อที่ดินก่อสร้างสำนักงาน 
อบต. 

เพื่อให้มีสถานปฏิบัติงาน
และรองรับการบริการของ
ประชาชนที่เหมาะสม 
เพียงพอ กบัภารกิจของ 
อบต. 

จำนวนไม่น้อย 10-15 
ไร่ 

6,000,000 6,000,000 - - - จำนวนที่ดิน/ไร ่ มีสถานปฏิบัติงาน
เพื่อรองรับการ
บริการของ
ประชาชนที่
เหมาะสม เพียงพอ 
กับภารกิจของ 
อบต. 

สำนักปลัด 

19 อุดหนุนโครงการบูรณาการในการ
บริหารจัดการศูนยป์ฏิบัตกิารร่วม
ในการช่วยเหลอืประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่และสนับสนุนการ
ดำเนินกิจกรรมของศูนย์
ปฏิบัติการร่วม 

อปท.เจ้าภาพดำเนิน
โครงการ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวน 1 แห่ง เพิ่มศักยภาพการ
บริหารงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วม
ช่วยเหลือ
ประชาชน 

สำนักปลัด 

20 โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย
ทราย 

เพื่อให้เพียงพอในการ
บริการประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของ อบต. 

ปรับปรุงสำนักงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยทราย 
รายละเอียดตามที่ 
อบต.กำหนด 

500,000 500,000 - - - จำนวนหอ้งน้ำที่
ปรับปรุง 

1.ประชาชนที่ใช้
บริการห้องน้ำของ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหว้ย
ทรายมีมาตรฐานที่
ดี 
2.ห้องน้ำได้รับการ
ดูแลปรับปรุง
ซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพดีอย่าง
สมำ่เสมอ 

 

รวม 20  โครงการ - - 8,775,000 8,275,000 1,775,000 1,775,000 1,775,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566–2570) 

โครงการเกนิศกัยภาพ 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย อำเภอหนองแค จังหวดัสระบรุ ี

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิต 
1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิต 
   1.1แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
 

2567 
(บาท) 

 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

 

2570 
(บาท) 

 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กจากอู่เปี๊ยกเครน หมู่ที่ 
3 ถึงห้าแยกโรงเรียนหินกองวิทย
คม หมู่ที่ 4 เช่ือมต่อเขต อบต.
หนองนาก 
 

เพื่อใช้ในการสัญจรไป
มาเพื่อความปลอดภยั
สะดวกเพื่อลดปัญหา
ฝุ่นละอองเพื่อขนส่ง
ทางการเกษตร 

ขนาดกวา้ 6.00 เมตร 
ขนาดความยาว 1450 
เมตร หนา 0.20 เมตร คิด
เป็นพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
8,700 ตารางเมตร 

17,200,000 - 
 

- - - 
 
 
 

จำนวนถนนที่
ก่อสร้าง 

ร้อยละระยะทางที่
ก่อสร้าง 

-กองช่าง 
-อบจ.สระบุร ี

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ 
หมู่ที่ 7 เช่ือมต่อเขต  
อบต.โคกแย ้

เพื่อใช้ในการสัญจรไป
มาเพื่อความปลอดภยั 
เพื่อลดปัญหาฝุ่น
ละออง 
เพื่อขนส่งทาง
การเกษตร 

ขนาดกวา้ง 4.00 - 5.00
เมตร ขนาดความยาว 
1,000เมตร หนา 0.15 
เมตร 
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
4,500 ตารางเมตร 
 

5,200,000 - - - - ร้อยละระยะทาง
ที่ก่อสร้าง 

ลดอุบัติเหตุการ
คมนาคมที่สะดวก
คล่องตัวความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
ฝุ่นละอองลดลง 

-กองช่าง 
-อบจ.สระบุร ี

แบบ ผ.02/2 
2/20222/2/1 
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ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รบัผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
 

2567 
(บาท) 

 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

 

2570 
(บาท) 

 
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส

รมเหล็กพร้อมวางท่อระบายนำ้
และบ่อพกัสายเช่ือมตอ่เทศบาล
ตำบลหินกอง (บ้านบุ)  
เลียบชายเขา หมู่ที ่7 
 

เพื่อใช้ในการสัญจรไป
มาเพื่อความปลอดภยั
สะดวกเพื่อลดปัญหา
ฝุ่นละอองเพื่อขนส่ง
ทางการเกษตร 

ขนาดกวา้ 4.00 เมตร 
ขนาดความยาว  
334.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,296.07 ตารางเมตร 

1,763,228.86 - 
   

- - - 
 
 
 

จำนวนถนนที่
ก่อสร้าง 

ร้อยละระยะทางที่
ก่อสร้าง 

-กองช่าง 
-อบจ.สระบุร ี

รวม       3    โครงการ - - 24,163,228.86 - - - - - - - 

แบบ ผ.02/2 
2/20222/2/1 



 

