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แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 

********************************* 
ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.ด้านกายภาพ 

1.1ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อยู่ในเขตการปกครองอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ห่างจากที่ว่า
การอำเภอหนองแคประมาณ 8 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ ห่างจากจังหวัดสระบุรี 7 กิโลเมตร บนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๑ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 12.54 ตารางกโิลเมตร มีเขตพ้ืนที่ในการติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติด  อบต.หนองนาก  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 
ทิศใต้     ติด  อบต.โคกแย้  และเทศบาลตำบลหินกอง อ.หนองแค จ. สระบุรี   

          ทิศตะวันออก  ติด  อบต.โคกแย้  และป่าสงวนแห่งชาติ 
ทิศตะวันตก   ติด  อบต.ห้วยขมิ้น และ อบต.หนองนาก อ.หนองแค  จ.สระบุรี 
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1.2ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเป็นพ้ืนที่เป็นที่ราบ  ที่ราบเชิงเขา
และภูเขา 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  

เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤด ู
  ฤดูร้อน  เริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน 
  ฤดูฝน   เริ่มประมาณเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 1.4 ลักษณะของดิน 

การตั้งถิ่นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สภาพทั่วไปทั้งในอดีตและปัจจุบัน  เป็นชุมชน
ขนาดเล็ก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ทำนา   ทำไร่  

สามารถจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดังต่อไปนี้ 
  -  การใช้ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย จะกระจายตัวอยู่โดยทั่วไปในแต่ละหมู่บ้าน   
ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน การสร้างบ้านเรือนครึ่งปูนครึ่งไม้ บ้านไม้ใต้ถุนสูง และที่อยู่อาศัยที่สร้างข้ึนใหม่ เป็นบ้านรูปทรง
สมัยใหม่เป็นบ้านตึก การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย   
  -  การใช้ที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก เนื่องจากชุมชน  เป็นชุมชน
เกษตรกรรมและชนบทค่อนข้างสูง ทำให้การขยายตัวด้านพาณิชยกรรมค่อนข้างน้อย  
  -  การใช้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ ขนาดเล็ก
ประกอบด้วย โรงสี และโรงซ่อมเครื่องจักร-เครื่องยนต์ แทรกตัวตามชุมชนที่อยู่อาศัย  
  -  การใช้ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่โดยรอบชุมชนทั้งพ้ืนที่ชนบท
โดยทั่วไป จะทำเกษตรกรรมส่วนใหญ่ คือ การทำนา ทำไร่ ทำสวน ปลูกพืชผักสวนครัว  เล้ียงสัตว์ ผลผลิตทาง
การเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าว   

-  การใช้ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยทราย มีพ้ืนที่เป็นสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับการประกอบกิจกรรมเพ่ือ
นันทนาการและพักผ่อนบริเวณรอบๆ หนองบัวใหญ่  การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  

- การใช้ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา ประกอบไปด้วยสถานศึกษาระดับก่อนวัยเรียน จำนวน 
1 แห่งได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง(อบต.ห้วยทราย) ระดับวัยก่อนเรียนถึงประถมศึกษาจำนวน 1 แห่ง
ได้แก่ โรงเรียนวัดห้วยทราย    (เขตการศึกษาสระบุรี เขต 2),ระดับวัยมัธยม  จำนวน 1 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนหิน
กองวิทยาคม , อีกทั้งยังมีท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและห้องสมุดประชาชน 3 แห่ง  
  - การใช้ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีความเชื่อตามประเพณีสมัยก่อนและอิทธิพลต่อจิตใจของประชาชน    เป็นอย่างมาก 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีวัด 4 แห่งและสำนักสงฆ์     1 แห่ง ได้แก่ วัดห้วยทราย,วัดบ้าน
ยาง, วัดป่าพุทธยาน,วัดพัชรบรรพตวราราม และสำนักสงฆ์วัดป่ามุตโตทัย   
    - การใช้ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย  
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1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ    แหล่งน้ำธรรมชาติ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้แก่ 

  ลำน้ำ,ลำห้วย  จำนวน  ๑ แห่ง 
  ฝาย   จำนวน  1 แห่ง 
  บ่อโยก   จำนวน  3 แห่ง 
  บึง,หนอง,และอ่ืนๆ จำนวน  ๓ แห่ง 
  ประปาหมู่บ้าน  จำนวน  1 แห่ง 

ถังเก็บน้ำฝน(ฝ.33) จำนวน  10 แห่ง 
  สระน้ำขนาด 100 ตร.ม.จำนวน  2 แห่ง 
 1.6ลักษณะของไม้และป่าไม้     

พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่ในองค์การบริหารส่วนตำบล) ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมีเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกสาม
หลั่นครอบคลุมซึ่งสภาพปัจจุบันยังคงเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  มีพื้นท่ีมากกว่า  5  ตารางกิโลเมตร 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 16  

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕39 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตำบลห้วยทรายมีเนื้อที่ประมาณ 12.54   องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยทราย  มีทั้งหมดจำนวน  ๑๐ หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 

ชื่อหมู่บ้าน 
ประชากร จำนวน

ครัวเรือน 
ผู้ใหญ่บ้าน ชาย หญิง รวม 

จำนวนหมู่บ้าน 
ในเขต  อบต.ห้วยทราย 
หมู่ที่  1  บ้านห้วยทราย 
หมู่ที่  2  บ้านบาก 

 หมู่ที่  3  บ้านใต้วัด 
 หมู่ที่  4  บ้านโคกหินลาด 
 หมู่ที่  5  บ้านโสกโขมง 
 หมู่ที่  6  บ้านยาง 
  หมู่ที่  7  บ้านบุ 
 หมู่ที่  8  บ้านตลาดหินกอง 

หมู่ที่  9  บ้านหินกอง 
  หมู่ที่  10  บ้านโนนคล้อ 

 
 

383 
328 
136 
236 
309 
223 
185 
122 
138 
189 

 
 

430 
352 
155 
247 
305 
255 
206 
119 
145 
207 

 
 

813 
680 
291 
483 
614 
478 
391 
241 
283 
396 

 
 

462 
212 
125 
203 
161 
251 
194 
99 
86 

128 

 
 
นางสาววิชชุดา  โพธิ์ณะชาติ 
นายปิยะ  มีสวัสดิ์ (กำนัน) 
นายวิวัฒน์  อินสุวรรณ 
นายอำพร  เฆ่รี 
นายสุรินทร์  พรรัตน์ 
นายเกษม  บุญศิลป์ 
นายพิชิต  อ้นประเสริฐ 

นายเฉลียว  งามสมภาค 
นางสวิง  พรมมิ 
นายอำนาจ  หนูอ้น 

รวม 2,249 2,421 4,509 1,921  

2.2  การเลือกต้ัง  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็นจำนวน  5 เขต คือ                  

  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 
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เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 6,10 

เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 8,9 
 

 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

๑.  นางหนูเล็ก  มีสวัสดิ์   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
๒.  นายสมิต  นามโคตร   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  

3.  นายธนันชัย  เพ็งชื่นมะดัน  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑  

4.  นางฉลวย  อินสุวรรณ ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  2  

5.  นายสุธ ี บุญมา   สมาชิกสภา อบต.หมู่  3  

6.  นางสุนทร  ทศวงษ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่  3 
7.  นางสาวดิษฐา  สุขพอดี  สมาชิกสภา อบต.หมู่  4   
8.  นายปิยะ โสภา   สมาชิกสภา อบต.หมู่  4  

9.  นายจันทร์  มหาวัตร ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่  5 
๑0.  นายสมควน  หนูสารี  สมาชิกสภา อบต.หมู่  5  

๑1.  นางสุวรรณ์  บุญศิลป์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  6  
12.  นายประยุทธ  ทัพกรรณ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  6  
13.  นายอดิศักดิ์  สอนเชื้อ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  7 
14.  นางแก้วตา  ขำอินทร์  สมาชิกสภา อบต.หมู่  7 
15.  นายวัฒนา  ฝ่ังสาคร   สมาชิกสภา อบต.หมู่  8 
16.  นายอรุณ  วิเศษสุนทร  สมาชิกสภา อบต.หมู่  8 
17.  นายชมัด  รว่มจิตร์   สมาชิกสภา อบต.หมู่  9 
18.  นางอุดม  จิตติเลิศวิเศษ  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๐  
19.  นางรุ้งตะวัน  ฉายากุล  สมาชิกสภา อบต.หมู่  ๑๐ 

 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

๑.  นายคชานนท์  แก้วสุริยาภรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
๒.  นายพล  ฉายากุล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
๓.  นายเจษรา  แก้วสุริยาภรณ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
๔.  นายชาติชาย  สังข์สินธ ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย                           

3.ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

จำนวนครัวเรือนทั้งส้ิน 1,921    ครัวเรือน 
จำนวนประชากรทั้งส้ิน     4,670  คน 
แยกเป็นชาย  2,249  คน 
แยกเป็นหญิง  2,421  คน       
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 3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร          

กลุ่มอายุ จำนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

ต่ำกว่า18 ปี 496 474 970 

18-60 ปี 1,431 1,509 2,940 

 อายุมากกว่า60 ปี 317 431 748 

รวม 2,244 2,414 4,658 

4.สภาพทางสังคม                                                                                                       
4.1  การศึกษา 
 -  โรงเรียนประถมศึกษา  1 แห่ง 
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา  1 แห่ง 
 -  โรงเรียนอาชีวศึกษา  - แห่ง 
 -  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  -  แห่ง 
4.2  การสาธารณสุข    

 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง 
 -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ  100    
4.3  อาชญากรรม 

          - 

4.4 ยาเสพติด 

          - 

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 

  มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ,ศูนย์ยุติธรรมชุมชน,โรงเรียนผู้สูงอายุ 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
สภาพถนนปัจจุบัน   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมกับ ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข ๑ ที่ตัดผ่านพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จากบ้านห้วยทราย  หมู่ที่ 1 บ้านใต้วัด 
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4  สำหรับถนนภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ถนนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยทราย เป็นถนนลูกรัง  คอนกรีต ลาดยาง ตามลำดับ 

 ในส่วนของปัญหาทางด้านคมนาคมและการขนส่ง เป็นปัญหาของระบบและโครงข่ายถนนในปัจจุบัน 
ตลอดจนปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดจากการคมนาคมและขนส่ง 
 สภาพถนน โดยส่วนใหญ่พ้ืนผิวจราจรบนถนนสายหลักอยู่ในสภาพดี และเชื่อมต่อกับอำเภอหนองแค
ตำบลใกล้เคียง และถนนลาดยางผ่านเส้นทางกลางหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และเข้าออกทุกหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล ส่วน
ใหญ่มีรถยนต์ส่วนตัว 

 ระบบและโครงข่ายถนน การเชื่อมโยงการจราจรระหว่างถนนแต่ละสาย ในเขตเทศบาลและชุมชนนอก
เขตเทศบาลที่ใกล้เคียงติดต่อกันได้โดยสะดวก ผิวจราจรอยู่ในสภาพดีถนนภายในเทศบาลโดยส่วนใหญ่เป็น 
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ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในอนาคตควรมีการปรับปรุงระบบถนน โดยกำหนดแนวทางเพ่ือรองรับและเชื่อมต่อ
การคมนาคม ให้เป็นระบบและมีโครงข่ายท่ีดีย่ิงขึ้น 
 การขนส่งผู้โดยสาร ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ไม่มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

5.2  การไฟฟ้า 

รับผิดชอบและดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอหนองแค  ในปัจจุบันสามารถให้บริการ
ได้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

5.3  การประปา 

ปัจจุบันการประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย รับผิดชอบและดำเนินการโดยการประปา
ส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลหินกอง และมีประปาหมู่บ้านโดยใช้แหล่งน้ำดิบ
จากฝายกั้นน้ำและบ่อสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย  อำเภอหนองแค               ส่วน
ทางด้านทิศตะวันออกขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายใช้ระบบประปาหมู่บ้านอยู่ 

5.4  โทรศัพท์ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีการส่ือสารที่สำคัญได้แก่  ทางโทรศัพท์บ้านและ

โทรศัพท์เคล่ือนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคล่ือนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่องค์การโทรศัพท์, AIS, 
DTAC, True 

5.5  ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  -    แห่ง 
-  สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ  -    แห่ง 
-  โทรศัพท์สาธารณะ  ๑๐  แห่ง 

6.ระบบเศรษฐกิจ 

6.๑.  เกษตรกรรม ในปัจจุบันประชากรองคืการบริหารส่วนตำบลห้วยทรายส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน นอกจากนี้ ยังประกอบอาชีพ 
ค้าขายและรับจ้างทั่วไป 

6.2 การประมง   มีเกษตรที่ทำอาชีพประมงจำนวน 2   ราย   ได้แก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง 
6.3 การปศุสัตว์  มีเกษตรกรทำอาชีพเล้ียงโค 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 และน้ำตกนางโจน เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

6.6 อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จำแนกเป็น ประเภท
อุตสาหกรรมผลิตและบริการ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตคอนกรีตก่อสร้าง  

6.7  การพาณิชและกลุ่มอาชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมีตลาดการค้าที่สำคัญ จำนวน 2 
แห่ง ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายสามารถจัดเก็บรายได้ได้เอง คือ 1. ตลาดชุมชนตำบลห้วยทราย  
ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 1  2. ชุมชนตำบลห้วยทราย  ตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่หมู่ที่ 6  ส่วนการพาณิชยกรรม   
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เป็นกิจการค้าปลีกและค้าส่ง สินค้าต่างๆ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า  
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เครื่องเขียนแบบเรียน  เส้ือผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องยนต์การเกษตร พันธุ์พืชและวัสดุการเกษตร 
สังฆภัณฑ์และเวชภัณฑ์  สถานประกอบอาหาร และสินค้าอุปโภคบริ โภค จำแนกประเภทกิจการต่างๆ 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 กลุ่มผู้เล้ียงไก่ , กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ,กลุ่มอาชีพ 
หน่อไม้ป๊ีบ 

6.8  แรงงาน   แรงงานที่ใช้ในตำบลห้วยทราย ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน  ๑,๗๗๙ คน 
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน  มีทั้งหมดจำนวน  ๑๐ หมู่บ้าน  10  ชุมชนประกอบด้วย 
  ๑. บ้านห้วยทราย  หมู่ที่  ๑    
  ๒. บ้านบาก     หมู่ที่  ๒   

  ๓. บ้านใต้วัด    หมู่ที่  ๓   

  ๔. บ้านโคกหินลาด  หมู่ที่  ๔   

  ๕. บ้านโสกโขมง   หมู่ที่  ๕   
๖. บ้านยาง      หมู่ที่  ๖ 
๗. บ้านบุ      หมู่ที่  ๗ 
๘. บ้านตลาดหินกอง     หมู่ที่  ๘ 
๙. บ้านหินกอง      หมู่ที่  ๙ 
๑๐. บ้านโสกแก      หมู่ที่  ๑๐ 

7.2  ข้อมูลด้านการเกษตร 
ในปัจจุบันประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายส่วนใหญ่ ประกอบอำชีพทางการเกษตร 

ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน โดยใช้พ้ืนที่ทำการเกษตรประมาณ  ๒๗,๑๒๔.๙๒  
ไร่ คิดเป็นร้อยละ  ๗๘.๖๙  ของพ้ืนที่ในเขตตำบลห้วยทรายทั้งหมด พืชที่สำคัญส่วนใหญ่ ได้แก่  แตงกวา 
ถั่วฝักยาว ข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์  พริก  เป็นต้น 

7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร  
แหล่งน้ำธรรมชาติ 

  -  ลำน้ำ ,  ลำห้วย 1 สาย 
 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
  -  ฝาย   9 แห่ง 
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  -  บ่อโยก  3 แห่ง 
  -  บ่อน้ำบาดาล  5 แห่ง 
  -  ถังเก็บน้ำฝน (ฝ.33)  3 แห่ง 
  -  สระน้ำขนาด 100 ตร.ม. 7 แห่ง 
 

7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกินน้ำใช้ 
ปัจจุบันการประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย รับผิดชอบและดำเนินการโดยการประปา

ส่วนภูมิภาค สาขาหนองแค ส่วนทางด้านทิศตะวันออกขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายใช้ระบบประปา
หมู่บ้านอยู่ 
8.ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

8.1  การนับถือศาสนา 

           ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ประมาณร้อยละ ๙๙ นับถือศาสนาพุทธ 
และร้อยละ ๑ นับถือศาสนาอ่ืนๆ  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมี ศาสนาสถานในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยทราย คือ วัดและสำนักสงฆ์ รวม ๕ แห่ง ได้แก่  
 ๑. วัดห้วยทราย  

 ๒. วัดบ้านยาง    

 ๓. วัดป่าพุทธญาณ     

 ๔. วัดพัชรบรรพตวนาราม    
 ๕. สำนักสงฆ์วัดป่ามุตโตทัย 

8.2  ประเพณีและงานประจำปี 

วัฒนธรรม ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีดีงาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี ดังนี้ 
 1.  งานประเพณีสงกรานต์  เดือนเมษายน 
 2.  งานประเพณีเข้าพรรษา  เดือนกรกฎาคม 
 3.  งานประเพณีลอยกระทง  เดือนพฤศจิกายน 

8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้แก่ เครื่องจักสาน ส่วนภาษาถิ่นเป็น
ภาษาญวน ภาษากลาง 

8.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

 ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตร และจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ จำหน่าย
ผักปลอดสารพิษ เป็นต้น 
9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1  น้ำ 

แหล่งน้ำธรรมชาติ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้แก่ 

  -  บึงสาธารณะหมู่ 5 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ตำบลห้วยทราย มีเนื้อที่ประมาณ 3  ไร่ ปัจจุบันองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ และเป็นแหล่ง จัดทำน้ำประปาหมู่บ้าน 
ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ 
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  -  บ่อตาลุย ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านบาก หมู่ที่  2 ตำบลทราย มีเนื้อที่ประมาณ 4  ไร่ ปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งน้ำสาธารณะ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อน
หย่อนใจ   

9.2  ป่าไม้ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมีพ้ืนที่ด้านตะวันออกติดอุทยานแห่งชาติมีป่าไม้ ลักษณะเป็นพ้ืนที่
ราบเชิงเขา 

9.3  ภูเขา 

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายมีพ้ืนที่ภูเขาบางส่วน  ลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา หมู่ที่ 2,5,7,4 
9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

 ยังเป็นพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหา
ด้านส่ิงแวดล้อมมากนัก นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาป่า เผาหญ้า และการทิ้งขยะ 
และปัญหา   การปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยไม่มีการบำบัดน้ำเสียที่ถูกวิธี ซึ่งอาจทำให้
เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 
10.  อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
 - ไม่มี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

~ ๑๐ ~ 

 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี 22  
 

 
2.1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 2.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

  การจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์
ชาติ เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และย่ังยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ส่วนท้องถ่ิน
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ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์

ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือ
ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี 
๒๕๖๐  เป็นต้นไป ) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ๒  คณะ ได้แก่ (๑ ) 
คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) 
คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ี

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่ งขณะนี้อ ยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการดำเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง
เป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

สาระสำคัญ 
     สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มี
ปัจจัยเส่ียงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปล่ียนแปลงภูมิ
ทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตร
แบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปล่ียนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนา
ในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างย่ิงภายใต้
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  
และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบ
กว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีใน
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ระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศ
ไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคล่ือนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น 
ในอีกด้านหนึ่งการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคล่ือนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเส่ียงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรค
ระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเส่ียงในการดำรงชีวิตของประชาชน การ
บริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ย่ิงกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็
จะย่ิงทำให้ความเหล่ือมล้ำทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับใน
อนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทุกมิติ 
เง่ือนไขภายนอกท่ีสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
มีความเส่ียงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคล่ือนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน ข้อมูล
ข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่ความ
เชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเคล่ือนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่อง
จากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับ
หนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเส่ียงต่อความย่ังยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวง
ต่อเนื่องจากการดำเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเส่ียงให้เกิด
ภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยัง
ไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เง่ือนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า 
แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศ
ขยายตัวช้าลง เง่ือนไขดังกล่าวเป็นความเส่ียงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่ง
ปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธ์ิผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปล่ียนผ่านที่สำคัญจากการปรับดุลอำนาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชีย
และยุโรปนั้น น่าจะมีผลทำให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสาน
กันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น
องค์ประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วจะเป็นเง่ือนไขสำคัญสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  
 
 



 

~ ๑๓ ~ 

 

รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม  และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทย
จะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เง่ือนไขการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปล่ียนไปสู่สังคมสีเขียวโดย
การพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสำคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้ง
น้ำมัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดและความเส่ียงสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเส่ียงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน  รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ  ประเทศกลายเป็นความเส่ียงด้านการ คลังที่สำคัญ 
สำหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น  
ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ตามมาด้วยการมีข้อกำหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ภายใต้เง่ือนไขการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  การใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันทำให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมา
ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุด
ในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลาย
ขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้าง
งานเพ่ิมข้ึนเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉล่ียไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหา
ความยากจนจึงลดลงตามลำดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นใน
ทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการ
คุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิ
ภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มี
ความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับ
สากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเส่ียงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
อันได้แก่ การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กำหนดกรอบของความย่ังยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมี
ความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงใน 

