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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕6๖-๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  
เป็นแผนพัฒนาท่ีมีความต่อเนื่องระยะเวลาห้าปี โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 

 โดยในปัจจุบันได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 ท่ีผ่านมา ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างนั้น ต้องมีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบบ้านสร้างจึงต้องด าเนินการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2560 - 2570) แก้ไขครั้งท่ี 1/2566 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 โดยด าเนินการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0810.3/ว6086 ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2565 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/
ว7509 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2565 โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันท่ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะสามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนช่วยพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านสร้างให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านสร้างท่ีว่า “ชุมชนน่าอยู่ เกษตรก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ได้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 1. ดา้นกายภาพ 

  1.1 ทีต่ั้งของต าบล (แผนที่ประกอบ) 

  

 

   

 

 

 

 

   รูปที่ 1-1 ภาพแสดงแผนที่ขอบเขตต าบลบ้านสร้าง 

  ที่ตัง้และอาณาเขต 

   ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอบ้านสร้าง เนื้อที่ประมาณ ๔๐.๐๔ ตร.กม. หรือ
  ประมาณ ๒๕,๐๒๘ ไร่ ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตรจากจังหวัดปราจีนบุรี มีอาณาเขต ดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพลี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลบางกระเบา , ต าบลบางเตย , ต าบลบางพลวง  
       อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลบางพลวง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลบางกระเบา อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

  1.2 ลกัษณะภมูิประเทศ 

  ต าบลบ้านสร้าง มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม    

  1.3 ลกัษณะภมูิอากาศ 

  ลักษณะภูมิอากาศ แบ่ง 3 ฤดูคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว 

  1.4 ลกัษณะของดนิ 

  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว 

2. ดา้นการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง โดยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ต่อมาได้ถูกยกสถานะจาก สภาต าบลบ้านสร้าง เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
สร้าง ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล โดยประกาศในราชกิจจนุเบกษา 
เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539  



2 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ตั้งอยู่ที่ 40 หมู่ 3 ต าบลบ้านสร้าง อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัด
ปราจีนบุรี  โดยมีเขตพ้ืนที่ปกครองดังต่อไปนี้ 
 1. หมู่ที่ 1 บ้านต้นขี้เหล็ก  2. หมู่ที่ 2 บ้านเหนือคลอง 
 3. หมู่ที่ 3 บ้านคลองท้ายบ้าน 4. หมู่ที่ 5 บ้านมูลเหล็ก 
 5. หมู่ที่ 6 บ้านคูตานพ  6. หมู่ที่ 8 บ้านคลองสอง 
 7. หมู่ที่ 9 บ้านปากคลองสอง 8. หมู่ที่ 10 บ้านท่ากระทุ่ม 
 9. หมู่ที่ 11 บ้านวังหัวคู ้  

 ต าบลบ้านสร้างมีจ านวน ๑๑ หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างจ านวน ๙ หมู่บ้าน 
อยู่ในเขตเทศบาล จ านวน ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๔,๗ (มีหมู่บ้านที่อยู่ทั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 
และอยู่ในเขตเทศบาล จ านวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๖ บ้านคูตานพ หมู่ที่ ๙ บ้านปากคลองสอง) 

 2.2 การเลอืกตั้ง 

( / ) มี      (   ) ไม่มี นายก อบต.  มาจากการเลือกตั้ง 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมูท่ี ่
จ านวนประชากร จ านวน 

ครวัเรอืน 
หมายเหต ุ

ชาย หญิง รวม 
๑ 195 205 400 106  
๒ 67 82 149 51  
๓ 145 164 309 163  
๕ 208 181 389 122  
๖ 58 61 119 31  
๘ 324 357 681 197  
๙ 280 313 593 174  

๑๐ 130 110 240 95  
๑๑ 91 99 190 65  
รวม 1,498 1,572 3,070 1,004  

*หมายเหตขุ้อมลู ณ วนัที ่4 มกราคม 2566 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรแบ่งตามช่วงวัย 

ชว่งอาย ุ
จ านวนประชากรแบง่ตามชว่งวยั 

รวม หมายเหต ุ
ชาย หญิง 

อายุต่ ากว่า 18 ปี 288 306 594  
อายุ 18 -60 ป ี 902 923 1,825  
อายุ 60 ปีขึ้นไป 308 343 651  

รวม 1,498 1,572 3,070  
*หมายเหตขุ้อมลู ณ วนัที ่4 มกราคม 2566 
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๔. สภาพทางสังคม 

 ๔.๑ การศึกษา  
 - โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 3 แห่ง 
 1. โรงเรียนประชุมเขตศึกษา  ตั้งอยู่หมู่ที ่๑๑ 
 2. โรงเรียนวัดมูลเหล็ก   ตั้งอยู่หมู่ที ่๕  
 3. โรงเรียนบ้านคลองสอง(ราษฏร์บ ารุง)   ตั้งอยู่หมู่ที ่๘ 

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน ๓ แห่ง 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชุมเขตศึกษา (จัดตั้งเอง)     ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ 
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมูลเหล็ก (จัดตั้งเอง)  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ 
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองสอง (ถ่ายโอน)  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ 

 ๔.๒ สาธารณสุข 

  - สถานพักผ่อนหย่อนใจ 

  - สนามกีฬาท้องถิ่น  ๒  แห่ง 

  - สนามกีฬาเอกชน   -  แห่ง 

  - สวนสาธารณะ      -  แห่ง 

  - สวนสุขภาพ   -  แห่ง 

 ๔.๓ อาชญากรรม 
  - 
 ๔.๔ ยาเสพติด 

  - บางหมู่ยังมีปัญหาเรื่องยาเสพติดอยู่บ้าง 

 ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
  - มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 

๕. ระบบบริการพืน้ฐาน 

 ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

 ทางหลวงแผน่ดนิ ไดแ้ก่ 
 1. สายปราจีนบุรี – ฉะเชิงเทรา 
 2. สายบ้านสร้าง – พนมสารคาม 
 3. สายบ้านสร้าง – นครนายก 