 
 

   รายละเอยีดโครงการพฒันา 
ทีน่ำมาจากแผนพฒันาหมูบ่า้น 

(พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)   
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย  อำเภอหนองแค  จงัหวดัสระบรุ ี

 
  ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่ 3  เสรมิสรา้งความมัน่คงและสงัคมคณุภาพตามวถิภีมูปิญัญาไทย   
  ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัที่  1  การพฒันาคณุภาพชวีติ   

      1. ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาคณุภาพชวีติ 
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- โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ โครงการจัดเวทีประชาคม ระดับ
ตำบลและหมู่บา้น หมู่ที ่1-10 

เพื่อให้รับทราบปัญหา
ประเด็นพัฒนาเพื่อนำมา
ปรับการบริหารงาน
ภายในหมูบ่้าน 

ระดับหมู่บ้าน 30,000 30,00 30,000 30,000 30,000 จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นใน
ประเด็นปัญหา 

สำนักปลัด 

๒ โครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้  
หมู่ที่ 1 - 10 

เพิ่มพื้นที่สีเขียวและช่วย
ลดภาวะโรคร้อน 

พื้นที่แต่ละหมู่บา้นใน
ตำบลห้วยทราย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนหมูบ่้านที่ปลกู
ต้นไม้ 

เพิ่มพื้นที่สีเขียวในแต่
ละหมู่บ้าน 

สำนักปลัด 

3 โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  
หมู่ที่ 1 - 10 

เพื่อประชาชนได้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ผู้ด้อยโอกาสในตำบล 200,000 - - - 200,000 จำนวนความ
ช่วยเหลือในแต่ละ
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
4 โครงการรณรงค์รักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในหมู่บา้น          
หมู่ที่ 1 - 10 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของแต่ละ
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีวาม
ปลอดภัยมากขึ้น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความปลอดภยัของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 

5 โครงการส่งเสริมกลุ่มแม่บ้าน  
หมู่ที่ 1-10 

เพื่อให้ประชาชนแตะละ
หมู่บ้านมีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้นจากการประกอบอาชีพ 

เพิ่มรายได้ในแต่ละ
หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนประชากรที่
รวบรวมกลุ่ม
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนในแต่ละ
หมู่บ้านมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
รวม 5  โครงการ - - 650,000 450,000 450,000 450,000 650,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒/1 



 

 

                             บญัชคีรภุณัฑ ์
                             แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570)   

                          องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหว้ยทราย อำเภอหนองแค จังหวดัสระบรุ ี
 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เปา้หมาย 
(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เก้าอี้ทำงานแบบหุ้มเบาะชนิดมี
พนักพิงสูง จำนวน 3 ตัวๆละ 
4,000  บาท 
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  

12,000 - 12,000 - 12,000 สำนักปลัด 

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน 3 ตัวๆละ 
5000 บาท  ขนาด 
1219x660x759 มม. หนา้โต๊ะ
เหล็ก พีวีซี พร้อมกระจกปพูื้นโต๊ะ 
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

15,000 - 15,000 - 15,000 สำนักปลัด 

4 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 
ขนาด 18,000 บีทีย ู         
จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

21,000 - - - - สำนักปลัด 

5 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

ตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู จำนวน 1 ตู ้
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

6,000 6,000 6,000 6,000 - สำนักปลัด 

6 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เครื่องรับส่ง ชนิดประจำที่     
จำนวน 1 เครื่อง 
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สำนักปลัด 

7 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ 
จำนวน 7 เครื่อง 
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 สำนักปลัด 
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แบบ ผ. 03 



 

 

 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เปา้หมาย 
(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เครื่องจ่ายไฟหรือหม้อแปลงสำหรับ
วิทยุสื่อสารเพาเวอร์ซัพพลาย 
ขนาด 40 แอมป ์               
จำนวน 1 เครื่อง 
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

4,000 - 4,000 - 4,000 สำนักปลัด 
 

9 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1          
จำนวน 1 ชุด 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

22,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ 

10 แผนงานสาธารณสุข 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA 
จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

2,500 - - - - กองสาธารณสุขฯ 

11 แผนงานสาธารณสุข 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส ์

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (IN Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

4,300 - - - - กองสาธารณสุขฯ 

12 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ กังหันน้ำโซล่าเซลล์ จำนวน 4 ตวั 
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
รายละเอียดตามแบบที ่อบต.
กำหนด 

100,000 - - - - กองสาธารณสุขฯ 

13 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง    
จำนวน 2 เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 กองสาธารณสุขฯ 