 
 



 

~ ๑๔ ~ 

 

 
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่ม
ต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น  ช่วยสร้างบรรยากาศของการ
แข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนสำคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากข้ึนตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉล่ียยังต่ำและ
การออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉล่ียยังต่ำ ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ำ ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคล่ือน
หลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
ได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สำหรับการดำเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณา
การจึงส้ินเปลืองงบประมาณ การดำเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ำ ขาดความโปร่งใส 
และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติ
กส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล 
และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปล่ียนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิ
ผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญขณะที่ความเหล่ือมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่
ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและส่ิงแวดล้อม
เส่ือมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
สำคัญย่ิงต่อการพัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วย่อมส่งผล
ต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้าน
แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็ นอยู่ของประชาชน
นอกจากนั้นปัญหาความเหล่ือมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ในสังคม ข้อจำกัดต่อ
การยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจำเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้า และที่
สำคัญเง่ือนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทำให้จำเป็นต้อง
เร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยย่ิงต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเส่ียงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้น
ขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคล่ือนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี 
ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดัน
การเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเส่ียงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพ
ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของ
สังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชนและกฎระเบียบทางการเงิน เป็น
ต้นเง่ือนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเส่ียงอย่างชาญฉลาด



 

~ ๑๕ ~ 

 

มากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับ
การสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถ
แก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธ์ิผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน 
รายได้เฉล่ียของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉล่ียจะยังต่ำ และปัญหาความเหลื่อมล้ำ
จะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเส่ือมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถย่ังยืนไป
ได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เง่ือนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
ทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิ ดทั้งโอกาสและความ
เส่ียงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคาม
เหล่านี้ได้นั้น จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้อง
วิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปล่ียนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศ
ไทยต้องปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเส่ียงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และ
สามารถอาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว เพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ  เพ่ือให้
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างย่ังยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเส่ียงของประเทศ จะนำไปสู่การ
กำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะ
ส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการพัฒนาไปในทิศทางที่
สอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพ
เดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการ
สูญเสียโอกาสและส้ินเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ขับเคล่ือนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์
ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก 
 

 



 

~ ๑๖ ~ 

 

ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วสามารถรับมือกับความเส่ียงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้  และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ 
และทิศทางในการขับเคล่ือนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก 
และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้สามารถนา
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้น
หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหล่ือมล้ำ ปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความ
เส่ียงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ได้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสำคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติกาลังดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่ง
เป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง 
เพ่ือให้บรรลุซึ่งส่ิงที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และย่ังยืน ในทุกสาขาของกำลังอานาจ
แห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การ
ดำรงอยู่อย่างมั่นคง ย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความ
ย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระ
ของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 



 

~ ๑๗ ~ 
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~ ๑๘ ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้อง
มีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุก 
ภาคส่วนให้ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคล่ือนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประ
จาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก
ภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย  กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

 (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

   
 



 

~ ๑๙ ~ 

 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
   (๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างย่ังยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความม่ันคงและปลอดภัย
ด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน               อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์                           และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปล่ียนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร  โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้ เข้ มแข็งและย่ังยืน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรย่ังยืนที่เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

 
 
 

 



 

~ ๒๐ ~ 

 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการส่ิงแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ี 
ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

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

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหล่ือมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม  กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

 
 

 
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 



 

~ ๒๑ ~ 

 

(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจ
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

กลไกการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนด
เกี่ยวกับบทบาทของ 

ยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 

สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมายและภาพใน
อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกำหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ 

 
 
 
 



 

~ ๒๒ ~ 

 

ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคล่ือนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี
บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
นำไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกำหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 2.๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

เนื่องด้วยในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- ๒๕๕๙) ได้ส้ินสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กำหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้
แล้ว 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบลบ้านเหลื่อม   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหาร
ส่วนตำบล จึงได้นำทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนา
สามปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  
กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเส่ียงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับ สภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒          
จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้  

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

 
 
 
 
 



 

~ ๒๓ ~ 

 

 
สถานะของประเทศ 

๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เร่ิมแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉล่ียประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่
ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะ
ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ ผ่านมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน  โดยขยายตัวเฉล่ียเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่าระดับที่จะทำให้ประเทศไทยหลุด
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (Gross 
Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี 
๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของ
ไทยโดยเฉล่ียในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนา
ที่สูงกว่าไทย 

1.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเร่ิมลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ 
๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและ
ของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการ
เคล่ือนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทำให้ผลิตภาพ
แรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต
ของกำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบ 
กับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการ
แข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปี
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉล่ียร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

1.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาดพลังในการ
ขับเคล่ือนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง  ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ 
 



 

~ ๒๔ ~ 

 

 
 
นวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคล่ือนจากผลิตภาพการ
ผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  ๒๕๒๔ 
และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่
ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ้านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่ าง
ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่ง
เพ่ิมขึ้นจากเฉล่ียร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะส้ันในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศ
มีพลังการขับเคล่ือนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มี
ความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  โดยในปี  พ .ศ . ๒๕๕๗  WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่  ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นน้า 
ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี  ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่  ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  

๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง  โดยในปี 
๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลำดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉล่ียการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชน
ประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลำดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่
ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  



 

~ ๒๕ ~ 

 

๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปล่ียนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวง
และเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมี
ราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเส่ียงด้าน
ความมั่นคงทั้งในระยะส้ันและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนา
นวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็น
รูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ  ตลอดจน
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้าน
ภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒ ด้านสังคม 
๒.๑ โครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย  แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

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

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
กำลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และ
ร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–
๒๕๕๗) แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกำลังแรงงานกว่าร้อย
ละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำกว่า นอกจากนี้ กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจำนวนร้อยละ 
๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบ
การประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การ
เพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน
กำลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 
๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉล่ียมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปล่ียนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ียลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ 
คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี 
๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัวเส่ียงต่อการล่มสลาย 

 
 
 



 

~ ๒๖ ~ 

 

 

 
๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน

ไทยมีอายุคาดเฉล่ียสูงขึ้น อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉล่ีย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉล่ียต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คน
ไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญที่สุด คือ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหล่ือมล้ำของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหล่ือมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น
เล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ 
๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่าง 
ของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙  เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุด
ร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ท้ังหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้
เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่สำคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการ
พัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรทีเ่กิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๕ ความเหล่ือมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหล่ือมล้าด้านสินทรัพย์ท้ังด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดิน
มากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗  
เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

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

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

(๔) ความเหล่ือมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐  ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉล่ียสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหล่ือมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้



 

~ ๒๗ ~ 

 

น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรม
และต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙  ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘  ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกัน
ทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพเพ่ิมขึ้น
เป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบ้ียยังชีพ
เพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัว
ยากจนให้ได้รับการเล้ียงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้าน
ที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ 
แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไร
ก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเส่ือมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จัก
เสียสละ ไม่เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
การเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการเป็น
แผนตำบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้
ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่ม
ท้ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ 
เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด 
และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเส่ือม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้ที่ดิน

เพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูก
บุกรุกท้าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ
ในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเส่ือมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและที่ดินมีปัญหาความเส่ือมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเส่ือม
คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้
ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทาง



 

~ ๒๘ ~ 

 

ชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกทาลาย และมีการเปล่ียนสภาพไปใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ จ้านวนมาก เช่น การเพาะเล้ียงชายฝ่ัง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้
พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิด
เป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทาน
บัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชาย
เลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ 
๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตว์น้าชายฝ่ังของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความ
ต้องการสัตว์น้าที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ 
ต้องน้าเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความ
ต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ 
ของการน้าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ 
๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดย
มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใช้พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของGDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร้อยละ 
๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่ง
น้ำบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓  ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม  
การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ และการดำเนินการ
สำรวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจำนวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่
สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๓.๒ ปัญหาส่ิงแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิด

ขยะมูลฝอยเฉล่ียต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
๒๕๕๗ สถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
เพียงร้อยละ ๑๘ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี 
๒๕๕๗  มีประมาณ ๒.๖๙  ล้านตัน  โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐  ต่อปี เนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกำจัด
ซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะที่การ
จัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐  โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้า
ของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง 



 

~ ๒๙ ~ 

 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน 
และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหา
สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พ้ืนที่ อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้น
ปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการ
ปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มา
จากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน  ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง ๑๐ ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง โดยแหล่งน้าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าที่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเส่ือมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการ
บำบัดน้ำเสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่
ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดำเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบ
กับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ ๑.๑  จึงส่งผลให้
ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมของประเทศ 

 
๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยคร้ังและมีความรุนแรงมากขึ้น 

ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความ
เสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิง อุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเส่ียงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจำนวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทย
ถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศที่มีความเส่ียงต้นๆ ของโลก 

๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่



 

~ ๓๐ ~ 

 

ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข 
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน 
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ 
(๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) 
หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธ์ิ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์
รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็น  ธรรมาภิบาล มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์
ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพ่ือให้ได้
งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเล่ียงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาค
ประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิด
คุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบาง
กลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ ส่ือมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการ
ต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษา
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉล่ีย
อยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉล่ีย
ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสำคัญใน
การพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างย่ังยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอำนาจที่ส่วนกลางได้
มอบอำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของ
ประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการ
แผ่นดิน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ  ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง  และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
กระทรวง หรือทบวง 

 (๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อำนาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑  และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิมรายได้ในการดำเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็น  ร้อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตาม



 

~ ๓๑ ~ 

 

แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้อง
ถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จำนวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ 
งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็น
ข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ที่สถานี
อนามัย จำนวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจำ ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับ
ซ้อนของอำนาจหน้าที่และเขตพ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลหรืองค์การ
บริหารส่วนตำบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล  ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง
ในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐  ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร้อยละ 
๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจำเป็นต้องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และ
ร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การ
จัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี
ขอบเขตจ้ากัด 

๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท  อันเนื่องจากการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพ่ิมขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบ
ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
มาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ  ยังไม่สามารถที่จะ
เข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น  (Corruption Perception Index : CPI) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้น
เล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า 

ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน 
(คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

บริบทการเปล่ียนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๑ บริบทภายใน 

๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉล่ียร้อยละ ๓.๘  ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉล่ียร้อย
ละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉล่ีย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉล่ีย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉล่ียร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๒.๐ และภาค
บริการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๕ และ (๖) กำลังแรงงานลดลง



 

~ ๓๒ ~ 

 

เฉล่ียร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ 
เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณ
การร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ  รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณี
ฐาน ดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากข้ึน เมื่อ
คำนึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉล่ียร้อยละ ๑.๐ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้าน
การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นส่ิงจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะ
ลดลงตามการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผล
ให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น 
(๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉล่ียประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสำคัญๆ เง่ือนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศ
ไทยมีความสุ่มเส่ียงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มี
ความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ 
คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลน
กำลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้าน
การยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และ
การขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม  นับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบ้ืองต้น สศช. จะคำนวณใหม่
อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ำในปี ๒๕๔๖  ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อคนต่อปี 

๑.๓ ความเหล่ือมล้ำ 
ความเหล่ือมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหล่ือมล้ำด้านรายได้  โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตก
อยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจน
ร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหล่ือมล้ายังส่งผลให้เกิด
ปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 

~ ๓๓ ~ 

 

การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 
รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานใน
พ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด 
การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น  นอกจากนี้ ความต้องการ
แรงงานที่มากข้ึนจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้จำเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก 

๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
สำคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ 
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดำเนินการ
ตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างย่ังยืน  กระจายอำนาจและจัด
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ 
มาตรา ๘๙ รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ
ย่ังยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากร
ที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ เพ่ือ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ  เป็นแรงกดดันให้ ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๒ บริบทภายนอก 
๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔ -๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญ่ีปุ่น อเมริกา 
ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างส้ันกว่า  
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่ส้ันกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  
โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคล่ือนย้ายแรงงานต่างด้าวมาก
ขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับประเทศ



 

~ ๓๔ ~ 

 

ไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพใน
รูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๒.๒ การปรับเปล่ียนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปล่ียนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง  Information Technology กับ  Operational Technology หรือที่ เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และ
อ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากย่ิงขึ้น  โดยหากภาคการผลิตที่
ปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปล่ียนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใส
และส่ิงแวดล้อมมากข้ึน 

 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘  จะนำมาซึ่ง
โอกาสที่สำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก ่๑) การลดข้อจ้ากัดใน
ด้านอุปสงค์ในประเทศ  ๒ ) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนา 

 
 

ตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓ ) โอกาส
ในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรง
กดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่
ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหล่ือมล้าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและย่ังยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเส่ียงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 
๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการส่ังสมหนี้
สาธารณะในประเทศสำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเส่ียงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบ



 

~ ๓๕ ~ 

 

ต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไม่ประสบ
ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเล่ือนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อส่ือสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเส่ียง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๒.๔ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อ

สถานการณ์ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพ่ิมขึ้น ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปล่ียนไป ส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเส่ือมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเส่ียงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝ่ัง พ้ืนที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝ่ัง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยคร้ังขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี ้ข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี 
ความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้
กระแสการแข่งขันทางการค้า 

๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการ

พัฒนาที่ ย่ังยืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕  ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ 
และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  ที่
ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบย่ังยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ย่ังยืน ลดความไม่
เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบย่ังยืน เตรียมความพร้อม
ในการรับมือการ 
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  มีการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างย่ังยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการ
พัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การ
กำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 



 

~ ๓๖ ~ 

 

ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน” ของประเทศ 

๒ การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำข้ึน 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งและ   โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

๓ เป้าหมาย 
๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

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

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉล่ียร้อยละ ๗.๕  ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๓.๓ การลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 

 
 
 



 

~ ๓๗ ~ 

 

 
๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

แนวทางการพัฒนา 
๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคล่ือนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคล่ือนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต  บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค
อาเซียน 

๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปล่ียนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ



 

~ ๓๘ ~ 

 

ประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ้าเป็น
สำหรับการสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร
จากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัด
จากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม 
ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเส่ียง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมย่ังยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือ
รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและ
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมาย
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและ
ประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อ ยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้
ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ 
และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น 
ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิ
สติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และ
สนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 
การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 
รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่ เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานที่เหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่

เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คน

ดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  



 

~ ๓๙ ~ 

 

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคน
ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและส่ือเพ่ือการเรียนรู้ 

๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย

สำหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหล่ือมล้าและสร้างความย่ังยืนในระยะยาว  
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย 
(Academic Hub) เพ่ือน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้
ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคล่ือนนโยบายของทุก
ภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสำหรับผู้สูงอายุ 

๓ การลดความเหล่ือมล้าทางสังคม 
๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้าง
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  กำหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและ
เมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) 
การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร สนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. 
.... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 



 

~ ๔๐ ~ 

 

๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  รวมทั้ง
การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหล่ือมล้า  เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อ
ความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า  ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ให้
ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

คำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างย่ังยืนและ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้
จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท้าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกำหนด
มาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ 
น้าในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์  คำนึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต 
บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือส่ิงแวดล้อม การศึกษาเพ่ือส่ิงแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 



 

~ ๔๑ ~ 

 

๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) 
ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมย่ังยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน้ากลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้างรูปแบบการ 

 
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การ
จัดการที่ย่ังยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคล่ือนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมือง
และพ้ืนที่ชายฝ่ัง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนว
ป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ
พร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคล่ือนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปล่ียนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับ
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

~ ๔๒ ~ 

 

๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง 

2.๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน เดือนกรกฎา 2559 
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี) 

วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งอนาคต แหล่งของการลงทุน และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่
แข่งขันได้ในระดับสากล” 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการกับชุมชน เพ่ือส่งเสริม
อุตสาหกรรมและการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 เสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวด้วยการผสมผสานกันระหว่าง Technology 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 เพ่ิมศักยภาพการจัดการสภาวะส่ิงแวดล้อม การฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้ำ
เจ้าพระยา/ป่าสัก และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรมแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เพื่มประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการกับชุมชนเพื่อ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ 
-เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของสินค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มสินค้า “เชิงสร้างสรรค์”ของกลุ่มจังหวัด 
-เพ่ือเพ่ิมศักยภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัดให้สามารถรองรับการผลิตสินค้า “เชิง 
 สร้างสรรค์” และ High Tech Industry ให้มากขึ้น 
-เพ่ือนำเอาประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเพ่ิมผลผลิตทาง การเกษตร
และสินค้า OTOP 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวด้วยการผสมผสานกันระหว่าง  
Technology ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  ธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดโดย
ใช้ Information Technology เป็นตัวกระตุ้น 
-เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดและของลุ่มแม่น้ำ
เจ้าพระยาและป่าสักให้เป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจนและกว้างขวางขึ้น 
-เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน  กว้างขวาง
และนำมาสู่การเพ่ิมผลผลิตด้านการท่องเที่ยวและถ่ายทอดให้คนรุ่นหลัง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  เพิ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะส่ิงแวดล้อม การฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของ 
แม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก และสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรมแห่งชาติ 
-เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัดการระบบนิเวศของแม่น้ำปเจ้าพระยา/ป่าสัก(จัดการภัยแล้ง  
ผักตบ  น้ำท่วม) 
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-เพ่ือแก้ไขปัญหาสภาะแวดล้อม(ด้านขยะอากาศและน้ำเสีย)ที่เป็นผลพวงมาจากการ 
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรม) ชุมชน และสภาพความเป็นเมือง 
-เพ่ือนำขยะที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเพ่ิมมูลค่าและนำไปสู่การสร้างรายได้ให้   
กลุ่มจังหวัด ได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาผังเมืองและการจัดการ Logistics 

   -เพ่ือรองรับสภาพของ “ ความเป็นเมือง ” ในอนาคต 
   -เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของระบบฐานข้อมูลในการให้ความสะอาดต่อการเดินทางในกลุ่ม 

 จังหวัด 
   -เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งอุตสาหกรรม  ประวัติศาสตร์ และ 

 วัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

   -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพเอ้ืออำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคต่อการขนส่งและเดิน 
ทางผ่านกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ไปจะถึงระดับ Transnational 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1 
  -เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนมีระบบการปฏิบัติการ และ 

 โครงสร้างการทำงานที่เอ้ือต่อการร่วมคิด  ร่วมสร้าง และร่วมโครงการที่เป็น 
 ประโยชน์ต่อกลุ่มจังหวัด 

  -เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ  เอกชนและประชาชนมีฐานข้อมูลของกลุ่มจังหวัดที่เอ้ือต่อ 
การลงทุนเพ่ือประสิทธิภาพในการตัดสินใจและสามารถเพ่ิมคุณค่าให้ทรัพยากรของกลุ่ม
จังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรี  
วิสัยทัศน์ “เมืองการค้าการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียวระดับนานาชาติ สังคมแห่งความสุข” 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีดังน้ี 

1. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

2. เสริมสร้างขีดความสามารถในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานสากล 
3. เสริมสร้างความมั่นคง และสังคมคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย 

              4. เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐาน  

 2.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน์ “สนับสนุน ตอบสนองนโยบายของรัฐ บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในปัญหาและศักยภาพของ
ท้องถิ่น พร้อมบูรณาการจัดการร่วมกัน” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีดังน้ี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
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 กลยุทธ์ที่ 6 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 3 จัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 กลยุทธ์ที่ 4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เส่ือมโทรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น  
      ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่การบริหารจัดการที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารองค์กร 
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 

“ร่วมคิด  ร่วมทำ  นำหมู่บ้าน  พัฒนา” 
ร่วมแก้ไขปัญหา  พัฒนาตำบลสู่ความยั่งยืน 

2.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   1.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 
   1.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม   
   1.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาการด้านบริการสาธารณสุขและการเสริมสร้าง
สุขภาวะประชาชน 

1.4   แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ 
1.5   แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสังคม และเศรษฐกิจ 
1.6   แนวทางการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน 
1.7   แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ 
1.8   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
1.9   แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
   2.1   แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ย่ังยืน 

2.2   แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2.3  แนวทางการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
2.4  แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมที่เสริมโทรม 
2.5  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสังคมและเศรษฐกิจ 
2.6  แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์รักษาคุณภาพแม่น้ำป่าสัก 

  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  
   3.1  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.2  แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของ 
วัฒนธรรมประจำท้องถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณี 

3.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  

  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคคลกรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี  
   4.1  แนวทางการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคคลกรท้องถิ่น 
   4.2  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารองค์กร 
   4.3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
   4.4  แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนในการบริหารจัดการและบริการ
สาธารณะ 
   4.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
   5.1  แนวทางการพัฒนาประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวให้แพร่หลาย 
   5.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
   5.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคคลกรด้านพัฒนาการ
ท่องเที่ยว  
   

2.3 พันธกิจ   
พันธกิจที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ให้ได้

มาตรฐานมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. 
พันธกิจที่ 2  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
พันธกิจที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านการศึกษา สวัสดิการ สาธารณสุข เพ่ือให้เป็นชุมชนที่

เข้มแข็งและย่ังยืน 

พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนตามหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่ 5  พัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรม และส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่    

ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถพ่ึงตนเองได้  



 

~ ๔๖ ~ 

 

พันธกิจที่ 6  อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  

พันธกิจที่ 7  ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และ        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไป   

พันธกิจที่ 8   เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
พันธกิจที่ 9  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  

2.4 เป้าประสงค์ 
 1. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วถึง       
                       2. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มตำบลห้วยทราย 

 3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรมและส่งเสริมอาชีพเสริมตำบลห้วยทราย 
 4. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมภายในตำบลได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
 5. ขนบธรรมเนียม  ภูมิปัญญา  ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีของตำบลได้รับการ ส่งเสริมบริหาร

จัดการอย่างเหมาะสม 
          6. การท่องเที่ยวภายในตำบลได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
 7. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ  แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ          
 8. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 9. พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชน 

 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ดังนี้ 

จุดแข็ง 
1.  ทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนที่ เป็นที่ราบเชิงเขาและราบลุ่มบางส่วน เหมาะสำหรับการทำ

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

สุขลักษณะ ซึ่งเป็นแหล่งทำลายสภาพแวดล้อม 
 4.  การดำเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่เป็นแบบวิถีชาวบ้าน  เป็นสังคมเครือญาติ  พอที่จะพ่ึงพา
กันได้คนในชุมชนยังยึดถือปฏิบัติและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น  มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน  
ผู้นำชุมชนเข็มแข็ง คนในชุมชนให้ความความเคารพนับถือผู้สูงอายุ 
 5.  มีแหล่งเงินทุนในระบบทั้งในชุมชน(กองทุนหมู่บ้าน)และนอกชุมชน  (ธ.ก.ส.,สหกรณ์การเกษตร) 
และนอกระบบ(นายทุน) 

6.  การศึกษา  คนในชุมชนมีการศึกษาโดยได้รับการศึกษาทั้งในระบบ  (โรงเรียนวัดห้วยทรายและ
โรงเรียนหินกองวิทยาคม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.ห้วยทราย)  การศึกษานอกระบบ  (กศน.) 