 ถนนลาดยางภายในต าบล 
 1. สายบ้านสร้าง – บ้านคลองสารภี 
 2. สายบ้านปากคลองสอง – บ้านล าอ้ายงอน 
 3. สายสี่แยก – บ้านปากคลองสอง 
 4. สายบ้านปกแดง 
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 5. ถนนสายบ้านปากคลองสอง – บ้านบางหอย 
 6. สายบ้านท่ากระทุ่ม – บ้านบางหอย 
 7. สายบ้านวังหัวคู้ 

 ถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในต าบล 
 1. สายบ้านคลองชาวเหนือ 
 2. สายบ้านคูตานพ 
 3. สายหน้าวัดทวีชลขันธ ์(ฝั่งขวา) 
 4. สายหน้าวัดทวีชลขันธ ์(ฝั่งซ้าย) 
 5. สายหน้าวัดบางหอย 
 6. สายบ้านนายแสง เหมาะเหม็ง 

 ถนนลกูรังภายในต าบล 
 1. สายคลองวังรี – บ้านต้นขี้เหล็ก 
 2. สายสระน้ าชวดคอตัน 
 3. สายบ้านเหนือคลอง หนองธนู 
 4. สายคลองวังรีฝั่งขวา 
 5. สายชวดยายช้า 
 6.สายชวดนกยาง 
 7. สายบ้านมูลเหล็ก – บางกอบัว  
 8. สายบ้านปากคลองสอง – บ้านล าอ้ายงอน 
 9. สายเลียบคลองสอง (บ้านล่าง) 
 10. สายหน้าสถานีหนองน้ าขาว 
 11. สายหน้าสถานีรถไฟ 
 12. สายคลองมะดันฝั่งขวา 
 13. สายคลองมะดันฝั่งซ้าย 
 ถนนลกูรังภายในต าบล (ต่อ)  
  14. สายบ้านปากคลองสองฝั่งขวา 
  15. สายบ้านปากคลองสองฝั่งซ้าย 

 ถนนดนิภายในต าบล 
  1. สายบ้านคลองชาวเหนือ – วังเรือ 
  2. สายคลองอ้ายด้วน 
  3. สายเลียบคูตานพ 
  4. สายชวดท่าไม้ปัก 
  5. สายชวดโรงกุสี 
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 ๕.๒ ไฟฟ้า 
  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า 1,004 หลังคาเรือน ไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน ๗๗ จุด 
 ๕.๓ ประปา 
  หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา 
   ประปาภูมิภาค    -    แห่ง 
   ประปาหมู่บ้าน    ๑   แห่ง (รับโอนจากกรมอนามัย) 
  สถานีประปา หมู่ 5 ให้บริการน้ าประปา จ านวน ๒ หมู่บ้าน 
   - หมู่ที่ 5 บ้านมูลเหล็ก 
   - หมู่ที่ 6 บ้านคูตานพ 
  ประปาส่วนท้องถิ่น  ๓  แห่ง   
  สถานีประปา หมู่ ๓ ให้บริการน้ าประปา จ านวน ๒ หมู่บ้าน 
   - หมู่ที่ ๓ บ้านคลองท้ายบ้าน 
   - หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังหัวคู ้
  สถานีประปา หมู่ ๘ ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าประปา จ านวน 1 หมู่บ้าน 
   - หมู่ที่ ๘ บ้านคลองสอง 
   สถานีประปา หมู่ ๙ ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าประปา จ านวน ๒ หมู่บ้าน 
   - หมู่ที่ ๙  บ้านปากคลองสอง 
   - หมู่ที่ ๑๐  บ้านท่ากระทุ่ม 
 แหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปา คือ (   ) แหล่งน้ าใต้ดิน  ( / ) แหล่งน้ าผิวดิน 

 ๕.๔ การโทรศัพท์ 

  จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล จ านวน    ๑๕๐    หมายเลข 
  จ านวนโทรศัพท์สาธารณ  จ านวน      -       หมายเลข 
  จ านวนโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างจ านวน      ๑      หมายเลข 

 ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  - ที่ท าการไปรษณีย์ไทย ๑ แห่ง 

๖. ระบบเศรษฐกจิ 
 ๖.๑ การเกษตร 
  มีพ้ืนที่ท าการเกษตร แบ่งเป็น 1. ท านา 2. แตงโม (ช่วงพักการท านา) 

 ๖.๒ การประมง 
  การประมงแบ่งเป็น 1. เลี้ยงปลา 2.เลี้ยงกุ้ง 

 ๖.๓ การปศุสัตว์  
  การปศุสัตว์แบ่งเป็น 1. เลี้ยงโค(เนื้อ) 

 ๖.๔ การบริการ สถานบริการ 
  ประเภทโรงแรม ๑  แห่ง  คือ  บ้านสร้างรีสอร์ท  หมู่ ๓ 



6 
 
 ๖.๕ การท่องเที่ยว 
  - วัดมูลเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านมูลเหล็ก 

 ๖.๖ อุตสาหกรรม 
  บริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม 
  - โรงผลิตไฟฟ้า (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ๑ แห่ง หมู่ ๑ 
  - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ๒ แห่ง โรงงานยูนิแลมป์ จ ากัด หมู่ ๓ และหมู่ ๑๑ 
  - โรงงานผลิตอุตสาหกรรมสัตว์น้ า ๔ แห่ง คือ บริษัทน้ าใสฟาร์ม จ ากัด จ านวน ๒  
  แห่ง หมู่ ๙ และหมู่ ๑๑ และ นางสาวธัญรัตน์ มโหธร  จ านวน ๒ แห่ง หมู่ ๓ และ 
  หมู่ ๙ 

 ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

  การพาณิชย์ 
  - สถานีบริการน้ ามัน  ๑  แห่ง 
  - ร้านค้าต่างๆ ๒๙ แห่ง 

  อาชีพ  
  - ราษฎรในเขตต าบลบ้านสร้าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือท านา เลี้ยง กุ้ง เลี้ยง
  ปลา ราชการ ค้าขาย และรับจ้าง ตามล าดับ 