14 แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เล่ือยโซ่ยนต์ ขนาด 12 นิ้ว   
จำนวน 1 เครื่อง 
(นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
รายละเอียดและคุณลักษณะตามที่ 
อบต.กำหนด 

17,000 - 17,000 - 17,000 สำนักปลัด 

รวม 14 โครงการ - - - 336,800 103,000 175,000 139,000 181,000 - 

แบบ ผ. 03 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
 
                      

4.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย                                                                
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
4.1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20                         
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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การตดิตามและประเมนิผล 
สว่นทอ้งถิน่ 



 
 
4.1.2 แนวทางเบือ้งตน้ในการให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์เพือ่ความ
สอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3 ) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท ์ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

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

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ                 
ร่วมตั ดสิน ใจ ร่วมตรวจสอบ ร่ วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

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

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

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

(3)  

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

(3)  

(5 ) การวิ เคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่ างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง            
)W-Weakness (จุดอ่อน ) O-Opportunity (โอกาส ) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก รป ก ค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น  แ ล ะ เ ช่ื อ ม โย งห ลั ก ป ระ ช ารั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จั งหวัด  และเช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์  คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ               
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
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ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้

3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9  ความเชื่ อมโยง
ข อ งยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ใน
ภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ อ งใด เรื่ อ งหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิ ด จากเป้ าประสงค์  ตั ว ช้ี วั ด                     
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-136- 
 



 

 
4.2 แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการเพือ่ความสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

 ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง                 
                                   5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
     ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ            
                                     5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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4.2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
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ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ  

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 



 
 
 
4.2.2 แนวทางเบือ้งตน้ในการให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพือ่ความ
สอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์               
การเปลีย่นแปลงท่ีมผีลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย              
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,                            
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการนำ
แผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการนำ
แผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิ จกรรม งานต่างๆ                  
ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้ องถิ่ น โดยใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
ชั ด เจ น น ำ ไป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5 .4  โค ร งก ารมี ค วาม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โค ร งก ารมี ค วาม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มี วั ตถุ ป ระสงค์ ชั ด เจน  (clear objective) โครงการต้ อ งกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน   มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม                
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไป สู่  Value–Based Economy ห รื อ เศ รษ ฐกิ จที่ ขั บ เคลื่ อ น ด้ วย
นวัตกรรมทำน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้ วต่ อยอดความได้ เปรียบ เชิงเปรียบ เทียบ เช่น  ด้ าน เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจบัุน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความ ยากจน ห รื อก าร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว              
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได้ แก่  (1 ) ความประหยั ด  (Economy) (2 ) ความมี
ประสิ ทธิภาพ  (Efficiency) (3) ความมี ประสิ ทธิผล  (Effectiveness)                   
(4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราค าถู กต้ อ งต ามห ลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5)  

5 .1 1  มี ก า ร ก ำ ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มี การกำหนดดั ชนี ช้ี วั ดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
4.3 สรปุผลการพัฒนาทอ้งถิน่ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถ
ตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนำ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยการวัดผลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
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4.3.1 การวดัผลในเชงิปริมาณ (Quantity) 

➢ ป ี2561 

  ยทุธศาสตร์การพฒันา 
ป ี๒561 

โครงการ
(เปา้หมาย) 

ผลการการ
ดำเนนิงาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 71 31 
2.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 1 
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3 3 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 7 6 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว - 0 

รวมทั้งสิ้น 82 41 
คิดเปน็รอ้ยละของผลการดำเนนิงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา (เปอรเ์ซน็ต์) 50.00 

➢ ปี 2562 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ป ี๒๕62 

โครงการ
(เปา้หมาย) 

ผลการการ
ดำเนนิงาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 72 41 
2.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 3 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4 4 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 11 8 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว - 0 

รวมทั้งสิ้น 92 56 
คดิเปน็รอ้ยละของผลการดำเนนิงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา (เปอรเ์ซน็ต์) 60.00  

➢ ปี 2563 

  ยทุธศาสตร์การพฒันา 
ป ี๒๕63 

โครงการ
(เปา้หมาย) 

ผลการการ
ดำเนนิงาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 127 48 
2.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 2 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4 1 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 41 3 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว - 0 

รวมทั้งสิ้น 178 54 

คิดเปน็รอ้ยละของผลการดำเนนิงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา (เปอรเ์ซน็ต์) 
30.00 
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4.3.2 การวดัผลในเชงิคณุภาพ (Quality) 
การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี

การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

❖ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4.๔ ขอ้เสนอแนะในการจดัทำแผนพัฒนาทอ้งถิน่ในอนาคต 

๔.4.๑ ผลกระทบนำไปสูอ่นาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยาก

และบางเรื่องอาจทำไม่ได้   

๔.4.๒ ขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ ผลจากการพฒันา 
 ๑.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
๓.  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔.  องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ

แต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 

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