7.  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านและภายนอก  เป็นเส้นทางที่สำคัญในการลำเลียง
พืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร 

8.  อยู่ใกล้เขตพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ประชาชนมีงานทำใกล้บ้าน   



 

~ ๔๗ ~ 

 

จุดอ่อน 
1.  ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมน้อยในการวางแผนพัฒนา เพราะยังขาดความรู้ความเข้าใจใน

บทบาทหน้าที่ของตัวเอง เช่น ยังไม่รู้จักรูปแบบการปกครองขาดความรู้ความคิดเห็นไม่มีเวลาต้องทำงาน 

2.  ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เช่น ถนน ไฟฟ้า
สาธารณะ โทรศัพท์ และน้ำประปา  เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวกเท่าที่ควร   ถนนบางสายมีสภาพพ้ืนที่แคบไม่
สามารถขยายพ้ืนที่ได้ 

3.  น้ำใช้เพื่อการเกษตรกรรมยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร  โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง  
4. งบประมาณมีจำนวนจำกัดและขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ 

   5.  ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทำลายสิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
6.  การเจริญเติบโตของชุมชนเมืองและมีแรงงานต่างด้าวหรือประชากรแฝงค่อนข้างมากทำให้เกิด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและโรคติดต่อได้มากขึ้น 
โอกาส 
1.  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2542   กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  

2. นโยบายของรัฐเข้าถึงประชาชน เช่น ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม    
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว เป็นต้น โดยนโยบายดังกล่าวเอ้ือต่อการพัฒนาตำบลต่อไป  

3.  การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
4.  ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องเทคโนโลยี  วิชาการ  เกี่ยวกับทางการเกษตร 
5.  ได้รับความร่วมมือจาก  หน่วยงานราชการ  องค์กรของรัฐและเอกชนกับประชาชนในพ้ืนที่ ในการ

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

ประกอบอาชีพ 
 6.  การรับวัฒนธรรมตะวันตก  ทำให้ค่านิยมของประชาชนเปลี่ยนไป 

  
 

 



 

 

~ ๔๘ ~ 

 

ส่วนที่ 3 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับ 

ผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน สำนักปลดั กองช่าง/ 
กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา 
สาธารณสุข 

สังคมสงเคราะห์ 

เคหะและชุมชน 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

สำนักปลดั/
กองช่าง 

กองคลัง 

2 การพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

สำนักปลดั กองช่าง/ 
กองคลัง 

เศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลดั กองช่าง/ 
กองคลัง 

3 การพัฒนาการบรหิาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข สำนักปลดั กองช่าง/ 
กองคลัง 

เคหะและชุมชน สำนักปลดั กองช่าง/ 
กองคลัง 

เศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลดั กองช่าง/ 
กองคลัง 

4 การพัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
และภมิูปัญญาท้องถิ่นและ
ส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ สำนักปลดั กองช่าง/ 
กองคลัง 

5 การพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจดัการทีด่ีและการ
ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม 

บริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป สำนักปลดั กองช่าง/ 
กองคลัง 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา 
 

สำนักปลดั กองช่าง/ 
กองคลัง 

งบกลาง งบกลาง สำนักปลดั กองช่าง/ 
กองคลัง 

 

 



~ ๔๙ ~ 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ) 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1) ยุทธศาสตร์ 1           
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

            

1.1 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

1 40,000 2 140,000 3 250,000 3 250,000 3 250,000 12 930,000 

1.2 แผนงานการศึกษา 9 3,550,500 6 2,833,500 10 2,784,000 8 2,384,000 8 2,034,000 41 13,586,000 

1.3 แผนงานสาธารณสุข
ฯ 

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

1.4 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

5 340,000 9 1,320,000 9 780,000 10 1,280,000 9 780,000 42 4,500,000 

1.5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

10 1,280,000 10 1,315,000 11 2,615,000 20 4,720,000 25 3,140,000 76 13,070,000 

1.6 แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

7 270,000 9 660,000 12 600,000 12 500,000 11 480,000 51 2,510,000 

1.7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

8 655,000 7 555,000 8 695,000 9 1,425,000 8 545,000 50 3,875,000 

1.8 แผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา 

8 3,083,000 14 4,680,300 30 11,011,028 20 8,127,000 24 6,838,000 96 33,739,328 

1.9แผนงานการเกษตร 6 300,000 6 300,000 13 840,000 13 840,000 12 820,000 50 3,100,000 

1.10แผนงานงบกลาง 6 8,705,560 6 8,547,760 6 8,577,860 6 8,597,860 6 8,617,860 30 43,046,900 

แบบ ผ. 01 



~ ๕๐ ~ 

 

รวม 63 18,484,060 72 20,611,560 105 28,422,888 104 28,393,860 109 23,774,860 453 119,687,228 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2) ยุทธศาสตร์ 2             
การพัฒนาการบรหิาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

            

2.1 แผนงานเคหะ
และชุมชน 
 

3 110,000 5 2,560,000 6 410,000 6 810,000 4 210,000 24 4,100,000 

รวม 3 110,000 5 2,560,000 6 410,000 6 810,000 4 210,000 24 4,100,000 

3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

            

รวม - - - - - - - - - - - - 

รวม - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

แบบ ผ. 01 



~ ๕๑ ~ 

 

 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์ 4             
การพัฒนาองค์การและ
บุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจดัการทีด่ ี

            

4.1 แผนงานบริหารทั่วไป 11 835,000 11 1,455,000 17 4,672,000 15 7,315,000 13 1,415,000 67 15,692,000 

รวม 11 835,000 11 1,455,000 17 4,672,000 15 7,315,000 13 1,415,000 67 15,692,000 

5) ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

            

รวม - - - - - - - - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 77 19,429,060 88 24,626,560 128 33,504,888 125 36,518,860 126 25,399,860 544 139,479,228 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 



~ ๕๒ ~ 

 

 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา เกินศักยภาพ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ 1           
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

            

1.5 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

1 500,000 2 5,150,000 2 1,200,000 1 5,000,000 - - 6 11,850,000 

1.8 แผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา 

1 2,000,000 - - 1 15,073,000 3 20,673,000 - - 5 37,746,000 

รวม 2 2,500,000 2 5,150,000 3 16,273,000 4 24,673,000 - - 11 49,596,000 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 01 



~ ๕๓ ~ 

 

 

 

 

บัญชีสรุปบัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 –2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

 

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

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 18,000 5 3,500 2 1,729,000 1 90,000 - - 9 1,840,500 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

2 500,000 - - 1 527,300 1 1,680,000 - - 4 2,707,300 

แผนงานสาธารณสุข 1 28,500 2 2,409,500 1 450,000 - - - - 4 2,888,000 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1 120,000 - - - - - - - - 1 120,000 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

3 900,000 4 1600,000 2 600,000 2 600,000 1 100,000 12 3,800,000 

แผนงานการเกษตร - - - - 1 17,000 - - - - 1 17,000 

รวม 8 1,566,500 11 4,013,000 7 3,323,300 4 2,370,000 1 100,000 30 11,372,800 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



 

~ ๕๔ ~ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

  ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคณุภาพตามวิถีไทยภูมิปัญญาไทย 

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
๑ โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ช่วงเทศกาล 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนชว่ง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ 

จัดต้ังจุดตรวจบริการ
ประชาชน จำนวน    
1 จุด 

40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ จำนวน 1 จุด  ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางและเป็น
การป้องกันและลด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาล 

สำนักปลัด 

๒ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน (อปพร.) 

เพ่ือดำเนินการฝึกอบรม
หลักสูตรทบทวนเผชิญเหตุ 
หรือฝึกอบรมหลกัสูตร
จัดต้ัง อปพร.ใหม ่

สมาชิก อปพร.ศูนย์ 
อปพร. อบต.       
ห้วยทราย 

- - 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

สมาชิก อปพร.
ได้รับการส่งเสริม
ความรู้ ทักษะใน
การปฏิบัติหน้าที่
เพ่ิมมากข้ึน 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๕๕ ~ 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
3 โครงการติดต้ังวัสดุ อุปกรณ์ 

เคร่ืองหมายจราจร หมู่ที่ 1-10 

เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและเสริมสร้าง
วินัยจราจรลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน 

หมู่ที่ 1-10 
- กระจกโค้ง 
- ป้ายแจ้งเตือน 
- เคร่ืองหมายจราจร 
- การ์ดเลน 
- สัญญาณไฟกระพริบ 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ได้ดำเนินการ 

ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุลดการ
สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

สำนักปลัด 

รวม 3  โครงการ - - 40,000 140,000 250,000 2,50,000 250,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๕๖ ~ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปัญญาไทย 

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
1 โครงการแม่ลูกผูกพันสร้างฝัน

เรียนรู้ของนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้แม่
ลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 

จัดอบรมแม่และเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวน 40 คน 

50,000 
 

- 50,000 
 

- 50,000 
 

จำนวนเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

แม่และเด็กได้มี
ความผูกพันธ์ใน
การทำกจิกรรม
มากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือเป็นการสร้างความ
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 โครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้า
ประตูทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
หมู่ที่ 3 
 

เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยในการรับส่งเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก 

ถนนลานคสล.หน้า
ประตูทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก            
หมู่ที่ 3  ขนาดหนา 
0.15 ม. และคิดเป็น
พื้นที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า 61.33 ตรม. 
ตามแบบแปลนและ
รายละเอียดที ่อบต.
กำหนด 

37,000 
 

- - - - จำนวนลานคสล.
หน้าประตู
ทางเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
หมู่ที่ 3 

มีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
รับส่งเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก 

กองศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๕๗ ~ 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
4 โครงการต่อเติมและปรับปรุง

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือรองรับจำนวนเด็กเล็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้
อย่างทั่วถึง 

ต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.   

700,000 
 

- - - - มีการต่อเติมและ
ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.          
หมู่ที่ 3 

มีอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หมู่ที่ 3 

กองศึกษาฯ 

5 โครงการก่อสร้างอาคารหลังคา
โครงเหล็กคลุมเคร่ืองเล่นสนาม
กลางแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้เด็กเล็กในพ้ืนที่ได้รับ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อาคารโครงหลังคา
เหล็กพื้นยาง  กว้าง 
15 เมตร 
ยาว  10  เมตร ตาม
แบบที่  อบต.กำหนด 

430,000 
 

- - - - จำนวนอาคารที่
ก่อสร้าง 

มีอาคารหลังคาโครง
เหล็กคลุมเคร่ืองเล่น
สนามกลางแจ้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
มาตรฐาน 

กองศึกษาฯ 

6 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 
2 คน 

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

ครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีความรู้
ความสามารถมาก 
ข้ึน 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๕๘ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
สนับสนุนสถานศึกษา 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ห้วยทราย 

- - 200,000 200,000 200,000 เด็กศูนย์ ร้อยละ 
80 

สถานศึกษาได้รับ
การสนับสนุน 

กองการศึกษา 

8 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) 

เพ่ือให้การพัฒนาการของ
เด็กเหมาะสมกับวัยตาม
หลักโภชนาการ 

ค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม) ให้กับเด็กกอ่นวยั
เรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดบ้านยาง  
อบต.ห้วยทราย  และ
เด็กนักเรียน
ประถมศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา
ในตำบลห้วยทราย   

633,500 
 

633,500 
 

400,000 400,000 400,000 จำนวนเด็กก่อน
วัยเรียนที่ได้รับ
สนับสนุน 

เด็กเจริญเติบโต
และมีพัฒนาการ
ตามวัย 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๕๙ ~ 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือ,     
ค่าอุปกรณ์การเรียน,            
ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน,      
ค่ากิจกรรมพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลห้วยทรายสำหรับ
เด็กปฐมวัย อาย ุ       
2-5 ป ี

- - 250,000 - - จำนวนเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลห้วย
ทราย อาย ุ     
2-5 ป ี

เด็กของศูนย์พัฒนา
มีพัฒนาการตามวัย
และคุณภาพชวีิต    
ที่ดี 

กองการศึกษาฯ 

10 โครงการสร้างห้องเรียนอัฉริยะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพ่ือให้ห้องสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยและ
ครอบคลุมทุกสมรรถนะของ
เด็ก 

เด็กในศูนย์พัฒนาการ
เด็กเล็ก 

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

ห้องเรียนอัจฉริยะ
มีความครอบคลุม
ทุกสมรรถนะของ
ของเด็ก 

กองการศึกษาฯ 

11 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้         
นอกสถานที ่ของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยทราย 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้นวัตกรรมระดับ
ปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานที ่
2.สร้างความรักความ
ผูกพันระหวา่งแม่กับลกู 
3.เพื่อช่วยให้เด็กเกิดการ
ใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดเวลา 
4.เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข จาก
ประสบการณ์และสถานที่
จริง 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,
ผู้ปกครอง,ครูและ
เจ้าหน้าที่ควบคุม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
จากการเรียนรู้
อย่างมีความสุข
จากประสบการณ์
และสถานที่จริง 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๖๐ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
12 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนวัดห้วยทราย 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ้่าย
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 

เพ่ือให้การ
พัฒนาการของเด็ก
เหมาะสมกับวัย
ตามหลัก
โภชนาการ 

กองการศึกษาฯ 

13 โครงการอุดหนุนโรงเรียนหินกอง
วิทยาคม ก่อสร้างลู่วิ่งรอบสนาม
กีฬา 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรักการ
ออกกำลังกายและมี
สุขภาพแข็งแรง 

อุดหนุนโรงเรียนหิน
กองในการก่อสร้างลู่
วิ่งรอบสนามกีฬา 
จำนวน 1 คร้ัง 
ขนาดกวา้ง 10 เมตร 
ยาว 350 เมตร 

- - - 400,000 
เงินอุดหนุน 

- จำนวนคร้ังที่ 
อุดหนุน
งบประมาณ 

นักเรียนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
ออกกำลังกาย 

โรงเรียนหินกอง
วิทยาคม 

14 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนวัดห้วยทราย 

เพ่ือส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา และคุณภาพชีวิต
ของนักเรียนโรงเรียนวัด
ห้วยทราย 

เด็กนักเรียนวัดห้วย
ทรายมีการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งใน
ด้านสุขลักษณะและ
ด้านการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพมากข้ึน 

- - 100,000 
เงินอุดหนุน 

100,000 
เงินอุดหนุน 

100,000 

เงินอุดหนุน 

จำนวนคร้ังที่
อุดหนุน 

เพ่ือให้นักเรียนใน
โรงเรียน   วัดห้วย
ทรายมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

กองการศึกษาฯ 
โรงเรียนวัดห้วย
ทราย 

รวม 14 โครงการ - - 3,550,500 2,833,500 2,784,000 2,384,000 2,034,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๖๑ ~ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปัญญาไทย 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
 

2565 

(บาท) 
 

1 โครงการดำเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดำริ                      
ด้านสาธารณสุข ม.1-10 

เพ่ือให้ประชาชนได้ยึด
แนวทางในการดำเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริ 

สนับสนุนให้หมู่บ้าน
ดำเนินงานด้าน
สาธารณสุข หมู ่1-10 
หมู่บ้านละ 20,000 

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

ประชาชนในพ้ืนที่
ตำบลห้วยทราย
ได้รับความรู้
โครงการ
ดำเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดำริ                      
ด้านสาธารณสุข 

กองสาธารณสุข 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับความความปลอดภยั
ในชีวิต 

ดำเนินการฉีดวัคซีนป้อกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบา้ 
หมู่ที่1-10 

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

ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิต 

กองสาธารณสุข 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๖๒ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
 

2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
 

2565 

(บาท) 
 

3 โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ฯ 

เพ่ือให้ได้มีทะเบียนข้อมูล
สุนัขและแมวทำให้
ปลอดภัยในชวีิต 

ดำเนินการสำรวจข้อมูล
สุนัขและแมวหมู่ที่1-10 

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 



 

~ ๖๓ ~ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปัญญาไทย 

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผัก
ปลอดสารพิษ  หมู่ที่  1-10   

เพ่ือให้ประชาชนได้มีอาชพี
เสริมสร้างรายได้ให้
ครอบครัว 

จัดต้ังกลุ่มอาชีพเสริม
ปลูกผักปลอดสารพิษ  
จำนวน  10  หมู ่

- 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 
 

จำนวนผู้พิการที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือด้านทีอ่ยู่
อาศัยให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
 

กองสวัสดิการฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๖๔ ~ 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
3 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์

ผู้ด้อยโอกาสและไร้ที่พ่ึง 
ช่วยเหลือด้านทีอ่ยูอ่าศัย
ให้กับผู้ด้อยโอกาส 

ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่
อาศัย จำนวน 10 
หมู่บ้าน 

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

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือด้าน
ที่อยู่อาศัยให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

กองสวัสดิการฯ 

4 โครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอาย ุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีการทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

พัฒนาชมรมผู้สูงอายุ 
จำนวน 10 ชมรม 

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

ผู้สูงอายุมีความสุข
ทั้งร่างกายและ
จิตใจ 

กองสวัสดิการฯ 
ชมรมผู้สูงอายุ 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ
 

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

 

โรงเรียนผู้สูงอายุ
จำนวน 1 แห่ง 

 

- 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. 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๖๕ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
6 โครงการเงินสมทบกองทุน

สวัสดิการชุมชน 

1.เป็นแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนสำหรับพัฒนา
อาชีพ 
2.ส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้าน
และชุมชน จัดระบบ
เงินกองทุน 
3.เสริมสร้างการพ่ึงพา
ตัวเองของหมู่บ้าน 

สมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนสมาชกิ
กองทุน 

1.เป็นการสร้าง
โอกาสให้ประชาชน
ในหมู่บ้านมีแหล่ง
เงินทุนของตัวเอง 
2.มีการกระจาย
เงินทุนในท้องถ่ิน 
3.มีความสามัคคีใน
ชุมชนกระจาย
ความเสมอภาค 

 

กองสวัสดิการ 
กองทุน สป.สช. 