  กลุ่มอาชีพ 
  ๑.กลุ่มหัตถกรรมทอเสื่อกกบ้านคลองสอง หมู่ที่ ๙ 
  ๒.กลุ่มน้ าพริกเผาแม่ประนอม หมู่ที่ ๑ 
  ๓.กลุ่มแม่บ้านสตรีสากล คลองท้ายบ้าน (พวงหรีด) หมู่ที่ ๓ 
  ๔.กลุ่มสตรีบ้านเหนือคลอง (หมี่กรอบ) หมู่ที่ ๒ 
  ๕.กลุ่มกระยาสารทบ้านสร้าง แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม 
   - กระยาสารทสุวรรณา หมู่ที่ ๑ 
   - กระยาสารทบุญเตือน หมู่ที่ ๒ 
   - กระยาสารทแม่ทองแถม หมู่ที่ ๒ 

 ๖.๘ แรงงาน 
 - สัดส่วนก าลังแรงงานต่อประชากรอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี ขี้นไปมีแนวโน้มลดลง แรงงานส่วนใหญ่ของ
ต าบลอยู่ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 - แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับมัธยมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะศึกษาอยู่ใน สัดส่วนที่น้อย 

7. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 

 7.๑ การนับถือศาสนา 

 - ประชาชนร้อยละ ๙๐ นับถือศาสนาพุทธ และอีกร้อยละ ๑๐ นับถือศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม 

 7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
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 -ประเพณีลอยกระทง 
 -ประเพณีสงกรานต์ 

 7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 - ภาษาถ่ิน  ใช้ภาษาไทยภาคกลาง และภาษาไทยพวน ในบางหมู่บ้าน 

 7.๔  OTOP สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 -กระยาสารท 
 -น้ าพริกเผา 
 -เสื่อกก 
 -พวงหรีด 

8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 8.๑ น้ า แม่น้ าในพ้ืนที่ต าบลบ้านสร้าง  
  - แม่น้ าปราจีนบุรี 

9. อื่นๆ (ถา้มรีะบดุว้ย) 

 ศาสนสถานในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง 
 - วัดมูลเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านมูลเหล็ก 
 - วัดทวีชลขันธ์ (วัดคลองสอง) หมู่ที่ 8 บ้านคลองสอง 
 - วัดท่ากระทุ่ม หมู่ที่ 10 บ้านท่ากระทุ่ม 



๘ 

 
 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) ความสมัพนัธร์ะหวา่งแผนพฒันามหภาค 

 
1.1 แผนยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี 

วสิยัทศัน ์: “ประเทศมคีวามมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื เปน็ประเทศพฒันาแลว้ดว้ยการพฒันาตาม ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” 

หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มัน่คง มัง่คัง่ ยั่งยนื” 

 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดพลังผลักดันไปสู่เป้าหมาย ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) คือ ประเทศไทยมัน่คง มั่งคัง่ และยัง่ยืน ประกอบด้วย  
๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

 (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

 (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

 (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  

 (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   

 (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ ช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

 (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

 (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

 (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

 (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขัน และการพัฒนาทั้งในด้านอุตสาหกรรม เกษตร และบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
ด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้า และการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจ
แห่งอนาคต ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

 (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง  ความเชื่อมั่น 
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และ   เป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

  



๑๐ 
 
 

 

 (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และขยายกิจกรรม การผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

  - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด ปลอดภัย 

  - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

  - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 

 (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

 (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

 (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

 (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

  

 

 



๑๑ 
 
 

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย   มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

 (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  

 (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 

 (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 

 (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

 (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ
จิตใจให้เข้มแข็ง 

 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการ
พัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ     เป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

 (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

 (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

 (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

 (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 ยุทธศาสตรด์้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคม
สีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

 (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ    

 (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ          

 (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม      

 (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

 (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



๑๒ 
 
 

 (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

 (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม   

 (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

 (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

 (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

 (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

 (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 ประเทศไทยก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เพ่ือปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินการก าหนดให้มี 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมการปฏิรูประบบและกลไกการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ตามคติพจน์ประจ าชาติว่า  
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  ดังนี้ 

 ความมั่นคง 

 1. การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
ในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

 2. ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหา- กษัตริย์ที่เข้มแข็ง 
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

 3. สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลัง เพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  

 4. ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยใน ชีวิตทรัพย์สิน  

 5. ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคง ของอาหาร พลังงาน และน้ า  

  

 



๑๓ 
 
 

 

 ความมั่งคั่ง 

 1. ประเทศไทยมีการขยายตวัของเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงความเหลื่อม
ล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับ ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  

 2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการทางธุรกิจ มีบทบาท ส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์
ทาง เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

 3. ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์     ทุนทางปัญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ความยั่งยืน 

 1. การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และ คุณภาพชีวิตของประชาชน ให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการ เจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

 2. การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม และ สอดคล้องกับกฎระเบียบ ของประชาคมโลก 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 

 3. มุ่งประโยชน์สว่นรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมี ส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือ
การพัฒนาในทุกระดับ อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

 4. ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความมั่นคง 
ความมั่งคั่ง ความยั่งยืน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 
 

 
1.2) แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นสมควรให้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๕ ปี 
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕70 โดยได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ 
ตอนพิเศษ ๒๕๘ ง เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  
ยังคงยึดเจตนารมณ์ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งก าหนดเป็นแผนพัฒนาประเทศระยะที่ ๑ ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ จัดเป็นแผนในระยะที่ ๒ ที่เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ เพ่ือเป็น
ทิศทางการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติด้วยแผนระยะที่ ๓ คือแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี หรือแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

 
 กล่าวได้ว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ เป็นแผนระบุทิศทางประเด็นการพัฒนาประเทศในห้วงเวลาที่ ๒ 
ตามเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ นับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗o โดยคงประเด็นการพัฒนาที่ต้อง
ด าเนินการต่อเนื่องแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ หลายประเด็น เช่น ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก ดังนั้น
ประเทศไทยจึงต้องเตรียมพร้อมปรับตัวให้ทันกระแสโลกท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

 การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้สามารถก้าวข้ามความท้าทาย ที่เป็น
อุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จ าเป็นจะต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจ ากัด ของประเทศที่
มีอยู่เดิม รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยงส าคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของ บริบททั้งจาก
ภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาส ที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ด้วยเหตุนี้ การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของ แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ ๑๓ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยส  ู่“สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่า อย่างยั่งยืน”  



๑๕ 
 
 

ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือมุ่ง เสริมสร้าง
สังคมท่ีก้าวทันพลวัตของโลก และเก้ือหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่าง เต็มศักยภาพ พร้อมกับ
การยกระดับกิจกรรมการผลิตและการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูงข้ึน   

 โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๓ จึงได้ก าหนดเป้าหมายหลักของการพัฒนาจ านวน ๕ ประการ ประกอบด้วย  

 ๑. การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยใช้นวัตกรรม 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อม
ทั้งให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่ มูลค่าของภาคการ
ผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม  

 ๒. การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ โลก
ยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  และเร่งรัด
การเตรียมพร้อมก าลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอ้ือต่อ การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้ง ให้
ความส าคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความม่ันคงในชีวิต  

 ๓. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
ทั้งในเชิงรายได้ พ้ืนที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 
และผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ และจัด
ให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน  
ของภาคธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม  

 ๔. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับ การผลักดันให้
เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถ ในการรองรับของระบบ
นิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ เป้าหมายความเป็นกลางทาง
คาร์บอนภายในปี ๒๕๙๓ และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็นศูนย์ภายในปี ๒๖๐๘   

 ๕. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง ภายใต้
บริบทโลกใหม่ มุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย  การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ กลไกทางสถาบันที่
เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของ ภาครัฐให้สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา มีประสิทธิภาพ 
และมีธรรมาภิบาล 

 

 

 

 



๑๖ 
 
 

หมุดหมายการพัฒนา 

 เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา ที่เอ้ือ
ให้เกิดการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใด เรื่องหนึ่งให้
เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้ก าหนดหมุดหมายการพัฒนา จ านวน ๑๓ หมุด
หมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพ่ือสะท้อน ประเด็น
การพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจ สร้างมูลค่าอย่าง
ยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง ๑๓ ประการ แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้ 

 
มิติที่ ๑ มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย ประกอบไปด้วย 

 หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  

 หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 

 หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 

 หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 

 หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค  

 หมดุหมายที ่๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม ดิจิทัลของ 
           อาเซียน  

มิติที่ ๒ มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบไปด้วย 

 หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้  

 หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  

 หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม  

 



๑๗ 
 
 

มิติที่ ๓ มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย  

 หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  

 หมดุหมายที ่๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 
   สภาพภูมิอากาศ  

มิติที่ ๔ มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ ประกอบไปด้วย 

 หมดุหมายที ่๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา  
             แห่งอนาคต  

 หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  

 

ความเชื่อมโยงระหวา่งหมุดหมายการพฒันากบัเป้าหมายหลัก 

 

 
 หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง มีความเชื่อมโยง
กับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ใน ๕ เป้าหมาย ได้แก่      
 เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม   
 เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม ่     
 เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม    
 เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน    
 เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความ
 เสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่   

 



๑๘ 
 
 

 เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน ๓ 
ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ๒) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม ๓) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ 
3 เป้าหมาย 12 กลยุทธ์ ดังนี้  

เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายที่ ๑ มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น      
เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพ ความมั่นคงทาง 
        อาหาร และความยั่งยืนของภาคเกษตร      
เป้าหมายที่ ๓ การเพ่ิมศักยภาพและบทบาทของผู้ประกอบการเกษตรในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจของ 
        หว่งโซ่ อุปทานที่ได้รับส่วนแบ่งประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  

กลยุทธ์การพัฒนา   

กลยุทธ์ที่ ๑ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพ่ือให้เกิดการยกระดับกระบวนการ 
      ผลิตและ สร้างมูลค่าเพ่ิม  
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป  
       ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ ผลผลิตเกษตรปลอดภัย สมุนไพรแปรรูป อาหารทางการแพทย์  
       อาหารทางเลือก อาหาร ฟังก์ชัน พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ โปรตีนจากพืชและแมลง  

กลยุทธ์ที่ ๓ การขยายผลรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าเพ่ิมสูงจากแบบอย่าง  
       ความส าเร็จในประเทศ เช่น เกษตรตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจ 
       สีเขียว เกษตรปลอดภัย วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยวเกษตร ประมงพ้ืนบ้าน การท าประมง 
กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรให้มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน  
       รวมทั้งการใช้น้ าซ้ า  

กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมให้เอกชนลงทุนพัฒนาตลาดกลางและตลาดออนไลน์สินค้าเกษตร รวมถึงสินค้า  
       กลุ่มปศุสัตว์และประมง  

กลยุทธ์ที่ ๖ การสนับสนุนระบบประกันภัยและรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตร แปรรูป 
      ที่เกษตรกรเข้าถึงได้ 

กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มและกิจกรรมหลังการเก็บเก่ียว เพ่ือลดต้นทุนและ 

กลยุทธ์ที่ ๘ การส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินท ากินและรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมไว้เป็นฐานการผลิต  
      การเกษตร   

กลยุทธ์ที่ ๙ การพัฒนาฐานข้อมูลและคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร รวมทั้งผลักดันให้มีการใช้ข้อมูล  

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาให้เกิดระบบการบริหารจัดการเพ่ือความม่ันคงทางด้านอาหาร 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  



๑๙ 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนากลไกเพ่ือเชื่อมโยงภาคีต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร และ 
         นักวิชาการในพ้ืนที่ ในการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่  
         อุปทาน 

 หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ 
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ใน ๔ เป้าหมาย ได้แก่ 

 เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม   
 เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่     
 เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม    
 เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 

 เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ 3 เป้าหมาย 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายที่ ๑ การเปลี่ยนการท่องเที่ยวไทยเป็นการท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม และ 
        บริการที่มีศักยภาพอ่ืน  

เป้าหมายที่ ๒ การปรับโครงสร้างการท่องเที่ยวให้พ่ึงพานักท่องเที่ยวในประเทศและมีการกระจายโอกาส  
         ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  

เป้าหมายที่ ๓  การท่องเที่ยวไทยต้องมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนในทุกมิติ 

กลยุทธ์การพัฒนา   

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม สินค้า และบริการ การท่องเที่ยวมูลค่าเพ่ิมสูง   