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพ่ือสร้างโอกาสและรายได้
ให้กับราษฎร 

ฝึกอบรมกลุ่มสตรีและ
กลุ่มอาชีพจำนวน  10  
หมู่ 
 
 

- 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ราษฎรมีรายได้ใน
ครัวเรือนเพิ่มมาก
ข้ึน 

กองสวัสดิการฯ 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๖๖ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 

๒๕๖5 

(บาท) 
 

8 โครงการตลาดประชารัฐ      
Green Market ประจำป ี   
2562-2564 หมู่ที่ 5 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้แก่คนในชุมชน 

หมู่ที่ 5 
จำนวน 1 แห่ง 

- 800,000 - - - จำนวนหมูบ่้านที่
เข้าร่วมโครงการ 

คนในตำบล 
มีอาชีพที่มั่นคงมี
งานทำในท้องถ่ิน  
ลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว                
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ลดปัญหาด้าน
สังคม 

กองสวัสดิการ 

แบบ ผ. ๐๒ 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๖๗ ~ 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
9 โครงการตลาดชุมชน แผงสินค้า

มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย ์

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

เกษตรกรจำนวน  
30 ราย 

- - 100,000 100,000 100,000 จำนวนเกษตรกร
ที่เข้าร่วม 

คนในตำบลมีอาชีพ
ที่มั่นคง 
มีงานทำในท้องถ่ิน
ลดค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ลดปัญหาด้าน
สังคม 

กองสวัสดิการฯ 



 

~ ๖๘ ~ 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
10 โครงการก่อสร้างโรงเรียนผู้สูงอาย ุ 1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการ
จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของผู้สูงอาย ุ
2.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ตนเอง การดูแล คุ้มครอง 
และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอาย ุ
3.เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพที่
ดีของผู้สูงอายุทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
4.เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
ให้เป็นที่ประจักษ์และ
ยอมรับ 

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

- -  500,000 - 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 

11 โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้
ได้รับความเดือดร้อน 

เพ่ือให้การช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับความ
เดือดร้อนจากภยัพิบัติ
รวมถึงผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส ที่ถูก
ทอดทิ้งและขาดคนดูแล 

ป ระช าช น ที่ ไ ด้ รั บ
ความเดือดร้อน 

70,000 70,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน 

เพ่ือช่วยเหลือผู้
ได้รับความ
เดือดร้อน 

กองสวัสดิการฯ 

รวม 11  โครงการ - - 340,000 1,320,000 780,000 1,280,000 780,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

~ ๖๙ ~ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการกำจัดวัชพืชคลองส่ง
น้ำ ถนนหนองแคสายเก่า    
หมู่ที่ 1,3,4 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำทว่ม
ถนนที่เกิดขึ้นทุกปีในช่วง
หน้าฝน 

ขุดลอกคลองและกำจัด
วัชพืชกว้าง  3  เมตร ยาว 
2,000 เมตร 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในการระบาย
น้ำไม่เกิดน้ำท่วมขัง
เหมือนปีที่ผ่านมา 

กองช่าง 

2 โครงการรังวัดหรือสอบเขต
ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติ
ของแผ่นดิน หมู่ที่  1 -       
หมู่ที่ 10 

เพ่ือป้องกันการุกล้ำที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ 

ดำเนินการรังวัดสอบเขต
ที่ดิน 
จำนวน  10 หมู ่

10,000 
 

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

ประชาชนไม่รุกล้ำ
ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะทุกสาย หมู่ที่       
1-10 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 
ทุกสาย จำนวน  1  หมู ่

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค 

4 โครงการติดต้ังโคมไฟส่องแสง
สว่าง หมู่ที่ 1 บริเวณส่ีแยก
ต้นโพธิ ์
 

เพ่ือให้ประชาชนม ี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ติดต้ังโคมไฟฟ้าเสาเหล็ก  
หล่อสูง 9 เมตร จำนวน  
8 ต้น 

290,000 - - - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนม ี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
มากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๗๐ ~ 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
แสงสว่างสายบา้นนายป๋อง               
(นายธนันชยั  เพ็งชื่นมะดัน)  
หมู่ที่ 1 

 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายไฟฟ้าส่องสวา่ง ยาว 
100 เมตร จำนวน 1 จุด 

- - - 50,000 - จำนวนถนนที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

กองช่าง 
การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค 
 

6 โครงการก่อสร้างและติดต้ังเสา
ไฟสัญญาณกระพริบสี่แยกต้น
โพธิ์ หมู่ที่ 1,3,6    

เพ่ือให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
ปลอดภัยในชวีิต 

ติดต้ังเสาไฟสัญญาณ
จราจรไฟกระพริบบริเวณ
สี่แยกต้นโพธิ์ รวม 4 ต้นๆ 
ละ 22,500  บาท รวม 
90,000 บาท 

90,000. - - - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
มากข้ึน 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกลำห้วยหมู่ที่ 1 
สายบ้านนางแป้น-สระน้ำ หมู่
ที่ 1 

เพ่ือการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

ขนาดกวา้ง 4-7 เมตร 
ขนาดยาว 217 เมตร 
 

- 46,000 - - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำทว่มขัง กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง
แสงสว่าง หมู่ที่ 1 พร้อม                 
เสาเหล็กหล่อและโคมไฟส่อง
สว่างสายถนนหนองแคเก่า-เขต
เทศบาลตำบลหินกอง  จำนวน  
13  ต้น 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

เสาเหล็กหล่อและโคมไฟ
ส่องสว่าง สูง 9 เมตร 

- - 429,000 - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

กองช่าง 
 

9 โครงการขุดลอกลำราง สาย
ทางไปนาบ้าน  นายตุ้ย หมู่ที่ 
2 

เพ่ือเป็นการ 
ระบายน้ำ ป้องกันไม่ให้
เกิดน้ำท่วม 

 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร  
ยาว 300 เมตร 
ลึก 1 เมตร 
 

- - - - 80,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้สะดวก 
ไม่เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๗๑ ~ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 

10 โครงการขยายเสาไฟ
ส่องสว่างสายบา้น   
นางแหวก หมู่ที ่2 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

 

ขยายไฟฟ้าส่องแสงสวา่ง 
ยาว 150 เมตร 
 

- - - - 80,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินมาก
ข้ึน 

กองช่าง 
การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค 

11 โครงการขุดลอกลำราง
จากบา้นนางระเบียบ  
ภักดีวงษา ถึงหมู่ที่ 2  
บ้าน อ.เหลือ หมู่ที่ 6 

เพ่ือป้องกันปัญหาน้ำทว่ม
เขตตำบลห้วยทราย 

ขุดลอกลำรางความยาว 
300 เมตร 

- - - - 50,000 
 

จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในการ
ระบายน้ำไม่
เกิดน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

12 โครงการขยายไฟฟ้าบา้น
นางทัศนีย์ -บา้นนายกล่ำ 
หมู่ที่  2 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ 
800 เมตร  จำนวน 1 จุด 

- - - 200,000 
 
 

- จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน
มากข้ึน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาค 

13 โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้ำทางไปนาบ้าน
นายตุ้ย หมู่ที่ 2 

เพ่ือการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ปัญหาน้ำทว่มขัง 

ขนาดกวา้ง 8 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
 

- - - - 20,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๗๒ ~ 

 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

14 โครงการขุดลอกคลอง 
หมู่ที่ 3 ข้างร้านค้า
ของนายถวิล มาสดับ 

เพ่ือแก้ปัญหาน้ำทว่ม ขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช 
หมู่ที่ 3 

- - - - 100,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในการ
ระบายน้ำ น้ำ
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

15 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องแสงสว่าง  สี่แยก
ต้นโพธิ์ เช่ือมต่อ อบต.
ห้วยทราย หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ปักเสาเหล็กหล่อสูง 9 เมตร 
จำนวน 13 ต้น 

- - - 500,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน   
มากข้ึน 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างและ
ติดต้ังเสาไฟสัญญาณ
จราจรเขตโรงเรียน  
หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่
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
ข้ึน 

กองช่าง 

17 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
คลองส่งน้ำหน้าวัดห้วย
ทราย หมู่ที ่3 

เพ่ือการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

เพือให้พื้นที่มีความสะอาด
เป็นระเบียบเรียบร้อยดู
สวยงาม 

- - - - 100,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

18 โครงการติดต้ังการ์ด
เลนกันตก สายบ้าน
นายสุทธ ีหมู่ที่ 3 และ
หมู่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ถนน
อย่างปลอดภัย 

 

ยาว  30 เมตร 
 

- 100,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน
และปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๗๓ ~ 

 

 
 
 
 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการติดต้ังไฟรอบ
สนามกีฬา ร.ร.หินกองฯ 
หมู่ที่  4 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
และความปลอดภัยในการ
เล่นกีฬาตอนเย็นและหลัง
เลิกงาน 

ติดต้ังไฟรอบสนาม   
จำนวน  4  ต้น 

- 50,000 
 

- - - จำนวนไฟที่
ติดต้ัง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน
มากข้ึน 

กองช่าง 

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

เพ่ือให้น้ำไหลผ่านได้
สะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ 
หมู่ที่ 4 

- 150,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้
สะดวกไม่เกิด
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

กองช่าง 

21 โครงการไฟส่องแสง
สว่างเสาเหล็กหล่อ สาย 
อบต. ห้วยทราย-แยก
โรงเรียนหินกองวิทยาคม  
หมู่ที่ 4  จำนวน       
12  ต้น 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

สูง 9 เมตร - - - 360,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินมาก
ข้ึน 

กองช่าง 
 

22 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ  สาย
ศาลาประชาธิปไตย –              
วัดป่าพุทธญาณ     
หมู่ที่  5 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ยาว 160  เมตร   
จำนวน  1  จุด 
 

- - - - 150,000 
 

จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน
มากข้ึน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๗๔ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 

23 โครงการขุดลอกคลอง  
เหนือฝาย  หมู่ที ่5 

เพ่ือให้น้ำไหลผ่านได้
สะดวก 
ไม่เกิดน้ำท่วมขัง 

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

- - - 500,000 
 

- จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้
สะดวก   
ไม่เกิดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

24 โครงการวางท่ระบายน้ำ  
คสล.  หมู่ที่  5  ชว่งหน้า
บ้านนางน้อย  -        
นายสายบัว  สังข์สินธ ์

เพ่ือการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

ท่อ  คสล.Ø  80  ซม. 
จำนวน  10   ทอ่น 

- - - 
 

50,000 
 

- จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

กองช่าง 

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องแสงสว่างและไฟแรง
ต่ำ  หมู่ที ่5  สายบ้าน
นางประมวล  วายุโชติ 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ปักเสาแรงต่ำและโคมไฟฟา้
ส่องแสงสว่าง  จำนวน  6  ต้น 

- - - 
 

60,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
มากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๗๕ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างและไฟฟ้าแรง
ต่ำหมู่ที่ 5 สายบา้นโนน
คล้อ-บ้านโสกโขมง 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ปักเสาแรงต่ำพร้อมเดินสาย
ระยะทาง 200 เมตร 

60,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
มากข้ึน 

กองช่าง 

27 โครงการขยายเสาไฟฟ้า
แรงต่ำ และส่องแสงสว่าง 
ม.5 สายบา้นนางเพ้ียน-
บ้านนายอดุลย ์

เพ่ือให้ประชาชนม ี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ขยายไฟฟ้าส่องแสงสวา่ง 
ยาว 200 เมตร 

- - - - 100,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนม ี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
มากข้ึน 

กองช่าง 
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

28 อุดหนุนโครงการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
(ปักเสาพาดสายไฟแรง
ต่ำ)  3  ต้น   สายบ้าน
นายดี หมู่ที ่5 

เพ่ือให้ประชาชน 
มีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปักเสาไฟ คสล. และพาด
สายไฟแรงต่ำ จำนวน 3 ต้น 

- - - - 40,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน
มากข้ึน 

กองช่าง 
การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค 

29 โครงการขุดลอกลำห้วย
ฝายบ้านนายจอม       
ถึงน้ำตก หมู่ที ่5 

เพ่ือแก้ปัญหาน้ำทว่ม ขุดลอกลำห้วย 
ยาว 500 เมตร 

- - - - 400,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในการ
ระบายน้ำไม่เกิด
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๗๖ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

 

2564 
(บาท) 

 

2565 
(บาท) 

 

30 โครงการซ่อมแซมฝาย 
คสล .ของคอตโต้ที่ทำไว้
ให้กักเก็บน้ำได้  หมู่ที ่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภคบริโภค 

ซ่อมแซมฝาย จำนวน  1  แห่ง - - - 
 

- 200,000 
 

จำนวนฝาย
ที่ซ่อมแซม 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

31 โครงการขุดลอกลำห้วยหมู่
ที่ 5 ฝายหมู่ 5 –บ่อน้ำ    
ลุงสด หมู่ที่ 5 

เพ่ือการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

ขนาดกวา้ง 8-9  เมตร 
ขนาดยาว 1,000 เมตร 
 

- 299,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

กองช่าง 

32 โครงการปรับพื้นที่ถมสระ
ตรงวัดป่าพุตโตทัย  
จำนวน 1 ไร่ หมู่ที ่5 

เพ่ือเป็นการเพิ่มพื้นที่
ของร้านค้าชุมชน 

ขนาดพ้ืนที่ 1 ไร่ 
สูง 1.50 เมตร 

- - - - 400,000 จำนวนพื้นที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในตลาด
เพ่ิมมากข้ึน
ประชาชนได้ใช้
พื้นที่ได้สะดวก
ในการซ้ือสินค้า 

กองช่าง 

33 โครงการขุดลอกลำราง
สาธารณะ หมู่ที่ 6 

เพ่ือแก้ปัญหาน้ำทว่ม ขุดลอกลำลาง กำจัดวัชพืช 
หมู่ที่ 6 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในการ
ระบายน้ำ น้ำไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๗๗ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 

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

เพ่ือให้ประชาชน 
มีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปักเสาไฟ คสล. และพาด
สายไฟแรงต่ำ รวม
ระยะทาง และติดต้ังโคง
ไฟสาธารณะ 

200 เมตร 

- - 86,000 - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินมาก
ข้ึน 

กองช่าง 
การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค 

35 

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

เพ่ือให้ประชาชน 
มีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปักเสาไฟ คสล. และพาด
สายไฟแรงต่ำ จำนวน 6 
ต้น 

- - - - 120,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินมาก
ข้ึน 

กองช่าง 
การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๗๘ ~ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 

โครงการขุดลอกลำห้วย ม.6
ติดต่อกับ ม.7 คลองไส้ไก่เร่ิม
จากบา้น น.ส.ปรีชา - บา้นนาง
กาหลง 

เพ่ือป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วมเขต 
ตำบลห้วยทราย 

ขุดลอกลำห้วย ความยาว 
300 เมตร 

- - - - 50,000 
 

จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในการระบาย
น้ำไม่เกิดน้ำท่วมขัง
เหมือนปีที่ผ่านมา 

กองช่าง 

37 

โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
เส้นบ้านนายอา่ง (เลียบโรงงาน) 
หมู่ที่  7 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้ายาว  500  
เมตร  จำนวน  1 จุด 

- - - 
 

200,000 
 

- จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สินมาก
ข้ึน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค 

38 
อุดหนุนโครงการขยายเขต
ประปาสายบ้าน 
นางเจน หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำ
ใช้ได้อย่างทั่วถึง 

ระยะทาง 200 เมตร - - - - 70,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีน้ำใช้ที่
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
การประปา
ส่วนภูมิภาค 

39 

โครงการทำแผงเหล็กกั้นถนน
บริเวณที่ออกกำลังกาย   
หมู่ที่  7 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ทำแผงเหล็กกั้นถนนความ
ยาวระยะทาง  300 เมตร  
จำนวน  1 แห่ง 

- - 
 

- 50,000 
 

- จำนวนถนนที่
ดำเนินการ 

ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
มากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๗๙ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการติดต้ังโคมไฟฟ้าส่อง
แสงสว่าง  เสาเหล็กหล่อสูง  9  
เมตร  หมู่ที่ 7,10,5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โคมไฟหลอดนีออนเสา
เหล็กหล่อสูง 9 เมตร   
จำนวน  20  ต้น 

- - 
 

- 
 

300,000 
 

- จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
มากข้ึน 

กองช่าง 

41 โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ำไฟฟ้า       
หมู่ที่ 8 

เพ่ือใช้สูบน้ำออกจาก
หมู่บ้านเวลาเกิดน้ำ
ท่วมหมู่บ้าน 

จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ำไฟฟ้า
พร้อมท่อพญานาค  ขนาด 
12 น้ิวจำนวน  1  เคร่ือง 

- - 
. 

- 400,000 
 

- จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้
สะดวก   
ไม่เกิดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุงและลอกท่อ
ระบายน้ำ  
หมู่ที่ 8 

เพ่ือเป็นการระบาย
น้ำป้องกันไม่ให้น้ำ
ท่วมขัง 
 

ปรับปรุงท่อระบายน้ำ  
ความยาว 200 เมตร 

- - - 200,000 - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้
สะดวกไม่เกิด
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๘๐ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการซ่อมแซมท่อและฝา
ระบายน้ำและทางเดินเท้า        
หมู่ที่  8 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การคมนาคม 

ก่อสร้างท่อและฝาระบาย
น้ำและทางเดินเท้า   
จำนวน  1  จุด 

- - - 200,000 
 

- จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย 
หมู่ที่ 8 

1.เพ่ือต้องการลด
แหล่งเพาะพันธุ์เช้ือ
โรคและพาหะนำโรค
ต่างๆ  
2.เพ่ือประชาชน
ตำบลมีสุขภาวะที่ดี 

จำนวน 1 บอ่ - - - - 150,000 จำนวนหมูบ่้าน
ที่ดำเนินการ 

เป็นการอนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อม การ
กำจัดน้ำเสียในชุมชน 

กองช่าง 

45 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  
หมู่ที่ 9 สายบา้นผู้ใหญ่ ม.9 – 
บ่อน้ำ 

เพ่ือให้ประชาชนม ี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

เขตไฟฟ้าความยาว 
ระยะแนวเขต 150 เมตร  
จำนวน 1 จุด 

80,000 - - - - จำนวนหมูบ่้าน
ที่ดำเนินการ 

ประชาชนม ี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 
มากข้ึน 

กองช่าง 
การไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๘๑ ~ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการขยายเขตไฟฟ้าหลังวัด
บ้านยาง  ถึงบ้านนางสมบัติ  
แก้วโชติ  หมู่ที ่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าความยาว
ระยะแนวเขต  300 
เมตร  จำนวน  1  จุด 

- - 
 

- 150,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค 

47 โครงการขยายเขตติดต้ังไฟฟ้า
ส่องสว่างบริเวณสนามเด็กเล่น 
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ปักเสา คสล.จำนวน 2 ต้น - - - - 10,000 จำนวนหมูบ่้าน
ที่ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต 
และทรัพย์สินมากข้ึน 

กองช่าง 

48 โครงการขยายกำลัง
แรงดันไฟฟ้า หมู่ที่ 10 สายบ้าน
โนนคล้อ-บ้านพล ู

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าประมาณ 
จำนวน 1 จุด 

- - - 100,000 - จำนวนหมูบ่้าน
ที่ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต 
และทรัพย์สินมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๘๒ ~ 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 โครงการปรับปรุงลำห้วยหลัง
เจดีย์ – บา้นนางสุนันท์         
หมู่ที่  10 

เพ่ือให้น้ำไหลผ่านได้
สะดวกป้องกันปัญหา
น้ำท่วม 

ปรับปรุงลำห้วย  ความยาว  
100 เมตร 

- - - 
 

- 100,000 
 

จำนวนหมูบ่้าน
ที่ดำเนินการ 

รางน้ำของหมู่บ้านมี
สภาพดีข้ึน  น้ำไหล
ผ่านได้สะดวก  
ป้องกันปัญหาน้ำท่วม
ได้ 

กองช่าง 

50 โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น 
หมู่ที่  10   

เพ่ือให้มีฝายสภาพดี
สำหรับเก็บกกัน้ำ
ให้กับประชาชน 

ซ่อมแซมฝายน้ำล้น  จำนวน  
2  แห่ง 

- - - 
 

200,000 
 

- จำนวนฝายน้ำ
ล้นที่ซ่อมแซม 

ประชาชนไม่ขาด
แคลนน้ำในช่วยฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

51 โครงการขยายประปาภูมิภาคสาย
บ้านพลู หมู่ที ่10 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ำใช้อยา่ง
พอเพียง 

ระยะทาง 550 เมตร - - - - 220,000 จำนวนหมูบ่้าน
ที่ดำเนินการ 

แก้ปัญหาเร่ืองความ
เดือดร้อนจากการ
ขาดแคลนน้ำใช้ใน
ชุมชน 

กองช่าง 
การประปา
ส่วนภูมิภาค 

52 โครงการขยายเขตประปาภูมิภาค 
หมู่ที่ 10 สายบา้นนายหยด-บ้าน
ผู้ใหญ่ หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ำใช้อยา่ง
พอเพียง 

ระยะทาง 250 เมตร - - 100,000 - - จำนวนหมูบ่้าน
ที่ดำเนินการ 

แก้ปัญหาเร่ืองความ
เดือดร้อนจากการ
ขาดแคลนน้ำใช้ใน
ชุมชน 

กองช่าง 
การประปา
ส่วนภูมิภาค 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๘๓ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 โครงการปรับปรุงสะพานข้างวัด
บ้านยางหมู่ที ่10 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ 
คมนาคม 

ทำการปรับปรุง
สะพาน คสล.พร้อม
ราวสะพาน 

- - 200,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากข้ึน 

กองช่าง 
 

54 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
พักผ่อนหยอนใจ หมู่ที่ 10 

 เพ่ือเป็นแบบอย่างใน
การพัฒนาพื้นที่น่าอยู ่
และเป็นที่พักผ่อน
หยอนใจแก่คนในขุม
ชนและพื้นที่ใกล้เคียง 

จัดภูมิทัศน์สวน
พักผ่อนหยอนใจ หมู่
ที่ 10 

- - 500,000 - - จำนวนพื้นที ่  
ที่ดำเนินการ 

เป็นที่พักผ่อน
หยอนใจของคนใน
ชุมชนและพื้นที่
ใกล้เคียง และความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาม 

กองช่าง 

55 โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม
ชุมชนโคกแย ้- หินกอง 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไป
ตาม พรบ.ผังเมืองฯ
และเพ่ือการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

เพ่ือให้การใช้ที่ดิน
ถูกต้องตาม พรบ.ผัง
เมืองฯ จำนวน  1  
ตำบล 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จำนวน
ตำบลที่
ดำเนินการ 

การควบคุมอาคาร
ที่และที่ดินง่ายข้ึน
ถูกต้องตาม พรบ.
ผังเมืองฯ 

กองช่าง 

56 ปรับปรุงภูมิทัศน์ตรงสี่แยกต้น
โพธิ์ หมู่ที่ 1 เช่ือมต่อหมู่ที ่3 

1.เพ่ือความร่มร่ืน 
สวยงามของสถานที ่
2.เพ่ือเป็นแบบอย่าง
ในการพัฒนาพื้นที่น่า
อยู ่

จัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
น่าอยู่บริเวณส่ีแยกต้น
โพธิ ์

- - 500,000 500,000 - จำนวนพื้นที ่  
ที่ดำเนินการ 

สถานที่มีความ
สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 

รวม 56  โครงการ - - 1,280,000 1,315,000 2,615,000 4,720,000 3,140,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



~ ๘๔ ~ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปัญญาไทย 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก  

๒๕๖๑ 

(บาท) 
 

๒๕๖๒ 

(บาท) 
 

๒๕๖๓ 

(บาท) 
 

๒๕๖๔ 

(บาท) 
 

๒๕๖5 

(บาท) 
 

๑ โครงการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
และแผนชุมชน 

เพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
ตำบลโดยการจัดประชุม             
คณะกรรมการฯ ในระดับ
ต่าง ๆ  

- แผนพัฒนาตำบล 
- แผนพัฒนาตำบล
เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง 
- แผนดำเนินงาน 
- ติดตามแผนพัฒนา 

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ แผนพัฒนาตำบล มีแผนพัฒนาเป็น
กรอบในการจัดทำ
งบประมาณ 

สำนักปลัด 

๒ โครงการจัดประชุมประชาคม
ระดับตำบลและหมูบ่้าน  

เพ่ือรับทราบ ปัญหา 
ประเด็นการพัฒนา เพ่ือ
นำมาปรับการบริหารงาน
และจัดสรรงบประมาณ ได้
ตรงตามความต้องการ 

ระดับตำบล 
ระดับหมู่บ้าน 

30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ จำนวนคร้ังที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น 
ประเด็นปัญหา 
ความต้องการ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ ๘๕ ~ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
 

๒๕๖๒ 

(บาท) 
 

๒๕๖๓ 

(บาท) 
 

๒๕๖๔ 

(บาท) 
 

๒๕๖5 

(บาท) 
 

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

เพ่ือป้องกันและแก้ไข
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 

4 อุดหนุนโครงการเพื่อดำเนินงาน
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ
ในการดำเนินงานพลังแผน
เอาชนะยาเสพติด 

ศป.ปส.อำเภอ     
หนองแค 

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

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ ๘๖ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
5 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของ

ชาติ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมแสดงความ
จงรักภักดี และปกป้อง
สถาบันสำคัญของชาติ 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.ผู้นำชุมชน 
พนักงานฯ/ลูกจา้ง/
พนักงานจ้าง 
ประชาชน 
ในเขตพื้นที่ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จักรักภกัดีต่อ
สถาบันสำคัญของ
ชาติ 

สำนักปลัด 

6 โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพ่ือออกบริการประชาชน
ตามอำนาจหน้าที ่

หมู่ที่ 1-10 - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการและ
แจ้งปัญหา ความ
ต้องการ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ ๘๗ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
7 โครงการประกวดคำขวัญต่อต้าน

การทุจริต 

เพ่ือเป็นการรณรงค์สร้าง
จิตสำนึก และตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมในการ
ต่อต้านการทุจริต 

เด็กและเยาวชน 
ประชาชนในพ้ืนที ่

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

สร้างจิตสำนึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และความซ่ือสัตย์
สุจริต 

สำนักปลัด 

8 โครงการก่อสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน(กิจกรรมโตไป
ไม่โกง) 

เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชนเป็นคนดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความซ่ือสัตย์ สุจริต 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ 

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

เด็กและเยาวชนมี
จิตสำนึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
มีความซ่ือสัตย์
สุจริต 

สำนักปลัด 

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาด
ประชารัฐ Green Market หมู่ที่ 5 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้แก่คนในชุมชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือ
พัฒนาพื้นที่ตลาด
ประชารัฐ 

- 370,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ปรับปรุงต่อเติม
และพัฒนาใน
พื้นที่ดำเนินการ 

คนในตำบลมีอาชีพ
ที่มั่นคงมีงานทำใน
ท้องถ่ินลด
ค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวมี
คุณภาพที่ดีลด
ปัญหาด้านสังคม 

กองสวัสดิการฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ ๘๘ ~ 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
 

2563 

(บาท) 
 

2564 

(บาท) 
 

2565 

(บาท) 
 

10 

โครงการช่วยเหลือประชาชน
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีิต หมู่ที ่
1-10 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ในพ้ืนที่ให้มีคุณภาพที่ดี
ข้ึน 

โครงการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนด้าน
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

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

กองสวัสดิการ
สังคม 

11 
โครงการคุณธรรมสานสายใย
ครอบครัว 

เพ่ือเพ่ิมคุณธรรมสาน
สายใยในครอบครัว 

จำนวนชาวบา้นที่เข้าร่วม
โครงการ 

- 20,000 - 20,000 - จำนวนโครงการ ประชาชนในพ้ืนที่
ได้เกิดความรักใคร่
ในครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

12 

โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
กีฬานักเรียน  เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปและการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าแข่งขัน 
 หมู่ที่ 1 -10 

เพ่ือให้เยาวชนห่างไกล 
ยาเสพติด มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  
ปีละ 1  คร้ัง 

50,000 
 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

จำนวนกิจกรรม  
ปีละ 1 คร้ัง 

เด็กและเยาวชน
ห่างไกล 

จากยาเสพติด หัน
มาออกกำลังกาย
มากข้ึน 

-กองสำนักปลัด 
-กองการศึกษาฯ 

13 

โครงการจัดงานพิธีเปิด
โครงการตลาดประชารัฐ 

เพ่ือเป็นการจัดงานพธิี
เปิดโครงการตลาด
ประชารัฐ หมู่ที่ 5 เพ่ือ
ดำเนินการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

พิธีเปิดโครงการตลาด
ประชารัฐ  หมู่ที ่5 

- - 120,000 - - จำนวนโครงการ เป็นการช่วยเพ่ิมชอ่ง
ทางการจำหน่าย
สินค้าทางการเกษตร 

กองสวัสดิการฯ 

รวม 13  โครงการ - - 270,000 660,000 600,000 500,000 480,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



~ ๘๙ ~ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์    
รดน้ำดำหัวผู้สูงอาย ุ

เพ่ืออนุรักษ์และฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทยใน
ท้องถ่ิน 

จัดงานประเพณีสงกรานต์
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุใน
ตำบลห้วยทราย ปีลพ 1 
คร้ัง 

60,000 60,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนคร้ังที่
จัดงาน 

ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสำคัญ
ของวัฒนธรรม
ประเพณีไทย
และการมีส่วน
ร่วม 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการจัดฝึกอบรม
ธรรมะและพุทธศาสนา
นอกสถานที ่

เพ่ือส่งเสริมธรรมะให้
ประชาชนในตำบล 

จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ
นอกสถานที ่จำนวน 10 
หมู่ 

100,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 



~ ๙๐ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนา 

เพ่ือส่งเสริมและทำนุ
บำรุงพระพุทธศาสนา
ในวันสำคัญต่างๆ 

จัดกิจกรรมทางศาสนา
เช่นวันวิสาขบูชา                
วันอาสาฬหบูชา วัน
มาฆบูชา วันเข้าพรรษาฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนคร้ังที่
จัดงาน 

ประชาชนตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ 

กองการศึกษาฯ 

4 โครงการแข่งขัน เดิน-วิ่ง 
มินิมาราธอน ต่อต้านยา
เสพติด 

เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาและใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป 

- - 150,000 -  จำนวน 
โครงการ 

เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปได้ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ห่างไกลยา
เสพติด 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 



~ ๙๑ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันลอย
กระทง 

เพ่ือเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาล 
ในการจัดการส่งเสริม
ประเพณีท้องถ่ิน 
เพ่ือให้เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้เรียนรู้ ถึง
มรดกทางวัฒนธรรม
ของไทย 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนในตำบลพื้นที่
ใกล้   เคียง ได้เข้าร่วม
กิจกรรม เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์และสืบทอดมรดก
ทางวัฒนธรรมของไทย 

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

1. ประชาชนใน
ตำบลได้เข้าร่วม
กิจกรรมงาน
ประเพณีลอย
กระทง 
2. เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
ได้รับความรู้ และมี
ความเข้าใจใน
ประเพณีของไทย
ในทอ้ถิ่นดีข้ึน 
 3. ประชาชนเห็น
ความสำคัญของ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและ
ร่วมกันฟื้นฟู
อนุรักษ์ให้คงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 



~ ๙๒ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการหล่อเทียน
พรรษาและถวายเทียน
พรรษาประจำป ี

1.เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี
2.เพ่ือดำรงไว้ซ่ึง
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณ ี
3.เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา เยาวชน 
ประชาชน พนักงาน
ส่วนท้องถ่ืนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 

นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชน ประชาชน และ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน 

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

นักเรียนนัก    
ศึกษา เยาวชน 
ประชาชน 
พนักงานส่วน
ท้องถ่ิน มี
กิจกรรม
ร่วมกันทาง
ศาสนา อัน
เป็นการ
สร้างสรรค์ให้
เกิดความรู้ 
ความคิด 
ความสามัคคี 
และสืบทอด
ประเพณีที่ดี
งาม 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 



~ ๙๓ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการแข่งขันกีฬาตำบล
ต่อต้านยาเสพติด 

เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปให้
ความสนใจกีฬาและ
การใช้เวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป 

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

เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป
ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการจัดงานศาสนา
และพิธวีันสำคัญต่างๆ 

เพ่ืออนุรักษ์ฟื้นฟู
วัฒนธรรม ประเพณี
ไทยในท้องถ่ิน 

ประชาชนเข้าร่วมงานพิธี
ทางศาสนาและพธิีวัน
สำคัญต่างๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนวัสดุ
อุปกรณ์ที่
จัดซ้ือ 

ประชาชน
ตระหนักถึง
ความสำคัญ
ของศิลป
วัฒนะรรม
ประเพณีไทย
และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม
ต่างๆ ของ
ท้องถ่ิน 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 



~ ๙๔ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมประเพณี
วัฒนธรรมและราชพธิี 
รัฐพิธีอำเภอหนองแค 

เพ่ืออนุรักษ์และฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทยใน
ท้องถ่ิน 

อุดหนุนอำเภอหนองบแค 
จำนวน 1 คร้ัง 

15,000 
เงินอุดหนุน 

15,000 
เงินอุดหนุน 

15,000 
เงินอุดหนุน 

15,000 
เงินอุดหนุน 

15,000 
เงินอุดหนุน 

จำนวนคร้ัง
ที่อุดหนุน 

ประชาชนตระหนัก
ถึงความสำคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆของท้องถ่ิน 

กองการศึกษาฯ 

10 โครงการอุดหนุนวัด
พัชรบรรพตก่อสร้าง
ทางเดินเท้า คสล.     
วัดพัชรบรรพตวราราม 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ด้านการ
ท่องเที่ยว 

ขนาดกวา้ง 2 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
หนา 10 เซ็นติเมตร 

- - - 440,000 
เงินอุดหนุน 

- จำนวนคร้ัง
ที่ 
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 
วัดพัชรบรรพต 

11 โครงการอุดหนุน
ก่อสร้างเทลาน
คอนกรีตหน้าวัดบา้น
ยาง หมู่ที ่10 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการใช้
สถานที่จัดกิจกรรม 
ในวัด 

ขนาด 800 ตาราง
เมตร 

- - - 440,000 
เงินอุดหนุน 

- จำนวนคร้ัง
ที่ 
อุดหนุน
งบประมาณ 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ 

กองช่าง 
วัดพัชรบรรพต 

รวม 11 โครงการ - - 655,000 555,000 695,000 1,425,000 545,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



~ ๙๕ ~ 

 

 



 

~ ๙๕ ~ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบรุี ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
 

2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
 

2565 

(บาท) 
 

1 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง
พร้อมรางระบายน้ำข้างบา้น 
ครูป๋อง  หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมและป้องกัน
ปัญหาน้ำทว่มขัง 

ถนนดินลูกรังพร้อมราง
ระบายน้ำ ความยาวถนน  
200 เมตรจำนวน  1  สาย 

- - - 
 

- 100,000 จำนวนถนนที่
ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวกข้ึน
และป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วมขังมากข้ึน 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
สายบ้านนายแสวง  บุญจันทร์   
หมู่ที่ 1 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

ถนน  กว้าง 4  เมตร  ยาว   
200 เมตร จำนวน  1  
สาย 

- - 
 

- - 220,000 จำนวนถนนที่
ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวกมาก
ข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๙๖ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
3 โครงการปรับปรุงเสริมผิวทาง

พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 1 เช่ือมต่อหมู่ที่ 6 สาย
พหลโยธิน-โนนคล้อ 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

 

ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร 
ยาว  200  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

475,000 - - - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากข้ึน 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อ สายบ้าน นาย
ณรงค์ - บ้านนางแปว้ หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  250  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- 350,000 - - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ 
คมนาคมที่สะดวก
มากข้ึน 

 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๙๗ ~ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ

รูปตัวยูพร้อมฝาตระแกรงเหล็ก
หมู่ที่  1 สี่แยกต้นโพธิ์        
(สายถนนหนองแคเก่า) 

เพ่ือป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วมเขตตำบลห้วยทราย 

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
พร้อมฝาปิดตระแกรงเหล็ก 

ตามรูปแบบที่ อบต. 
กำหนด 

- - 610,000 - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำทว่มขัง กองช่าง 

6 โครงการขยายสะพาน คสล. 
สายหนองแคเก่า หมู่ที ่1 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  30  เมตร 
ยาว  200  เมตร 
 

- - - - 450,000 จำนวนถนนที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากข้ึน 

กองช่าง 

7 โครงการวางท่อระบายลงที่
สาธารณะบริเวณหน้าบ้าน
สารวัตรรุ้งทิวา  ทรัพย์สิน    
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้น้ำไหลผ่านได้
สะดวก 

ไม่เกิดน้ำท่วมขัง 

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ  
คสล.  ฝาปิดตะแกรงเหล็ก          
ยาว 200เมตร  ตามแบบ
และรายละเอยีดที่  อบต.
กำหนด 

- - - 300,000 - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้สะดวก
ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

กองช่าง 

8 โครงการซ่อมสร้างถนน       
ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก     
คอนกรีต หมู่ที่2 สายโศกแก 
ช่วงที่ 10 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  210  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- - 421,000 - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๙๘ ~ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

9 โครงการลาดยางมะตอย ผิว
จราจรแบบแอสฟัลท์ติก  หมู่ที ่
2 สายโคกหินลาด-โสกแก 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  กว้าง  6.00  
เมตร ยาว  200  เมตร     
หนา  0.05  เมตร     
ตามแบบที่  อบต. กำหนด 

- 
 

500,000 
 

- - - จำนวนถนนที่
ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.สาย
บ้านนางสมหมาย  หมู่ที่2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

ถนน คสล.  กว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 100 เมตร 
หนา  0.15 เมตร         
ตามแบบที่  อบต. กำหนด 

- - 
 

- 
 

- 220,000 จำนวนถนนที่
ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวกมาก
ข้ึน 

กองช่าง 

11 โครงการซ่อมสร้างถนนผิวพารา 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 
สายโคกหินลาด-โศกแก 

 

เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
ได้รับความสะดวกใน
ด้านต่างๆ 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  230  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

485,000 - - - - จำนวนถนนที ่
ซ่อมแซม และ
ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ 
คมนาคมที่สะดวก
มากข้ึน 

 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางแหวน หมู่ที ่2 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  100  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - 200,000 - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๙๙ ~ 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายข้างบา้นกำนันอู๊ด 
หมู่ที่ 2 

 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
สำหรับการคมนาคม 

 

ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร 
ยาว  50  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - - 83,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโสกแก-โสกโขมง  
หมู่ที่ 2 เช่ือมหมู่ที ่5 

 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
สำหรับการคมนาคม 

 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  200  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- 500,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาย
มนัส หมู่ที่ 2 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 

- - - - 330,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

16 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนผิวทางพาราแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่
ที่ 2 สายโศกแก ชว่งที่ 
9 

 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  210  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- 460,000 - - - จำนวนถนน
ที่ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
หมู่ที่ 2 สายหน้าบ้าน               
นายสมบุญ ทศวงค์ 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม
เน่ืองจากฤดูฝนมีน้ำทว่ม
ขังทุกปี 

ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร 
ยาว  25  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- 46,700 - - - จำนวนถนน
ที่ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๐๐ ~ 

 

 
 

 
 

 

 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยทางเข้าบ้าน
ลุงโยจน์ (ลุงอำนาจ)  
หมู่ที่ 2 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง  2.5  เมตร 
ยาว  150  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - 200,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ช่วงที่ 2 สาย
บ้านลุงมาก – บ้าน
นายสมหมาย หมู่ที่ 2 

เพ่ืออำนวยความสะดวกใน
การใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 380 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 836,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมาก
ข้ึน 

 
กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ช่วงที่ 10 สาย
โศกแก หมู่ที่ 2 

เพ่ืออำนวยความสะดวกใน
การใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 210 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - 460,000 1,606,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมาก
ข้ึน 

 
กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 2 
เช่ือมต่อหมู่ที่ 6 

เพ่ืออำนวยความสะดวกใน
การใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 280,800 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมาก
ข้ึน 

 
กองช่าง 

22 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนผิวทางพารา    
แอสฟัลท์ติก หลังวัด
ห้วยทราย หมู่ที่ 3 

เพ่ืออำนวยความสะดวกใน
การใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - - 396,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๐๑ ~ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

23 โครงการปรับปรุงฝาย  
(ขยายช่องน้ำ)  บริเวณบ้าน
นายสุธ ี บุญมา  หมู่ที่  3 

เพ่ือให้น้ำไหลผ่านได้
สะดวก 

ปรับปรุงฝาย  (ขยายช่อง
น้ำ) ความยาว  500  
เมตร 

- - - - 250,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่ในการระบาย
น้ำไม่เกิดน้ำท่วมขัง
เหมือนปีที่ผ่านมา 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
อบต.ห้วยทราย    หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้มีสถานที่ให้
ประชาชนได้ออกกำลัง
กาย และเล่นกีฬา
ประจำตำบล 

เทพื้นคอนกรีตติดไฟรอบ
สนามพร้อมติดต้ังอุปกรณ์
กีฬาจำนวน 1 แห่ง 

- - - 200,000 - จำนวนสนาม
กีฬาที่ปรับปรุง 

ประชาชนในพ้ืนที่มี
สนามกีฬาออกกำลัง
กาย เพ่ือสุขภาพ
แข็งแรง 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก หมู่ที ่3 เช่ือมต่อหมู่
ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - - 495,000 - จำนวนถนนที่
ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๐๒ ~ 

 

 
 
 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่ที่ 3       
สายบ้าน            
นายสมบูรณ์  ฉายากุล 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง  3.00  เมตร 
ยาว  36  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- 57,000 - - - จำนวนถนน
ที่ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวทางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 
เช่ือมต่อหมู่ที่ 2 
 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
สำหรับการคมนาคม 