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวทั่วไป  

กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับบริการและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาด  
      สากล 

กลยุทธ์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ที่ ๕ การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ และขั้นตอนที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการท าธุรกิจ  
      และการขอใบอนุญาตของผู้ประกอบการรายย่อย 

กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบข้อมูลการท่องเที่ยวให้เป็นระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะ ที่นักท่องเที่ยว 
     ผู้ประกอบการ และภาครัฐ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 

 หมดุหมายที ่๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลัก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ใน 3 เป้าหมาย ได้แก่ 

 เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
 เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ 
 เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน  



๒๐ 
 
 

 เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
ศักยภาพทรัพยากร โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ 3 เป้าหมาย 11 กลยุทธ์ ดังนี้ 

เป้าหมายการพฒันา 

เป้าหมายที่ ๑ การสร้างอุปสงค์ของรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ เพื่อการใช้ในประเทศและส่งออก  

เป้าหมายที่ ๒ ผู้ประกอบการเดิมสามารถปรับตัวไปสู่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและมีการลงทุนเทคโนโลยี  
        ยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญภายในประเทศ  

เป้าหมายที่ ๓ การสร้างความพร้อมของปัจจัยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ 

กลยทุธ์การพฒันา  

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมให้ผู้ใช้ยานยนต์ในภาคส่วนต่าง ๆ ปรับเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน  

กลยุทธ์ที่ ๒ การสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดส่งออกยานยนต์ 

กลยุทธ์ที่ ๓ การก าหนดเป้าหมาย/แผน และด าเนินการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมไปสู่ยานยนต์  

กลยุทธ์ที่ ๔ การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่  
      และชิ้นส่วนส าคัญ  

กลยุทธ์ที่ ๕ มาตรการส าหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ  

กลยุทธ์ที่ ๖ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ไร้คนขับ  

กลยุทธ์ที่ ๗ โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ในอนาคต 
      ได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ  

กลยุทธ์ที่ ๘ การปรับปรุงและจัดท ากฎระเบียบที่เก่ียวข้องให้เอื้อกับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  
      และให้ความส าคัญกับการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน  

กลยุทธ์ที่ ๙ การผลิตและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า  

กลยุทธ์ที่ ๑๐ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและความปลอดภัย  

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการที่ลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานสะอาด  

 หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
หลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ใน 4 เป้าหมาย ได้แก่ 

 เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ สู่เศรษฐกิจฐาน    
 เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่       
 เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม     
 เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับ การเปลี่ยนแปลงและความ 
           เสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่  

  



๒๑ 
 
 

 เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันโดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ 4 เป้าหมาย 6 กลยุทธ์ ดังนี้  

เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายที่ ๑ ไทยมีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากสินค้าและบริการสุขภาพ  

เป้าหมายที่ ๒ องค์ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีศักยภาพ เอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้า และ  
         บริการทางสุขภาพ  

เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนไทยได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพ  

เป้าหมายที ่๔ ระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพมีความพร้อมรองรับภัยคุกคามสุขภาพ 

กลยุทธ์การพัฒนา  

กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

กลยุทธ์ที่ ๒ การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพระดับโลก   

กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ  

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างเสริมขีดความสามารถทางวิชาการด้านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีทางการแพทย์  

กลยุทธ์ที่ ๕ การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพบนพ้ืนฐานความสมดุลทางเศรษฐกิจและสุขภาพของคน  
      ไทย  

กลยุทธ์ที่ ๖ การยกระดับศักยภาพระบบบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพ่ือลดผลกระทบต่อ  
       บริการทางเศรษฐกิจและสุขภาพ  

 หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค  
มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใน 4 เป้าหมาย ได้แก่ 

 เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้าง ภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม   
 เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม ่   
 เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม   
 เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน 

 เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่งคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ 3 เป้าหมาย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายที่ ๑ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนในภูมิภาค  

เป้าหมายที่ ๒ ไทยเป็นห่วงโซ่อุปทานของ 

เป้าหมายที่ ๓ ไทยเป็นประตูและทางเชื่อมโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค  



๒๒ 
 
 

กลยุทธ์การพัฒนา  

กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างจุดยืนของไทยภายใต้บริบทโลกใหม่  

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนเพื่อเป็นประตูการค้าการลงทุนและฐานเศรษฐกิจ  
      ส าคัญของภูมิภาค  

กลยุทธ์ที่ ๓ การผลักดันการลงทุนเพ่ือปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่ไทยแลนด์ ๔.๐   

 หมดุหมายที ่๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม ดิจิทัลของ
อาเซียนมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใน 3 เป้าหมาย ได้แก่ 

 เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
 เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่  
 เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความ
เสี่ยงภายใต้ บริบทโลกใหม่  

 เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต โดยก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาไว้ 3 เป้าหมาย 4 กลยุทธ์ 

เป้าหมายการพฒันา 

เป้าหมายที่ ๑ เศรษฐกิจดิจิทัลภายในประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

เป้าหมายที่ ๒ การส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศเพ่ิมข้ึน   

เป้าหมายที่ ๓ อุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของประเทศมีความเข้มแข็งขึ้น  

กลยทุธ์การพฒันา   

กลยุทธ์ที่ ๑ การขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยด้วยดิจิทัล  

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

กลยุทธ์ที่ ๓ อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศท่ีสามารถแข่งขันได้  

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรม  
      และบริการดิจิทัล  

 หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ 
มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใน 3 เป้าหมาย ได้แก่ 

 เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 
 เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ ในประเด็นพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่
 เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 
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 เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง โอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ 3 เป้าหมาย 7 กลยุทธ์ ดังนี้ 

เป้าหมายการพฒันา 

เป้าหมายที่ ๑ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเติบโตและแข่งขันได้  

เป้าหมายที่ ๒ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีศักยภาพสูงในการด าเนินธุรกิจ สามารถยกระดับและ         
        ปรับตวัเข้าสู่การแข่งขันใหม่  

เป้าหมายที่ ๓ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงและได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิผล  
        จากภาครัฐ  