 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  250  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

479,000 - - - - จำนวนถนน
ที่ 
ซ่อมแซม 
และก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ 
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงเสริม
ผิวทางพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3  
เช่ือมต่อ หมู่ที่ 1    
สายข้างโรงเรียน 
วัดห้วยทรายเช่ือมต่อ
ถนนสาย 
พหลโยธินสายเก่า 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีถนน
สำหรับการคมนาคม 

 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  245  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- - 100,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก หน้าบา้น
เปี๊ยกเครน หมู่ที่ 3 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 71 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - 100,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมาก
ข้ึน 

 
กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๐๓ ~ 

 

 
 

 
 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

30 โครงการขยายคอสะพาน
ทางเข้าบ้านนางเตือนใจ สระกิ่ง 
หมู่ที่ 3 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 
 

ขยายหูช้างกว้างข้างละ        
1 เมตร 
 

- - - - 80,000 จำนวนหมูบ่้านที ่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากข้ึน 

กองช่าง 
 

31 โครงการก่อสร้าง             
รางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3        
รูปตัวยูข้างโรงเรียน          
วัดห้วยทราย  

เพ่ือการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 70 เมตร 
พร้อมฝาปิดตระแกรงเหล็ก 
ตามรูปแบบที่ อบต. 
กำหนด 

- - 217,000 - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำทว่มขัง กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ คสล. หมู่ที่ 3 เช่ือมต่อ 
หมู่ที่ 6 พร้อมฝาปิดตระแกรง
เหล็ก 

เพ่ือการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขังเขตตำบลห้วย
ทราย 

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 140 เมตร 
พร้อมฝาปิดตระแกรงเหล็ก  
ตามรูปแบบที่ อบต.
กำหนด 

- - 490,000 - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

มีพื้นที่รางระบายน้ำ 
น้ำไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

33 โครงการปรับปรุงขยายบันได 
คสล. ลงลำห้วย  บริเวณหน้า           
วัดห้วยทรายให้ใหญ่กว่าเดิม 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือความปลอดภัยของ
ประชาชนในการเดินลง
บันได ลงลำห้วย 

ปรับปรุงบันได  คสล. กว้าง 
5 เมตร  
จำนวน  1  แห่ง 

- - - - 60,000 
 

จำนวนบันไดที่
ปรับปรุง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการเดิน
ลงบันไดลงลำห้วย 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต 
แนวคลองหน้าวัดห้วยทราย-
โรงเรียน  วัดห้วยทราย        
หมู่ที่ 3 

ป้องกันปัญหาเด็ก
นักเรียนตกน้ำ 

ก่อสร้างร้ัวคอนกรีต ความ
ยาวร้ัว 200  เมตร 
จำนวน  1  สาย 

- - - 200,000 - จำนวนร้ัว
คอนกรีตท่ี
ก่อสร้าง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๐๔ ~ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

35 โครงการขยายถนน คสล. 
หน้าโรงเรียนหินกองฯ-

ป้ายโคกหินลาด-ปั๊มเจ็ท  
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการคมนาคม 

ขยายถนน คสล. กว้าง 
1.50 เมตร ยาว 110  
เมตร 
จำนวน 1  สาย 

- - - 500,000 - จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมาก
ข้ึน 

กองช่าง 

36 โครงการปรับปรุง  
ซ่อมแซมถนน  บริเวณ
ทางเข้าหมู่บ้านพรรณผกา 
หมู่ที่  4 -ถนนพหลโยธิน 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
สำหรับการคมนาคมที่
สะดวก 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ความยาวถนน  50 เมตร 
จำนวน 1  สาย 

- - - 300,000 
 

- จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมาก
ข้ึน 

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 4  
สายทางเข้าวัดห้วย
ทองหลาง- 
ตำบลห้วยขมิ้น 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  100  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

191,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๐๕ ~ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

38 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก ตรงข้าม
โรงเรียนหินกอง 
เส้นทางสายกระบือเกา่ 
หมู่ที่ 4 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - - 660,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกสายบ้าน
นางสายหยุด หมู่ที ่4 

เพ่ืออำนวยความสะดวกใน
การใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
 

- - - 330,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมาก
ข้ึน 

 
กองช่าง 

40 โครงการขยายถนน 
คสล. หมู่ที่ 4 สาย
โรงเรียนหินกองวิทยา   

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

 ขนาดกว้าง 1.50 เมตร  
ยาว  250  เมตร 
หนา  0.15 เมตร พร้อม    
การ์ดเลน  ตามแบบที่  อบต. 
กำหนด 

-  

- 

400,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมาก
ข้ึน 

 
กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างคลอง
ดาดผนังคอนกรีตคลอง
ระบายน้ำ  บริเวณบาง
กระเบา ข้างโรงงาน    
พี ซี ไอหมู่ที่ 4   

เพ่ือการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขังเขตตำบลห้วยทราย 

ก่อสร้างคลองดาดผนังคอนกรีต
คลองระบายน้ำ ความยาว  
500 เมตร 

- - - 600,000 
 

- จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ช่วยแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง ต. 
ห้วยทราย   

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๐๖ ~ 

 

 

 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.      
หมู่ที่ 4 

เพ่ือการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัว สาย
บ้านนายเบอ้ ขนาดกวา้ง 
0.50 เมตร ยาว 82 เมตร          
ลึก 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด
รางตะแกรงเหล็ก และวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ชั้น 
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 เมตรลอดถนน                 
จำนวน 17 ท่อน ตามรูปแบบ
และรายละเอยีดที่ อบต.
กำหนด 

303,000 
 

- - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้าง
หลังคาอเนกประสงค์
ครอบศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการประชุม
หรือทำกิจกรรมต่างๆ 

หลังคาอเนกประสงค์ครอบทั้ง
สี่ด้าน  
ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

- - - - 500,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์ใน
การประชุม
หรือทำ 
กิจกรรมต่างใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.หมู่ที่  5 สายโสก
โขมง-โสกแก 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
สำหรับการคมนาคม 

ถนน คสล.  กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว  200  เมตร 
หนา  0.15 เมตร     
ตามแบบที่  อบต. กำหนด 

500,000 
 

- - - - จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวกมาก
ข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๐๗ ~ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

45 โครงการเทปูน คสล. 
หน้าศาลาวัดพัชร
บรรพต หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ทำกิจกรรม
ต่างๆ 

เทปูน คสล.หน้าวัดพัชรบรรพต
จำนวน 1 จุด 

- - - - 300,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ใช้
ประโยชน์ใน
การทำ
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้าง        
รางระบายน้ำ คสล.     
หมู่ที่ 4 รูปตัวยู         
สายหน้าบ้านผู้ใหญ่หมู่ที ่
4 ถึงทางไปวัดพัชร
บรรพตวราราม          
ฝั่งตะวันออก 

เพ่ือการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวย ู 
ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 70 เมตร 
พร้อมฝาปิดรางตะแกรงเหล็ก
เช่ือมต่อของเดิม รูปแบบและ
รายละเอียดที ่อบต.กำหนด 

- - 217,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  หมู่ที่  5  
บ้านนายสายันต์  
มาลาแพง 

เพ่ือการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

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

- - - 
 

- 320,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างคัน
กั้นน้ำ  หมู่ที่ 5 สาย
บ้านโสกโมง – โศกแก 

เพ่ือป้องกันการพังทลาย
ของหน้าดิน 

ก่อสร้างผนังกั้นน้ำสูง  50  
ซม.  ยาว 50  เมตร 

- - - 
 

- 150,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

แก้ปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๐๘ ~ 

 

 
 

 
 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

49 โครงการก่อสร้างเรียง
หินยาแนวป้องกันตลิ่ง
พัง สายบา้นนายจันทร์ 
หมู่ที่ 5 

เพ่ือการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

- 117,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

50 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพาน
คอนกรีต ถนนข้างลำ
ห้วย บ้าน สอต.นาย
จันทร์ มหาวัฒ์ หมู่ที ่5 

เพ่ือให้เกิดความสะดวกใน
การสัญจรไปมา 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว   10 เมตร 

- - - - 350,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างลาน
พื้นคอนกรีตตรงศาลา
ประชาธิปไตย หมู่ที่ 5 

เพ่ือใช้เป็นที่ทำกิจกรรม
ของผู้สูงอาย ุ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่เพิ่มเติม
ในการทำกิจกรรมมากข้ึน 

- - - - 27,500 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ผู้สูงอายุมี
ความสะดวก
ในการทำ
กิจกรรมเพ่ิม
มากข้ึน 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างปูทับ
เสริมผิวทางพาราแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต        
หมู่ที่ 5 สายบา้นนาย
จันทร์  มหาวัตร์ 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - 468,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน
พาราแอสฟัลท์ติกสาย
วัดป่าพุทธญาณ หมู่ที่ 5 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร 
ยาว  302  เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - 607,624 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๐๙ ~ 

 

 
 
 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 5 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทางคมนาคม 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หมู่ที่ 5 สายบ้านนาง
สวาท หรุกำแหง ช่วงที่ 1 ถนน 
คสล.ขนาดกว้าง  4.00  ยาว  
70  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีตผิว
จราจร ไม่ น้ อยกว่ า   28 0  
ตารางเมตร ช่ วงที่  2  ถนน 
คสล.คิดเป็นพื้นที่เทคอนกรีต
ผิวจราจร ไม่ น้อยกว่า  35  
ตารางเมตร  พร้อมลงลูกรัง
ไหล่ทาง 2 ข้างทางตามสภาพ
พื้ น ที่ เข ต ท า งที่ เห ลื อ อ ยู่  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กำหนด 

200,000 
 

- - - - จำนวนถนน
ที่ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

55 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนผิวพาราแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 
สายน้ำตกนางโจน- 
โสกโขมงช่วงที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
ได้รับความสะดวกในด้าน
ต่างๆ 

ขนาดกวา้ง  5.00  เมตร 
ยาว  180  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- - 471,000 - - จำนวนถนน
ที่ 
ซ่อมแซม 
และก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ 
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๑๐ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา คสล. และปูพื้นยาง
หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้สร้างเสริม
สุขภาพที่ดีให้ประชาชน 

ก่อสร้างลานกีฬา คสล. และปู
พื้นยาง ขนาด     200 ตรม. 

- 500,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ผู้มาใช้บริการมี
สุขภาพทีดีข้ึน 

กองช่าง 
 

57 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.สายบ้านนาย 
สายันตห์ หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

 

ปรับปรุงถนน คสล.น้ำท่วมขัง - - - 200,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 
5 สายหน้าฟิชชิงปาร์ค 

 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4  เมตร 
ยาว  200  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- 438,600 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ทางเข้าบ้าน 
นางบุญเตย  อว่มสกุล 
หมู่ที่ 5  

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4  เมตร 
ยาว  25  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - 55,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกส์สายน้ำตก
นางโจน หมู่ที ่5 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

- - - - 1,340,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากข้ึน 

 
กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๑๑ ~ 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

61 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล.         
หมู่ที่ 6 

เพ่ือการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 
รูปตัวยู สายบา้นนางทุมมา  
ขนาด 0.50 เมตร  
ยาว 140 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร  
พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ  
ตะแกรงเหล็ก ตามรูปแบบและ
รายละเอียดที ่อบต กำหนด 

- 490,000 - - - จำนวนหมา
บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

62 

โครงการปรับปรุง
สะพาน ซอยต้นสนข้าง
บ้านนางเสนาะ      
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภยั  

ปรับปรุงสะพาน 

 
- - - 150,000 - จำนวน

หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมี
ความปลอดภยั
ในการเดินทาง 

กองช่าง 

63 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำไหล่ทางถนน
บ้านโนนคล้อ-          
แยกถนนพหลโยธิน
พื้นที่รูปตัวย ูหมู่ที่ 6 
เช่ือมต่อหมู่ที่ 3 และ
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้น้ำไหลผ่านได้
สะดวก ไม่เกิดน้ำทว่มขัง 

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 140 เมตร 

- - - 490,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้
สะดวกไม่เกิด
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

64 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ หมู่ที ่6 
สายถนนบา้นโนนคล้อ-
แยกพหลโยธิน 

เพ่ือให้น้ำไหลผ่านได้
สะดวก ไม่เกิดน้ำทว่มขัง 

ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 150 เมตร 
พร้อมฝาตระแกรงเหล็กตาม
รูปแบบและรายละเอยีดตามที่ 
อบต.กำหนด 

- - 480,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้
สะดวกไม่เกิด
น้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๑๒ ~ 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

65 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังหน้าบ้านนาง
เสนาะ  ภักดีวงษา ถึง
ฝายน้ำล้น หมู่ที่6 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  ความยาว
ถนนลูกรัง  ความยาว  350  
เมตร  จำนวน  1  สาย 

- - - - 200,000 จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

66 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.บริเวณซอยบ้าน
นายดำเกิง หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน  คสล.ระยะทาง 200 
เมตร กว้าง 3.00 เมตร 
 จำนวน 1 สาย 

- - - - 300,000 จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

67 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. บริเวณบ้านนาง
มะลิ – บา้นนายหล้า  
หน่อสูงเนิน   หมู่ที ่6 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน  คสล.ประมาณ  150  
เมตร จำนวน 1 สาย 

- - - 300,000 - จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 

กองช่าง 
 

68 โครงการสร้างดินลูกรัง
เรียบลำห้วยข้างบา้น  
น.ส.สุกาลดา            
ทีละพงษ์ ถึง บ้านเก่า 
นายเฉลียว  แกว้โชติ  
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
สำหรับการคมนาคม 

ลูกรังบดอัด  กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร 
หนา  0.05 เมตร         
ตามแบบที่  อบต. กำหนด 

- - 
 

- 200,000 
 

- จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากข้ึน 

กองช่าง 
 

69 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนายยา 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
สำหรับการคมนาคม 

ขนาดกวา้ง  3.00 เมตร 
ยาว 56 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 92,400 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากข้ึน 

 
กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๑๓ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

70 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. หมู่ที่ 6 สายบ้าน
นายปัญญา  จงดา 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

ขนาด  กวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  220  เมตร 
หนา  0.15  ซม. 

- - - 
 

- 484,000 
 

จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
6 เช่ือมต่อหมู่ที่ 2       
สายบ้านอาจารย์เหลือ 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 

- 162,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนน
ดินลูกรัง บริเวณข้าง
บ้านป้าแอ๋ว – ม.7 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

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

- 
 

- - - 200,000 จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 
 

73 
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ หมู่ที ่ 7  -  
ถนนสายรอบเชิงเขา 

เพ่ือการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

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

- - - 400,000 
 

- จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

กองช่าง 

74 
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนายรัตน์ 
หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 148 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 277,056 - - จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๑๔ ~ 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางแมว – 
บ้านนางสว่าง  หมู่ที่  7 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 

ถนน คสล.กว้าง  3  เมตร  
ยาว  70  เมตร  
จำนวน  1 สาย 

250,000 
 

- - - - จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างปูทับเสริม
ผิวทางพาราแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที ่7          
สายเลียบชายเขา 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์
ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 7 ปิดทับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  
สายเรียบชายเขาบา้นบุ ชว่งที่ 
1 ขนาดกว้าง  4.00  
 ยาว  106  เมตร   
หนา  0.05  เมตร  ช่วงที่ 2 
ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร 
ยาว 140 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
  หรือคิดเป็นพื้นที่ปูทับเสริมผิว
ทางพาราแอสฟัลท์ติกไม่น้อย
กว่า 700 ตารางเมตร รวม
พื้นที่ปูทับเสริมผิวทางพารา
แอสฟัลทืติกคอนกรีตไม่น้อย
กว่า 124 ตารางเมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กำหนด 

- 
 

- 435,000 
 

- - จำนวนถนน
ที่ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๑๕ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

77 โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายสมศักด์ิ หมู่ที่ 7 
–บ้านนายวัน 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  200  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - - - 440,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตหมู่ที่ 7 สายบา้น 
ส. อบต.แก้วตา  บ้านบุ
เลียบชายเขา 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  250  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- 433,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท์ติกยางพาราหมู่
ที่ 7 สายกลางนา 
เช่ือมเทศบาลหินกองเส้น
โรงฆ่าสัตว ์

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  804  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- - 1,617,648 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกยางพารา 
สายบ้านนายพินิจ  
อ้นประเสริฐ ถึงห้องเช่า 
นายไพฑูล สอนเช้ือ     
หมู่ที่ 7 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  250  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- - - 450,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๑๖ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

81 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนางนาง 
หมู่ที่ 7 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  15  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 

- - 33,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างถนน 

แอสฟัลท์ติกส์ หมู่ที่ 7 
เช่ือมต่อ อบต.โคกแย้
สายข้างโรงงาน scg  

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  350  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- - 490,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

83 โครงการก่อสร้างพื้น 
คสล. บริเวณสวนหย่อม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
และรู้จักรักษา
สิ่งแวดล้อม 

 

ขนาดกวา้ง 20x30 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - - 150,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

มีที่พักผ่อนหย่อน
ใจเพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

84 โครงการเทพื้นคอนกรีต
บริเวณลานโพธิ ์หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนจัด 
กิจกรรมส่วนรวม 

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

ประชาชน
สามารถ 
ใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ได้ 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๑๗ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

85 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางมะตอยพร้อม
วางท่อสายโรงเบียร์หมู
ทอง – ข้ึนเขาหมู่ที ่9 

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
สำหรับการคมนาคม 

ถนน  กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร 
หนา  0.05 เมตร และ   วางท่อ 
ø 60 เซ็นติเมตร        
ตามแบบที่  อบต. กำหนด 

- - 
 

500,000 
 

- - จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากข้ึน 

กองช่าง 
 

86 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. 
สายบ้านนายประทวน 
แป้นไผ่ หมู่ที่  10 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการคมนาคม 

ถนน  คสล.  กว้าง  3  เมตร 
ยาว  72  เมตร  จำนวน  1  
สาย 

- 
 

- - - 176,000 จำนวนถนน
ที่ก่อสร้าง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 
10 รูปตัวย ูสายหน้าโรง
น้ำแข็งเก๋าไซด์ไอซ์ 

เพ่ือให้น้ำไหลผ่านได้
สะดวก ไม่เกิดน้ำทว่ม
ขัง 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. 
ฝาปิดตะแกรงเหล็ก 
ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร  
ยาว 45 เมตร ตามแบบและ
รายละเอียดที ่อบต.กำหนด 

- - 145,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

น้ำไหลผ่านได้
สะดวกไม่เกิดน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

88 โครงการเรียงหินยาแนว 
ป้องกันตลิ่งพัง  คลองหน้า
วัดบ้านยาง หมู่ที ่10  

เพ่ือการระบายน้ำให้
สะดวกแก้ปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

ขนาดยาวรวม 45 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต. กำหนด 

- 148,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ลดปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๑๘ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

89 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
ทางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 10 
เช่ือมต่อหมู่ที่ 5 ชว่งที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

ก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์
ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 10 สาย
บ้านโนนคล้อ  ช่วงที่ 1 ถนน
กว้าง  4.00  ยาว 122  
เมตร  หนา  0.05  เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกส์ ไม่น้อยกว่า  
488  ตารางเมตร ช่วงที่ 2 
ถนนกว้าง  3.00  ยาว 254  
เมตร  หนา  0.05  เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกส์ ไม่น้อยกว่า  
762  ตารางเมตร     
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 
อบต.กำหนด 

- 
 

- 400,000 
 

- - จำนวนถนน
ที่ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
สายบ้านลุงจิตร         
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคมได้สะดวกมาก
ข้ึน 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 245 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

200,000 - - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02 



 

~ ๑๑๙ ~ 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 2561 

(บาท) 
 

2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 

91 โครงการก่อสร้างเสริมผิว
ทางพาราแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 10     
สายโนนคล้อ เช่ือมต่อ 
หมู่ที่ 5 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  3-4  เมตร 
ยาว  311  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- 478,000 - - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก ถนนหน้าวัด
บ้านยาง หมู่ที่ 10 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  180  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- - 230,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกมากข้ึน 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้าน         
นางประมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
กลัดเนียม   หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

ขนาดกวา้ง  4.00  เมตร 
ยาว  100  เมตร 
หนา  0.05  เมตร 

- - 220,000 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิต 
และทรัพย์สิน
มากข้ึน 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกสายวัดบา้น
ยาง-บ้านลุงแดง  
หมู่ที่ 10 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร 
ยาว 50 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

 

- - - - 82,500 จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวกมาก
ข้ึน 

กองช่าง 

95 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพาน คสล. 
หมู่ที่ 10 

เพ่ืออำนวยความสะดวก
ในการใช้เส้นทาง
คมนาคม 

ขนาดกวา้ง 0.05 เมตร 
ยาว 45 เมตร 
ตามรูปแบบรายละเอียดที ่
อบต.กำหนด 

- - 157,500 - - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมี
การคมนาคม
ที่สะดวกมาก
ข้ึน 

กองช่าง 

รวม 95 โครงการ - - 3,083,000 4,680,300 10,011,028 8,127,000 6,838,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



~ ๑๒๐ ~ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒  ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนงานการเกษตร  

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพล อดุลยเดช 

เพ่ือให้ประชาชนนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาความยากจน 
เพ่ิมรายได้ ลดรายจา่ย 

ประชาชน หมู่ที ่1-10 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ  

ประชาชนนำหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใช้
ให้ มีรายได้เพิ่มข้ึน 
และสามารถลด
รายจ่ายได้ 

สำนักปลัด 

๒ โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
และคุณภาพชวีิตที่ดี 

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

หมู่ที่ 5 

- - 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 1 แห่ง เป็นแหล่งเรียนรู้
และดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ 
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ ๑๒๑ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
๓ โครงการการจัดการน้ำตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคาร
น้ำใต้ดิน) 
 

1.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำทว่ม
ขัง 
2.เพ่ือแก้ปัญหาพื้นที่แห้ง
แล้ง 
3.เพ่ือช่วยเพ่ิมระดับน้ำใต้
ดินน้ำบาดาล 
4. เพ่ือช่วยเพ่ิมความชุ่ม
ชื้นให้ผิวดินทำให้ต้นไม้
และพืชเขียวทั้งปี 
5.เพ่ือลดปริมาณน้ำเสียใน
ชุมชน 

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

สำนักปลัด 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตรตำบลห้วยทราย 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพทางเกษตรให้
สามารถผลิตสินค้าที่มี
ความคุณภาพและ
ปลอดภัยและสามารถลด
ต้นทุนได้ 

ประชาชน หมู่ที ่1-10 - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้มีศักยภาพ
มากข้ึน 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ ๑๒๒ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
5 อุดหนุนโครงการพัฒนาและ

ส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริในระดับตำบล อำเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการโครงการพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพศูนย์
การเรียนรู้โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ในระดับตำบล อำเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี 

ที่ทำการปกครอง
อำเภอหนองแค 

40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,000    1 แห่ง เพ่ิมศักยภาพศูนย์
การเรียนรู้โครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริใน
ระดับตำบล อำเภอ
หนองแค จังหวัด
สระบุรี 

สำนักปลัด 

6 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 

เพ่ือเป็นการสนอง
พระราชดำริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

พื้นที่ตำบล 
ห้วยทราย 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เป็นสร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ และ
พัฒนาการใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ ๑๒๓ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
7 โครงการปลูกต้นไม้ เพ่ิมพื้นที่สี

เขียว ลดโลกร้อนในเขตพื้นที่ตำบล
ห้วยทราย 

เพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียวและ
ช่วยลดภาวะโลกร้อน 

พื้นที่ 
ตำบลห้วยทราย 
 

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

เพ่ิมพื้นที่สีเขียว
ช่วยฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมให้ดี
ข้ึน 

สำนักปลัด 

8 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ และส่งเสริม
สภาพแวดล้อมในชุมชนให้
น่าอยู ่

พื้นที่ 
ตำบลห้วยทราย 
 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของพ้ืนที่
ดำเนินการ 

พื้นที่ได้รับการ
พัฒนาให้มี
สภาพแวดล้อม ภูมิ
ทัศน์ ที่สวยงามน่า
อยู่มากข้ึน 

สำนักปลัด 

9 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อาสาสมัคร  
จำนวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุข
ฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ ๑๒๔ ~ 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
10 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร

เพ่ือการเกษตร  (Big Data) 
เพ่ือสร้างฐานข้อมูลของ
เกษตรกรในพ้ืนที่ และ
ปรับปรุงให้ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน สามารถนำใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตรในพื้นที ่

เกษตรกร หมู่ที่ 1-10 - - 20,000 20,000 - ร้อยละของ
เกษตรกรที่เข้า
ร่วมโครงการ 

มีฐานข้อมูล
เกษตรกรในพ้ืนที่ 
เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็ง ศักยภาพ 
และแก้ไขปัญหาได้
ถูกต้อง 

สำนักปลัด 

11 โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร
ประจำตำบล 

เพ่ือให้การบริหารงาน 
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล 

ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนคร้ังที่
ดำเนินการ 

การบริหารงาน 
ศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษ
ตรประจำตำบลมี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ ๑๒๕ ~ 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
12 โครงการเพิ่มศักยภาพ

คณะกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
และเกษตรกรตำบลห้วยทราย 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
คณะกรรมการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลและ
เกษตรกรตำบลห้วยทราย 

คณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดฯ 
เกษตรกร  

หมู่ที่ 1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
คณะกรรมการศูนย์
ถ่ายทอดฯ และ
เกษตรกร มากข้ึน 

สำนักปลัด 

13 โครงการส่งเสริมการจัดต้ังการ
เรียนรู้ โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
พระราชดำริ 

อุดหนุนอำเภอหนองแค 
จำนวน 1 คร้ัง 

40,000 
เงินอุดหนุน 

40,000 
เงินอุดหนุน 

40,000 
เงินอุดหนุน 

40,000 
เงินอุดหนุน 

40,000 
เงินอุดหนุน 

จำนวนคร้ังที่
อุดหนุน 

ศูนย์เรียนรู้มี
ศักยภาพมากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

รวม 13  โครงการ - - 300,000 300,000 840,000 840,000 820,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



  ~ ๑๒๖ ~   

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุร ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมคุณภาพตามวิถีไทยภูมิปัญญาไทย 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 แผนงานงบกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

1 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภยั
ต่าง ๆ  

เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยพิบัติ สาธารณ
ภัย   ต่าง ๆ กรณีฉุกเฉิน 
จำเป็นเร่งด่วน 

ประชาชนในพ้ืนที่ที่
ได้รับความเดือดร้อน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชน
ผู้ประสบภัยได้รับ
การช่วยเหลือดูแล
จากหน่วยงาน 

สำนักปลัด 

2 โครงการเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับตำบล 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการ
บริการด้านสุขภาพ 

ส่งเสริมหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถ่ิน จำนวน 10 
หมู่ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จำนวนหมูบ่้านที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

ปนะชาชนมี
สุขภาพทีแ่ข็งแร็ง 

กองสาธารณสุข
ฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



  ~ ๑๒๗ ~   

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

3 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ได้รับ
การดูแลอยา่งทั่วถึง 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนที ่
ตำบลห้วยทราย 

5,990,400 
เงินอุดหนุน 

5,990,400 
เงินอุดหนุน 

6,020,500 
เงินอุดหนุน 

6,020,500 
เงินอุดหนุน 

6,020,500 
เงินอุดหนุน 

จำนวนคร้ังที่
อุดหนุน 

ศูนย์เรียนรู้มี
ศักยภาพมากข้ึน 

กองสวัสดิการฯ 

4 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพความ
พิการในเขตพื้นที่ตำบลหว้ยทราย 

เพ่ือให้ผู้พิการในพื้นที่ได้รับ
การดูแลอยา่งทั่วถึง 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ให้แก่คนพิการในพื้นที่
ตำบลห้วยทราย  

1,805,160 
เงินอุดหนุน 

1,647,360 
เงินอุดหนุน 

1,647,360 
เงินอุดหนุน 

1,647,360 
เงินอุดหนุน 

1,647,360 
เงินอุดหนุน 

จำนวนผู้พิการที่
ได้รับเบี้ย 

ผู้พิการในพื้นที่
ได้รับการจัด
สวัสดิการอย่าง
ทั่วถึง 

กองสวัสดิการฯ 

5 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

เพ่ือสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับพื้นที่ตำบลหว้ยทราย 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

260,000 260,000 260,000 280,000 300,000 จำนวนกองทุน เป็นหลักประกันใน
การเสริมสร้าง
สุขภาพของตำบล 

กองสวัสดิการฯ 

6 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมขน เพ่ือสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลหว้ยทราย 

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

กองสวัสดิการฯ 

รวม 6  โครงการ - - 8,705,560 8,547,760 8,577,860 8,597,860 8,617,860 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ ๑๒๘ ~ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แผนงานเคหะและชมุชน 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
1 โครงการหมู่บ้านปลอดถังขยะ 1.เพื่อให้ชุมชนมีการ

จัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการกำจัดขยะ 
3.เพ่ือปลูกจิตสำนึกใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

 

หมู่บ้านในตำบลหว้ยทราย
ปลอดถังขยะ 
 มีสภาพแวดล้อมที่ดี 

- 50,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนหมูบ่้าน
ทุกหมู่บ้านใน
ตำบลห้วยทราย 

ประชาชนมี
สุขลักษณะทีดี 
สภาพแวดล้อมใน
หมู่บ้านดีข้ึน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 โครงการจัดกิจกรรมบำเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์  หมู่ที ่ 
1-10 

เพ่ือความสวยงามและ
เป็นระเบียบของหมู่บา้น 

จัดกิจกรรมทำความสะอาด
หมู่บ้าน  จำนวน  10  หมู ่

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

หมู่บ้านมีความ
สะอาดสวยงามและ
ประชาชนมีความ
สามัคคี 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. 02 



~ ๑๒๙ ~ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
3 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ

รถขยะ 

เพ่ือรองรับการทำงานใน
องค์กรได้ทั่วถึงและ
รวดเร็ว 

เพ่ิมอาคารโครงการ
หลังคาเหล็กเทพื้น  คสล.  
ขนาดกวา้ง  10เมตร  
ยาว  8  เมตร ตามแบบที ่ 
อบต.กำหนด 

- - 
 

- 300,000 
 

- จำนวนอาคารที่
ก่อสร้าง 

มีอาคารเก็บรถขยะ           
ได้มาตรฐาน 

กองสาธารณสุข 

4 โครงการก่อสร้างอาคารคัด
แยกขยะ 

เพ่ือรองรับการทำงานใน
องค์กรได้ทั่วถึงและ
รวดเร็ว 

เพ่ิมอาคารโครงการ
หลังคาเหล็กเทพื้น  คสล.  
ขนาดกวา้ง  10เมตร  
ยาว  8  เมตร ตามแบบที ่ 
อบต.กำหนด 

- - 
 

- 300,000 
 

- จำนวนอาคารที่
ก่อสร้าง 

มีอาคารคัดแยกขยะได้
มาตรฐาน 

กองสาธารณสุข 

แบบ ผ. 02 



~ ๑๓๐ ~ 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
5 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ เพ่ือให้มีครุภัณฑ์

ยานพาหนะใช้ในการ
กำจัดขยะมูลฝอย 
เพียงพอและเหมาะสม
กับการใช้งานกบั
ปริมาณขยะที่เกิดข้ึนใน
พื้นที่รับผิดชอบ 

ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ ตาม
แบบมาตรฐานครุภัณฑ์   
จำนวน  1  คัน 

- 2,400,000 - - - จำนวนรถขยะที่
จัดซ้ือ 

สามารถเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยชุมชน ได้
ครอบคลุมพ้ืนที่ ไม่มี
ขยะตกค้าง ทำให้
ชุมชนน่าอยู ่ไม่มี
แหล่งเพาะพันธุ์โรค
ที่มาจากขยะ 

กองสาธารณสุขฯ 

6 โครงการรณรงค์การจัดทำ    
ถังขยะอินทรียห์รือถังขยะ
เปียกครัวเรือน 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาร
ในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยในพ้ืนที ่
2.เพื่อรณรงค์และขยาย
ผลสู่การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
รักษาดูแลสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือของชุมชน
ในท้องถ่ิน 

1.ลดปริมาณขยะมูลฝอย
ล้นถังขยะ  
2.กลุ่มเป้าหมายจำนวน
ครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการฯ ครัวเรือนใน
เขต พื้นที่ ของประชาชน
ทั่วไป ครัวเรือนของผู้นำ
กลุ่มองค์กรภาคประชาชน 
ครูและนักเรียนเป็น
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนครัวเรือน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ปริมาณของขยะใน
ท้องถ่ิน ตำบลลดลง
เพ่ือให้คนในท้องถ่ิน 
ตำบล มีส่วนร่วมใน
การทำกจิกรรมคัด
แยกขยะ สร้าง
จิตสำนึกในการคัด
แยกขยะใหแ้ก่คนใน
ชุมชนเพ่ือให้คนใน
ท้องถ่ิน ตำบลได้มี
ความตระหนักถึง
ผลกระทบปริมาณ
ขยะที่อาจส่งผลต่อ
ชุมชน คนในชุมชนคัด
แยกขยะถกูวธิ ี

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. 02 



~ ๑๓๑ ~ 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
7 โครงการธนาคารขยะ หมู่ที ่

1-10 
เพ่ือสนับสนุนให้
ประชาชนคัดแยกขยะ
จากต้นทาง 

จัดทำธนาคารขยะ
เคลื่อนที่หมู่บ้านละ 1 หมู ่

- - 100,000 - - จำนวนหมูบ่้าน
ที่ดำเนินการ 

-หมู่บ้านสะอาด
สวยงาม 

-ปริมาณขยะในชุมชน
ลดน้อยลง 
 

กองสาธารณสุขฯ 

8 โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

สนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ 

ประชาชนหันมาสนใจ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขฯ 

9 โครงการจัดซ้ือถังขยะ
พลาสติกและชุดคัดแยกขยะ
ชนิดตะแกงเหล็ก หมู่ที ่1-10 

เพ่ือใช้ในการรักษาความ
สะอาดในพื้นที่ หมู่ที่     
1-10 

จัดซ้ือถังขยะพลาสติกและ
ชุดคัดแยกขยะตะแกงเหล็ก 
หมู่ที่ 1-10 

- - 100,000 - - จำนวนหมูบ่้าน
ที่ดำเนินการ 

ประชาชนหันมาสนใจ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 9 โครงการ - - 110,000 2,560,000 410,000 810,000 210,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



~ ๑๓๒ ~ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี 

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  เสริมสร้างระบบบริการสาธารณะตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาองค์การและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 

 แผนงานบริหารทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
๑ โครงการสำรวจความพึงพอใจของ

ประชาชนผู้รับริการ องค์การ
บริหารส่วนตำบล ห้วยทราย 

เพ่ือสำรวจความพึงพอใจ
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 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ ๑๓๓ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
2 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง

คุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลการ
องค์การบริหารส่วนตำห้วยทราย 
 

เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม และนำมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจำวัน 

คณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินและ
ผู้นำหมู่บ้านฯลฯ 

 

20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจ และนำหลัก
คุณธรรม 
จริยธรรม มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ผู้นำชุมชนและประชาชน  

เพื่อกระตุ้นให้
ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของ
กระบวนการ
ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมทั้งระดับ
ท้องถ่ินและระดับชาติ 
สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประชาชนกับ
ส่วนราชการ 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. 
ผู้นำชุมชน พนักงาน/
เจ้าหน้าที ่
ประชาชน 
ในเขตพื้นที่ 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจในระบอบ
การปกครองของ
ไทยและตระหนัก
ถึงการมีส่วนร่วม 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ ๑๓๔ ~ 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
4 อุดหนุนโครงการพัฒนาและ

ส่งเสริมศักยภาพศูนย์การเรียนรู้
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริในระดับตำบล อำเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการโครงการพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพศูนย์
การเรียนรู้โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ
ในระดับตำบล อำเภอ
หนองแค จังหวัดสระบุรี 

ที่ทำการปกครอง
อำเภอหนองแค 

40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,๐๐๐ 40,000    1 แห่ง เพ่ิมศักยภาพศูนย์
การเรียนรู้โครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริใน
ระดับตำบล อำเภอ
หนองแค จังหวัด
สระบุรี 

สำนักปลัด 

5 โครงการกิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล หน่วยงานองค์กร 
ผู้ทำประโยชน์ ผู้เสียเสียสละ และ
ผู้มีจิตสาธารณะ 

เพ่ือยกย่อง และเชิดชู
เกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน
องค์กร ผู้ทำประโยชน์ ผู้
เสียเสียสละ และผู้มีจิต
สาธารณะ ให้เป็น
แบบอยา่งที่ดีในการปฏบิัติ
ตน 

บุคคล หน่วยงาน 
องค์กร ในเขตพ้ืนที่ 

- - 10,000 10,000 10,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

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

สำนักปลัด 

6 โครงการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือเสริมสร้างความ
ซ่ือสัตย์สุจริตและปลูกฝัง
ทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีใน
การต่อต้านทุจริต  มุ้งเน้น
การใช้ชีวิตอย่างประหยัด
และเป็นแบบอย่างที่ดี 

ประชาชนที่ปฏบิัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - 10,000 - - จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนในพ้ืนที
ได้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยใช้ชวีิต
อย่างประหยัดและ
เป็นแบบอยา่งที่ดี 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ ๑๓๕ ~ 

 

 
      
 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
7 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

พัฒนาบุคลากร ผู้นำชุมชนและผู้
บำเพ็ญประโยชน์ 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ผู้นำ
ชุมชนและผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์สามารถนำหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการองค์กร ด้านพัฒนา
ท้องถ่ิน 

บุคลากร ผู้นำชุมชน
และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
 

- 500,000 - - - ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์มา
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเองและ
หน่วยงาน 

สำนักปลัด 

8 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพบุคลากร  

เพ่ือส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจและมี  โลกทัศน์ที่
กว้างไกล ของบุคลากรใน
องค์กรเพื่อนำมาปรับปรุง
ในการบริหาร การ
ปฏิบัติงานให้มีศักยภาพ
มากข้ึน 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่
ท้องถ่ินและผู้นำ
หมู่บ้านกลุ่ม อสม.ฯลฯ 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้  
ความสามารถ  
และโลกทัศน์ที่
กว้างไกล ซ่ึง
ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้  จากการ
ทำงานร่วมกันของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ ๑๓๖ ~ 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
9 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างการ

ทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

เพ่ือส่งเสริมความรัก ความ
สามัคคีก่อให้เกิดการ
ทำงานเป็นทีม เกิดการ
พัฒนาการปฏิบัติบริการ
สาธารณะ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง 

- 100,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรมีความรัก 
ความสามัคคี 
ปฏิบัติร่วมกันได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

สำนักปลัด 

10 โครงการเสริมสร้างความซ่ือสัตย์ 
สุจริต ในการต่อต้านการทุจริต 

เพ่ือเสริมสร้างความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต ในการ
ต่อต้านการทุจริต 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรของ อบต.
มีสำนึกที่ดีและ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซ่ือสัตย์ 
สุจริต 

สำนักปลัด 

11 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง
ท้องถ่ิน 

เพ่ือดำเนินการจัดการ
เลือกต้ังผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

เลือกต้ังผู้บริหาร
ท้องถ่ิน  
เลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 

200,000 200,000 400,000 200,000 200,000 จำนวนผู้บริหาร
ท้องถ่ิน และ
สมาชิกสภา
ท้องถ่ินที่ได้รับ
เลือกต้ัง 

การดำเนินการ
เลือกต้ังเป็นไปตาม
ประกาศ กกต. 

สำนักปลัด 

12 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือในการจัดทำแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินในเขตพ้ืนที่ 

จัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ใน
ตำบลห้วยทราย หมู่ที่ 
1-10 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 พื้นที่ในตำบล
ห้วยทราย หมู่ที่ 
1-10 

1.มีรายได้ที่เพิ่มข้ึน 
2.มีข้อมูลของด้าน
การคลังครบถ้วน 
3.สามารถบริหาร
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4.มีระบบจัดเก็บ
ภาษีที่แน่นอน 

 

กองคลัง 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ ๑๓๗ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
13 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมวัน

สำคัญของศาสนาและพระ
มหากษัตย ์

เพ่ือสนับสนุนการจัด
โครงการกิจกรรมประเพณี 
วัฒนธรรม และงานรัฐพธิี 
อำเภอหนองแค 

ที่ทำการปกครอง
อำเภอหนองแค 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวนคร้ังที่จัด
โครงการ
กิจกรรม 

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การดำเนิน
โครงการกิจกรรมฯ 
ของอำเภอหนอง
แค  

สำนักปลัด 

14 จัดซ้ือรถตู้ เพ่ือสำหรับการปฏิบัติงาน
ราชการ 

จำนวน 1  คัน - - 1,000,000 - - 1 คัน อบต.มีความ
สะดวก รวดเร็วใน
การปฏิบัติราชการ 

สำนักปลัด 

15 จัดซ้ือรถบรรทุก  เพ่ือสำหรับการปฏิบัติงาน
ราชการ 

ขนาด 1 ตัน แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ 
จำนวน 1 คัน 

- - 787,000 - - 1 คัน อบต.มีความ
สะดวก รวดเร็วใน
การปฏิบัติราชการ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ ๑๓๘ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
16 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงหอ

กระจายข่าว หมู่ที ่1-10 

เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชน
รับทราบอยา่งทั่วถึงและ
รวดเร็ว 

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

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง
และรวดเร็ว 

สำนักปลัด 

17 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเสียง 
ประชาสัมพันธ์ตามสาย หมู่ที ่9 

เพ่ือใช้สำหรับการ
ประชาคม และกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  

เคร่ืองเสียง
ประชาสัมพันธพ์ร้อม
อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 

120,000 - - - - 1 ชุด มีอุปกรณ์สำหรับ
การประชาคม และ
กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ต่าง 
ๆ 

สำนักปลัด 

18 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว 
หมู่ที่ 2 

เพ่ือเป็นช่องรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 

ติดต้ังหอกระจายข่าว 
หมู่ที่ 2  

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

สำนักปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ ๑๓๙ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 

๒๕๖๓ 

(บาท) 
 

๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 

19 โครงการติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ 
หมู่ที่ 6 

เพ่ือเป็นช่องทางการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารและการรับรู้
นโยบาย กิจกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

หมู่ที่ 6  
จำนวน 3 จุด 

- - 60,000 - - 3 จุด ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง
และรวดเร็ว 

สำนักปลัด 

20 โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม
อาคารที่ทำการ อบต. 