กลยทุธ์การพฒันา   

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้ออ านวยต่อการท าธุรกิจและการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
      ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และส่งเสริมให้  
      วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ระบบ  

กลยุทธ์ที่ ๓ จัดให้มีกลไกทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
      เพ่ือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึง   

กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมการพัฒนา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล  

กลยุทธ์ที่ ๕ การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐ  

กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาระบบนิเวศให้เอื้อต่อการสร้างธุรกิจสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วย 
      นวัตกรรมรวมทั้งให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม และเชื่อมโยงเข้าสู่เครือข่ายระดับโลก  
      และยกระดับสู่ตลาด ต่างประเทศ  

กลยุทธ์ที่ ๗ การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคมให้มีศักยภาพการด าเนินการในเชิงธุรกิจ  

 หมดุหมายที ่๘ ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน มีความเชื่อมโยง
กับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใน 5 เป้าหมาย ได้แก่ 

 เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม   
 เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่       
 เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม    
 เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน   
 เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและ 
          ความเสี่ยง ภายใต้บริบทโลกใหม่ 
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 เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ 3 เป้าหมาย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

เป้าหมายการพฒันา 

เป้าหมายที่ ๑ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคและการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

เป้าหมายที่ ๒ ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาคลดลง  

เป้าหมายที่ ๓ การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่ อย่างยั่งยืน มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัว ต่อการ 
        เปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง   

กลยทุธ์การพฒันา   

กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก  

กลยุทธ์ทีู่ ๒ การส่งเสริมกลไกความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่และ 
      เมือง  

กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์และดิจิทัลรองรับพื้นที่เศรษฐกิจหลักและ
      เมือง  
กลยุทธ์ที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการพื้นที่และเมือง  

 หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม มี
ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใน 2 เป้าหมาย ได้แก่ 

 เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม ่     
 เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 

 เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้  
2 เป้าหมาย 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 

เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายที่ ๑ ครัวเรือนที่มีแนวโน้มกลายเป็นครัวเรือนยากจนข้ามรุ่น มีโอกาสในการเลื่อนสถานะ  
        ทางเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน  

เป้าหมายที่ ๒ คนทุกช่วงวัยได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

กลยุทธ์การพัฒนา   

กลยุทธ์ที่ ๑ การแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นแบบมุ่งเป้าให้ครัวเรือนหลุดพ้นความยากจนอย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์ที่ ๓ การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมส าหรับคนทุกช่วงวัย  

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ   

กลยุทธ์ที่ ๕ การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อลดความยากจนข้ามรุ่นและจัดความคุ้มครองทางสังคม  



๒๕ 
 
 

 หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลัก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใน 4 เป้าหมาย ได้แก่ 

 เป้าหมายที่ ๑) การปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรม  
 เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม     
 เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความ    
 เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และความ 
          เสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

 เมือ่พิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติได้แก่  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ 3 เป้าหมาย 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 

เป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายที่ ๑  การเพ่ิมมูลค่าจากเศรษฐกิจหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ   

เป้าหมายที่ ๒  การอนุรักษฟ้ื์นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน   

เป้าหมายที่ ๓  การสร้างสังคมคาร์บอนต่ าและยั่งยืน   

กลยุทธ์การพัฒนา  

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  

กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างรายได้สุทธิให้ชุมชน ท้องถิ่น และเกษตรกรจากเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  

กลยุทธ์ที่ ๓ การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาด บนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและกลไกสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  

กลยุทธ์ที่ ๕ การปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและการด ารงชีพเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน  

 หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใน 2 เป้าหมาย ได้แก่ 

 เป้าหมายที่ ๔) การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน    
 เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความ 
          เสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

 เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ 3 เป้าหมาย 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 

 



๒๖ 
 
 

เป้าหมายการพฒันา 

เป้าหมายที่ ๑ ความเสียหายและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง   

เป้าหมายที่ ๒ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลง  

เป้าหมายที่ ๓ สังคมไทยมีภูมิคุ้มกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

กลยทุธ์การพฒันา  

กลยุทธ์ที่ ๑ การป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพ้ืนที่ส าคัญ   

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพประชาชนและชุมชนในการรับมือกับภัยธรรมชาติ และการ 
      เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

กลยุทธ์ที่ ๓ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และการ 
      เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

กลยุทธ์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  

กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือบริหารจัดการ และลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ  
      และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

 หมดุหมายที ่๑๒ ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใน 2 เป้าหมาย ได้แก่ 

 เป้าหมายที่ ๒) การพัฒนาคน ส าหรับโลกยุคใหม่       
 เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม 

 เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาไว้ 3 เป้าหมาย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 

เป้าหมายการพฒันา 

เป้าหมายที่ ๑ คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ โลกยุคใหม่  
        มีคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกัน ต่อการ 
        เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมฉับพลันของโลก สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม ได้อย่างสงบสุข  

เป้าหมายที่ ๒ ก าลังคนมีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตเป้าหมาย และสามารถ  
        สร้างงานอนาคต    

เป้าหมายที่ ๓ ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

กลยทุธ์การพฒันา  

กลยุทธ์ที่ ๑ คนไทยทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ  
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาก าลังคนสมรรถนะสูง   
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต   



๒๗ 
 
 

 หมดุหมายที ่๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน มีความเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ใน 2 เป้าหมาย ได้แก่ 

 เป้าหมายที่ ๓) การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม    
 เป้าหมายที่ ๕) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงและการ 
          เปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทโลกใหม่ 

 เมื่อพิจารณาความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐน โดยก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาไว้ 2 เป้าหมาย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

เป้าหมายการพฒันา 

เป้าหมายที่ ๑   การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เข้าถึงได้   

เป้าหมายที่ ๒   ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล่องตัว   

กลยทุธ์การพฒันา   

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐที่ตอบโจทย์ สะดวก และประหยัด  

กลยุทธ์ที่ ๒ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น เชื่อมโยง เปิดกว้าง และมี 
     ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ  