เพ่ือปรับปรุงสถานที่
ทำงานให้พร้อมในการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

รองรับการบริการ
ประชาชน 

- - 500,000 - - จำนวนพื้นที่ที่ต่อ
เติม 

มีสถานที่เหมาะสม
และสะดวกในการ
บริการประชาชน 

สำนักปลัด 

21 โครงการปรับปรุงห้องประชุม 
อบต.ห้วยทราย 

เพ่ือรองรับการกิจกรรม
การดำเนินงานกิจการสภา
ให้สะดวกและเพียงพอ 

ห้องประชุม อบต.ห้วย
ทราย 

- - 500,000 500,000 - 1 แห่ง มีห้องประชุมได้
มาตรฐาน 

สำนักปลัด 

22 โครงการปูพื้นยางกันกระแทก
สนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หมู่ที่ 3 

เพ่ือป้องกันอันตรายจาก
การกระแทกในการทำ
กิจกรรมต่างๆของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือความปลอดภัยใน
การทำกจิกรรมต่างๆ
ของเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- 240,000 - - - จำนวนสถานที่ที่
ดำเนินการ 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้รับความ
ปลอดภัยใน
สถานที่จัดกิจกรรม
ต่างๆ 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ ๑๔๐ ~ 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ
หลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๒๕๖5 

(บาท) 
23 จัดซ้ือที่ดินก่อสร้างสำนักงาน 

อบต. 
เพ่ือให้มีสถานปฏิบัติงาน
และรองรับการบริการของ
ประชาชนที่เหมาะสม 
เพียงพอ กบัภารกิจของ 
อบต. 

จำนวนไม่น้อย      3-5 
ไร่ 

- - - 4,000,000 - จำนวนที่ดิน/ไร่ มีสถานปฏิบัติงาน
เพ่ือรองรับการ
บริการของ
ประชาชนที่
เหมาะสม เพียงพอ 
กับภารกิจของ 
อบต. 

สำนักปลัด 

24 จัดซ้ือที่ดินเพื่อก่อสร้างที่จอด
รถบรรทุกขยะ และอาคารเก็บ
พัสดุ 

เพ่ือจัดซ้ือที่ดินสำหรับ 
ก่อสร้างที่จอดรถบรรทุก
ขยะ และอาคารเก็บพัสดุ 

จำนวนไม่น้อยกวา่ 1-2 
ไร่ 

- - - 1,500,000 - จำนวนที่ดิน/ไร่ มีสถานสำหรับจอด
รถและเก็บพัสดุ ให้
เกิดความปลอดภยั
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

สำนักปลัด 

25 โครงการก่อสร้างอาคารจอด
รถยนต์ 

เพ่ือให้มีสถานที่จอดรถ
ส่วนกลางและรถของ
ประชนที่มาใช้บริการให้
เพียงพอ และปลอดภยั 

จำนวนไม่น้อยกวา่ 1-2 
ไร่ 

- - 150,000 - - จำนวน 1 แห่ง มีสถานสำหรับจอด
รถ เพียงพอ
ปลอดภัยและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

สำนักปลัด 

26 อุดหนุนโครงการบูรณาการในการ
บริหารจัดการศูนยป์ฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลอืประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่และสนับสนุนการ
ดำเนินกิจกรรมของศูนย์
ปฏิบัติการร่วม 

อปท.เจ้าภาพดำเนิน
โครงการ 

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

สำนักปลัด 

รวม 26  โครงการ - - 835,000 1,455,000 4,672,000 7,315,000 1,415,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 



~ ๑๔๑ ~ 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคณุภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
1 โครงการก่อสร้างลาน

กีฬาคอนกรีตออก
กำลังกายกลางแจ้ง
พร้อมอุปกรณ์          
หมู่ที่  1-10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
พื้นที่สำหรับออกกำลัง
กายเพ่ือสุขภาพที่
แข็งแรง 

ก่อสร้างลานคอนกรีต
ออก 
กำลังกายกลางแจ้งพร้อม
อุปกรณ์ จำนวน 10 หมู่ 

- - 1,000,000 

 

- - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

เพ่ือประชาชนมี
สถานที่ในการออก
กำลังกาย  สุขภาพ
แข็งแรง 

-กองสำนักปลัด 
-กองการศึกษาฯ 

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแบบหุ้มชนวน 
บริเวณถนนเส้นบ้าน
นายประโยชน์  หมู่ที่  
5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าแบบหุ้ม
ชนวนความยาวระยะ
แนวเขต  500 เมตร  
จำนวน 1 จุด 

- - 200,000 - - จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินมากข้ึน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ส่วนภูมภิาค 

แบบ ผ. 02/1 



~ ๑๔๒ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
3 โครงการสร้างดาด

คอนกรีต            
ลำห้วยสาธารณะ  
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้น้ำไหลผ่านได้
สะดวก 

ก่อสร้างดาดคอนกรีต
สาธารณะจำนวน 1  
แห่ง 

- 150,000 - - - จำนวนดาด
คอนกรีตท่ี
ก่อสร้าง 

ป้องกันการต้ืนเขิน
ของลำน้ำห้วยทราย 

-กองช่าง 

4 โครงการติดต้ังไฟฟ้า
ส่องแสงสว่างแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์  
(โซล่าเซลล)์  จำนวน  
52  โคม หมู่ที่  1  
 ต . ห้ วยท ราย  อ .
หนองแค  
จ.สระบุรี 

1.เพื่อเป็นการลด
อุบัติเหตุทางถนนด้วย
การเพิ่มไฟแสงสว่าง 
2.เพื่อลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า
ประหยัดงบประมาณ
ในการใช้จ่ายในการ
บำรุงและรักษาระบบ 
3.เพื่อประหยัด
พลังงานด้วยการใช้
พลังงานทางเลือก 

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างแบบ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์  
(โซล่าเซลล์)  เสาสูง  9 
เมตร  จำนวน  52  โคม   

5,000,000 
 

5,000,000 
 

 

 

 

 

- 5,000,000 
 

- จำนวนโคมไฟที่
ดำเนินการ 

1.ถนนในพ้ืนที่มี
ไฟฟ้าส่องแสงสว่าง
เพ่ิมความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
2.ประหยัด
งบประมาณในการ
จ่ายค่าไฟฟา้ 

-กองช่าง 
-อบจ.สระบุรี 

รวม 4  โครงการ - - 500,000 5,150,000 1,200,000 5,000,000 - - - - 

แบบ ผ. 02/1 



~ ๑๔๓ ~ 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561–2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระบรุี ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
1 โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน  

คสล.ม.1  เส้นหนองแคเก่าสี่แยก
ต้นโพธิ์ – รอยต่อเทศบาล  

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

ก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. 
กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 680 เมตร 
จำนวน  1  สาย 

2,000,000 
 
 

- - - - จำนวนถนนที่
ปรับ 
ปรุง 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกมากข้ึน 

-อบจ. 
-กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง             
แอสฟัลท์ติกส์  หมู่ที่ 7 สาย
เลียบโรงงานถึงเขตเทศบาล   
หินกอง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

-  - 3,500,000 
 

- จำนวนถนนที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากข้ึน 

กองช่าง 
อบจ.สระบุรี 
อบต.ห้วยทราย 

แบบ ผ. 02/1 



~ ๑๔๔ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
3 โครงการก่อสร้างถนนลาด                 

ยางมะตอยแอสฟัลท์ติกส์
คอนกรีต ที่มีส่วนผสมของ
ยางพารา  หมู7่  เช่ือมต่อเขต
เทศบาลตำบลหินกอง 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

ขนาด  กวา้ง  5  เมตร 
ยาว  900  เมตร 
หนา  0.5  ซม. 

- - - 2,100,000 
 

- จำนวนหมูบ่้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากข้ึน 

อบจ.สระบุรี 
อบต.ห้วยทราย 

แบบ ผ. 02/1 



~ ๑๔๕ ~ 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
4 โครงการขยายผิวทางจราจรสอง

ฝั่งถนนสายหนองแคเก่า หมู่ที่ 
1,3 และหมู่ที ่4 

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ถนนสำหรับการ
คมนาคม 

1. ขยายผิวจราจรฝั่งซ้าย    
สายหนองแคเก่า วางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สำเร็จรูป Box Culverts 
ขนาด
2.10x2.10x2.00x1.0
0 เมตร  จำนวน 1 แถว 
พร้อมบ่อพกัคอนกรีตเสริม
เหล็ก จำนวน 100 บ่อ 
ระยะทางรวมทั้งสิ้น 
1,500 เมตร และขยาย
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกส์
คอนกรีตกว้าง  2.00 
เมตร ยาวตลอดแนวเขต
ทางฝั่งซ้ายพร้อมทางเท้า
กว้าง 1.50 เมตร ตลอด
แนวถนนฝั่งซ้าย 
งบประมาณ 9,938,000
บาท ไฟฟา้สาธารณะพาด
ผ่านในเขตทาง 
2.ต้องการขยายผิวทาง
จราจรฝั่งขวาถนนสาย
หนองแคเก่าวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สำเร็จรูป  
 

 

- - 15,073,000 15,073,000 - จำนวน
หมู่บ้านที่
ดำเนินการ 

ครัวเรือนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
มากข้ึน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ. 02/1 



~ ๑๔๖ ~ 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
   2.ต้องการขยายผิวทางจราจร

ฝั่งขวาถนนสายหนองแคเก่า
วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำเร็จรูป  
Box Culverts ขนาด 
2.10x2.10x2.00x1.00 
เมตร จำนวน 1 แถว พร้อมบ่อ
พัก 
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา
ปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 52 
บ่อ ระยะรวมทั้งสิ้น 780 
เมตร 
 และขยายผวิจราจรแอสฟัลท์
ติกส์คอนกรีตกวา้ง 2.00 
เมตร ยาวตลอดแนวเขตทางฝ่ัง
ขวาพร้อมทางเท้ากวา้ง 1.50 
เมตร ตลอดแนวถนนฝั่งขวา 
งบประมาณ 5,135,000 
บาท เมื่อแลว้เสร็จจะได้ผิว
จราจร กว้าง 9 เมตร รวม
งบประมาณฝ่ังซ้ายและฝั่งขวา 
จำนวน 15,073,000 บาท      
มีสายไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำพาด
ผ่านในเขตทาง (สำรวจ
ออกแบบและประมาณราคา
โดยละเอียดอีกคร้ังโดย
หน่วยงานของ อบจ.สระบุรี) 

        

รวม 4 โครงการ - - 2,000,000 - 15,073,000 20,673,000 - - - - 

แบบ ผ. 02/1 



~ ๑๔๗ ~ 

 

 



 

~ ๑๔๗ ~ 

 

บัญชีครุภณัฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ 
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง 
จัดซ้ือรถตู้ จำนวน 1 
คัน 

- - 1,000,000 - - สำนักปลัด 

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

ขนาด 1 ตัน แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 2,000 ซีซี 

 - 729,000 - - สำนักปลัด 

3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร
แบบใช้กระดาษ
ธรรมดา จำนวน 1 
เคร่ือง 

18,000 - - - - สำนักปลัด 

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ 
(SmartCardReader) 
จำนวน 1 เคร่ือง 
 

 

 

- 700 - - - สำนักปลัด 
 

แบบ ผ. 03 



 

~ 148 ~ 

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
5 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(SmartCardReader) จำนวน 1 
เคร่ือง 
 

 

 

- 700 - - - สำนักปลัด 
 

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(SmartCardReader) จำนวน 1 
เคร่ือง 
 

 

- 700 - - - กองคลัง 
 

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(SmartCardReader) จำนวน 1 
เคร่ือง 
 

- 700 - - - กองสาธารณสุขฯ 

8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(SmartCardReader) จำนวน 1 
เคร่ือง 
 

- 700 - - - กองสวัสดิการฯ 

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และการเผยแพร่ 

เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 
-เปิดมือถือ 5 วัตด์จำนวน 5 เคร่ือง 
-ชนิดประจำที่ขนาด 10 วัตด์ หรือ 
40 วัตด์ จำนวน 1 เคร่ือง 

- - -  
60,000 
30,000 

- สำนักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ. 03 



 

~ 149 ~ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
10 แผนงานการรักษาความ        

สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
การเผยแพร่ 

จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ชนิดเครือข่ายแบบ
มุมมองคงที่สำหรับติดต้ัง
ภายนอกอาคาร  
-หมู่ที่ 2 จำนวน 4 จุด 
-หมู่ที่ 3 จำนวน 4 จุด  
-หมู่ที่ 4 จำนวน 4 จุด 
-หมู่ที่ 5 จำนวน 4 จุด 

-หมู่ที่ 6 จำนวน 6 จุด 
-หมู่ที่ 8 จำนวน 4 จุด 
-หมู่ที่ 10 จำนวน 4 จุด 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

427,300 
- 
- 

 

 
 
 
 

280,000 
280,000 
280,000 
280,000 

- 
280,000 
280,000 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 



 

~ 150 ~ 

 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
11 แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และการเผยแพร่ 

จัดซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ชนิดเครือข่ายแบบมุมมอง
คงที่สำหรับติดต้ังภายนอกอาคาร  
-หมู่ที่ 3 จำนวน 6 จุด 
-หมู่ที่ 8 จำนวน 6 จุด  
 

500,000 - - - - สำนักปลัด 

12 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซ้ือครุภัณฑ์งานจราจร เช่น
กระจก เงาโค้ง,ป้ายจราจร,
ไฟสัญญาณฉุกเฉิน ฯลฯ 

- - 100,000 - - สำนักปลัด 

13 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สำนักงาน 

จัดซ้ือชุดคัดแยกขยะ จำนวน 10 
ชุด 

- - 450,000 - - กองสาธารณสุขฯ 

14 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

ขนาด 6 ตัน ตามแบบมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จำนวน 1 คัน 

- 2,400,000 - - - กองสาธารณสุขฯ 

15 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 
3 เคร่ือง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

28,500 - - -  กองสาธารณสุขฯ 

16 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน  
1 เคร่ือง ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 

- 9,500 - -  กองสาธารณสุขฯ 

17 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผลแพร่ 

จัดซ้ือเคร่ืองประชาสัมพันธ์ตามสาย 
หมู่ที่ 9 (นองบัญชีราคาครุภัณฑ์) 

120,000 - - - - สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 



 

~ 151 ~ 

 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ ครภุัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
18 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง หมู่

ที่ 3 

400,000 - - - - กองการศึกษา 

19 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกกำลังกายกลางแจ้ง 
หมู่ที่ 2,4,และหมู่ที ่7 จำนวน      
10 ชุด 

400,000 - - - - กองการศึกษา 

20 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกกำลังกายกลางแจ้ง 
หมู่ที่1-10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษา 

21 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกกำลังกายกลางแจ้ง   
หมู่ที่ 9,8 และหมู่ 3  จำนวน   
15 ชุด 

- - 500,000 - - กองการศึกษา 

22 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกกำลังกายกลางแจ้ง   
หมู่ที่ 3  จำนวน  15 ชุด 

- 500,000 - - - กองการศึกษา 

23 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกกำลังกายกลางแจ้ง   
หมู่ที่ 4  จำนวน  15 ชุด 

- 500,000 - - - กองการศึกษา 

24 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองเล่นเด็กสนามกลางแจ้ง 
หมู่ที่ 4 จำนวน 5 ชุด 

- - 500,000 - - กองการศึกษา 

25 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองเล่นเด็กสนามกลางแจ้ง  
หมู่ที่ 5   จำนวน 5 ชุด 

- 500,000 - - - กองการศึกษา 

26 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดซ้ือเคร่ืองออกกำลังกายกลางแจ้ง   
หมู่ที่ 8   จำนวน 5 ชุด 

- - - 500,000 - กองการศึกษา 

27 แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เล่ือยโซ่ยนต์จำนวน 2 เคร่ือง 
เคร่ืองๆละ 8,500 บาท ขนาดไม่
เกิน 12 น้ิว นอกบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ รายละเอยีดและ
คุณลักษณะตามที่ อบต.กำหนด 

- - 17,000 - - สำนักปลัด 

รวม 27 โครงการ - - - 1,566,500 4,013,000 3,323,300 2,370,000 100,000 - 

 

แบบ ผ. 03 



~ ๑๕๒ ~ 
 

ส่วนท่ี ส่วนท่ี 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 เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ
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 

 
 

การตดิตามและประเมนิผล 

สว่นทอ้งถิน่



~ ๑๕๓ ~ 
 

 
 
 
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 ร่วมรับประโยชน์  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)  



~ ๑๕๔ ~ 
 

 
 
 
 
 
  

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
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5 ) การวิ เคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่ างๆ ทาง
ภู มิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่ มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒน 

(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 .3  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด 

 

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) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๕๕ ~ 
 

 
ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้

3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 

 

3.5 กลยุทธ์ 
 
 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 

3.8 แผนงาน 
 
 
 

 

3.9  ความเชื่ อมโยง
ข อ ง ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ใน
ภาพรวม 
 

 

 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
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
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

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

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๕๖ ~ 
 

 
 
 
 

 
4.2 แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการเพื่อความสอดคลอ้งแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 

 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 มั่งค่ัง ย่ังยืน 
     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 เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๕๗ ~ 
 

 
 
 

 

 
4.2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

 

 
   
    
    
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  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 มั่งค่ัง ย่ังยืน 
          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 



~ ๑๕๘ ~ 
 

 
 
 
4.2.2 แนวทางเบือ้งตน้ในการให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพือ่ความ
สอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์               
การเปลีย่นแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 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 ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
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  

 
 
 
 
 



~ ๑๕๙ ~ 
 

 
ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้

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 าร มี 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 าร มี 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
ลงเม่ือไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง 
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 เที ยบ เช่น  ด้ าน เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  



~ ๑๖๐ ~ 
 

 

 
 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด ้
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้ วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ได้
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

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

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 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) ความมีประสิ 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 
ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๖๑ ~ 
 

 

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 

 

4.3.1 การวดัผลในเชงิปริมาณ (Quantity)  
➢ ปี 2559 

  ยทุธศาสตร์การพฒันา 

ป ี๒๕๕9 

โครงการ
(เปา้หมาย) 

ผลการการ
ดำเนนิงาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 232 16 
2.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 17 2 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

13 2 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 24 2 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 1 0 
6.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคม 4 0 

รวมทั้งส้ิน 291 20 
คิดเปน็รอ้ยละของผลการดำเนนิงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา (เปอรเ์ซน็ต์) 6.87 

➢ ปี 2560 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ป ี๒๕60 

โครงการ
(เปา้หมาย) 

ผลการการ
ดำเนนิงาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 214 15 
2.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 17 0 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

11 3 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 21 1 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 1 0 
6.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคม 4 0 

รวมทั้งส้ิน 268 19 
คิดเปน็รอ้ยละของผลการดำเนนิงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา (เปอรเ์ซน็ต์) 7.09  



~ ๑๖๒ ~ 
 

 
 
 

➢ ปี 2561 

  ยทุธศาสตร์การพฒันา 

ป ี๒๕61 

โครงการ
(เปา้หมาย) 

ผลการการ
ดำเนนิงาน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 71 31 
2.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 1 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3 3 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 7 6 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว - 0 

6.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคม - 0 

รวมทั้งส้ิน 82 41 

คิดเปน็รอ้ยละของผลการดำเนนิงานตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา (เปอรเ์ซน็ต์) 50.00 
 

 

4.3.2 การวดัผลในเชงิคณุภาพ (Quality) 
การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี

การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ 

❖ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๖๓ ~ 
 

 
 
4.๔ ขอ้เสนอแนะในการจดัทำแผนพัฒนาทอ้งถิน่ในอนาคต 

๔.4.๑ ผลกระทบนำไปสูอ่นาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยาก

และบางเรื่องอาจทำไม่ได้   
๔.4.๒ ขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ ผลจากการพฒันา 
 ๑.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
๓.  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔.  องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ

แต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 

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