กลยุทธ์ที่ ๓ การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาประเทศ   

กลยุทธ์ที่ ๔ การสร้างระบบบริหารภาครัฐที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะที่จ าเป็น  
      ในการให้บริการภาครัฐดิจิทัล และปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ มาตรการภาครัฐให้เอ้ือต่อการ 
      พัฒนาประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 
 

3. แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุม่จงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั 
3.1 แผนพฒันาภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วตัถปุระสงค ์ เปา้หมาย  และตวัชีว้ดั 

1.  เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
 เป้าหมาย :  ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น 
 ตัวชี้วัด :  - ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาค 

     - สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาค 
2.  เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 

 เป้าหมาย :  เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
 ตัวชี้วัด :  เมอืงศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ 

3.  เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมคุณภาพ  
      ชีวิตของคนในชุมชน 

 เป้าหมาย :  พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตร 
   ต่อสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด :  - ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกิน 
       เกณฑ์มาตรฐาน 

      - ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการประกอบการในพ้ืนที่ 

1. ภาคเหนอื 

     ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

     มูลค่าสูง 

3. ภาคกลาง 

     ฐานเศรษฐกิจชั้นน า 

2. ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

     หลุดพ้นความยากจน 

     สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง 

4. ภาคใต ้

     ฐานการสร้างรายได้ 

     ท่ีหลากหลาย 
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4. เพื่อพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนา 
    ในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย :  เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนร้อยละ 20 
ตัวชี้วัด :  - มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

      - สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ 
ความทา้ทายในการพฒันาภาคและพืน้ที่ 

 1. การพฒันากระจุกตวัในกรงุเทพมหานครและภาคกลาง 
- เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค 
- คนยากจนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 
- ปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. โครงสร้างประชากรทุกภาคเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายุ 
- แรงงานมีข้อจ ากัดทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
- สัมฤทธิ์ผลของการศึกษาอยู่ในระดับต่ า 
- การเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการเจ็บป่วยยังคงเป็นปัญหาส าคัญในทุกภาค 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยังคงเป็นปัญหาส าคัญ 

3. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเสื่อมโทรม 
- มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ในทุกภาค 
- ปัญหาการชะล้างพังทลายของดินรุนแรงมากขึ้น 
- มลพิษทางอากาศ ทางน้ า และขยะในเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
- ภัยแล้งและอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 

4. กลไกการบรหิารไม่มปีระสทิธภิาพ 
- การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่สามารถเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ขาดพลังการขับเคลื่อน 
- ผังเมืองขาดการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- เทศบาลหลักของทุกจังหวัดมีขนาดเล็กเกินไปและมีข้อจ ากัดในการให้บริการกับประชาชน 
- เมืองที่เติบโตโดยไร้การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาเมือง 

พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 5 แนวทาง 

 1. พัฒนาสภาพแวดลอ้มเมืองศนูยก์ลางของจังหวดัให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม  เช่น 
  - พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม 
  - จัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีคุณภาพ 

  - จัดระบบบริการสังคมที่ได้มาตรฐาน 

  - เพ่ิมความปลอดภัยของประชาชน 

  - เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
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 2. ส่งเสริมการจดัการสิ่งแวดลอ้มเมืองอย่างมบีูรณาการภายใต้การมสีว่นรว่มของส่วนกลาง สว่นท้องถิ่นภาค

ประชาสงัคม และภาคเอกชน  เช่น 

  - จัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร 

  - ส่งเสริมการใช้น้ าอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดมลพิษทางน้ า 

  - เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเขตเมือง 

 3. พฒันาระบบขนสง่สาธารณะในเขตเมือง  เช่น 

  - ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีต้นทุนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  - ส่งเสริมความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางของคนทุกช่วงวัยและผู้พิการ 

  - ส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท 

 4. รกัษาอตัลักษณข์องเมืองและสรา้งคณุคา่ของทรัพยากรเพื่อกระจายรายไดใ้ห้คนในท้องถิน่  เช่น 

  - อนุรักษ์ สืบสานประเพณี วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้านและเมืองเก่า 

  - พัฒนาเมืองควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 

  - สร้างและใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์ของเมือง 

 5. เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจัดการเมือง  เช่น 

  - รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเมืองเพื่อประสิทธิภาพการบริการ 

  - เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความร่วมมือระหว่างกัน 

  - หน่วยงานส่วนกลางสนับสนนุด้านวิชาการและงบประมาณ 
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 3.2 แผนพฒันากลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 2 พ.ศ. 2566 - 2570 (จนัทบรุี ตราด นครนายก 
ปราจนีบุรี สระแกว้) 

 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชุมชนและวัฒนธรรม 

       แหล่งผลไม้และเกษตรปลอดภัย” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายที่ 1 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 

 ตัวชี้วัด 1 : ดัชนีความก้าวหน้าของคน (ด้านการศึกษา สุขภาพ ชีวิตครอบครัวและชุมชน) สูงกว่าเกณฑ์ 
     ค่าเฉลี่ยของประเทศ 
 ตัวชี้วัด 2 : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู 
 ตัวชี้วัด 3 : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสูงขึ้น 
 ตัวชี้วัด 4 : ร้อยละประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 
 ตัวชี้วัด 5 : จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทย อายุ 15 –59 ปี 
 ตัวชี้วัด 6 : ปริมาณขยะในกลุ่มจังหวัด พันตัน 
 ตัวชี้วัด 7 : ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน) 

เป้าหมายที่ 2 ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชุมชนและวัฒนธรรม 
 ตัวชี้วัด 8 : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

เป้าหมายที่ 3 แหล่งผลไม้และเกษตรปลอดภัย 
 ตัวชี้วัด 9 : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด 10 : มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
 ประเด็นการพฒันาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 
                                       เชิงนิเวศ วิถีชวีิตชุมชนและวัฒนธรรม  
 ประเด็นการพฒันาที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถด้านการค้าชายแดน และการลงทุน เชื่อมโยง EEC                          
                                        และประเทศเพ่ือนบ้าน  
 ประเด็นการพฒันาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาดสินค้าเกษตร 
            ตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างครบวงจรและมีมูลค่าสูง  
 



๓๒ 
 
 

 ประเด็นการพฒันาที่ 4 : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง           
                                        มีส่วนรว่ม เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นการพฒันาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับคุณภาพชีวิต           
                                        ให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
  

เขตการปกครองกลุม่จงัหวดัภาคตะวนัออก 2 แบ่งเป็น 5 จงัหวัด          
(จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) รวม 37 อ าเภอ 277 ต าบล ดังนี้ 

 

จงัหวัด (5) อ าเภอ (37) 
จันทบุรี  
10 อ าเภอ 
76 ต าบล  
731 หมู่บ้าน 

1. เมืองจันทบุรี (11 ต าบล 98 หมู่บ้าน) 
2. ขลุง (12 ต าบล 90 หมู่บ้าน) 
3. ท่าใหม่ (14 ต าบล 124 หมู่บ้าน) 
4. โป่งน้ าร้อน (5 ต าบล 47 หมู่บ้าน) 
5. มะขาม (6 ต าบล 59 หมู่บ้าน) 

6. แหลมสิงห์ (7 ต าบล 65 หมู่บ้าน) 
7. สอยดาว (5 ต าบล 70 หมู่บ้าน) 
8. แก่งหางแมว (5 ต าบล 66 หมู่บ้าน) 
9. นายายอาม (6 ต าบล 67 หมู่บ้าน) 
10. เขาคิชฌกูฏ  (5 ต าบล 45 หมู่บ้าน) 

ตราด 
7 อ าเภอ 
38 ต าบล  
261 หมู่บ้าน 

1. เมืองตราด (14 ต าบล 98 หมู่บ้าน) 
2. คลองใหญ่ (3 ต าบล 20 หมู่บ้าน) 
3. เขาสมิง (8 ต าบล 66 หมู่บ้าน) 
4. บ่อไร่ (5 ต าบล 33 หมู่บ้าน) 
5. แหลมงอบ (4 ต าบล 27 หมู่บ้าน) 

6. เกาะกูด (2 ต าบล 8 หมู่บ้าน) 
7. เกาะช้าง (2 ต าบล 9 หมู่บ้าน) 
 

นครนายก  
4 อ าเภอ 
41 ต าบล  
407 หมู่บ้าน 

1. เมืองนครนายก (13 ต าบล 125 หมู่บ้าน) 
2. บ้านนา (10 ต าบล 115 หมู่บ้าน) 
3. ปากพลี (7 ต าบล 51 หมู่บ้าน) 
4. องครักษ์ (11 ต าบล 116 หมู่บ้าน) 

 

ปราจีนบุรี 
7 อ าเภอ 
64 ต าบล  
708 หมู่บ้าน 

1. เมืองปราจีนบุรี (12 ต าบล 144 หมู่บ้าน) 
2. กบินทร์บุรี (14 ต าบล 193 หมู่บ้าน) 
3. ประจันตคาม (9 ต าบล 106 หมู่บ้าน) 
4. ศรีมหาโพธิ (10 ต าบล 90 หมู่บ้าน) 
5. บ้านสร้าง (9 ต าบล 88 หมู่บ้าน) 

6. นาดี (6 ต าบล 63 หมู่บ้าน) 
7. ศรีมโหสถ (4 ต าบล 24 หมู่บ้าน) 
 

สระแก้ว 
9 อ าเภอ 
58 ต าบล  
731 หมู่บ้าน 

1. เมืองสระแก้ว (8 ต าบล 123 หมู่บ้าน) 
2. คลองหาด (7 ต าบล 71 หมู่บ้าน) 
3. ตาพระยา (5 ต าบล 64 หมู่บ้าน) 
4. วังน้ าเย็น (4 ต าบล 84 หมู่บ้าน) 
5. วัฒนานคร (11 ต าบล 115 หมู่บ้าน) 

6. อรัญประเทศ (12 ต าบล 114 หมู่บ้าน) 
7. เขาฉกรรจ์ (4 ต าบล 71 หมู่บ้าน) 
8. โคกสูง (4 ต าบล 41 หมู่บ้าน) 
9. วังสมบูรณ์ (3 ต าบล 48 หมู่บ้าน) 

 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 
 

สถานที่ท่องเทีย่วของภาคตะวนัออก 2 

 แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจภาคตะวันออก 2 มีความหลากหลายและมีความโดดเด่นที่แตกต่างกัน 
ยกตัวอย่างดังนี้ 

จงัหวัด สถานที ่

จันทบุรี หาดคุ้งวิมาน/ เขื่อนพลวง/ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น/ วัดมังกรบุปผาราม/เกาะเปริด/  

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เขาบายศรี/ น้ าตกคลองนารายณ์/สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสิน/  

น้ าตกหินดาด/ ชายหาดแหลมสิงห์/ อ่าวคุ้งกระเบน/ หาดเจ้าหลาว/ หาดแหลมเสด็จ/  

อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว/ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ/  

น้ าตกเขาสอยดาว/ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ 

ตราด เกาะไม้ชี้/ อุทยานแห่งชาติน้ าตกคลองแก้ว/ น้ าตกสะพานหิน/ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง/ 

 เกาะทรายขาว/ อ่าวสลักเพชร/น้ าตกคลองพลู/ หาดโลนลี่บีช/ อ่าวบางเบ้าหมู่บ้านชาวประมง/ 

หาดไก่แบ้จุดชมวิวไก่แบ้/ หาดคลองพร้าว/ หาดทรายขาว/ เกาะขาม/ เกาะหมาก/ เกาะกูด/  

เกาะช้าง 

นครนายก พระอรหันต์พุทธอุทยานพุทธชยันตี/ วัดเขาแดง/ วัดพราหม์มณี/ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน/  

รอยพระพุทธบาทจ าลอง เขานางบวช/ พระแก้วมรกตองค์จ าลอง (วัดคีรีวัน)/  

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15/ เขื่อนขุนด่านปราการชล (เข่ือนคลองท่าด่าน)/ 

 น้ าตกเหวนรก/ น้ าตกสาริกา/ น้ าตกวังม่วง/ น้ าตกลานรัก หรือน้ าตกตาดหินกอง/  

อ่างเก็บน้ าวังบอน/ ล่องแก่งนครนายก 

ปราจีนบุรี น้ าตกธารทิพย์/ แก่งหินเพิง/ พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์/ โบราณสถานพานหิน/  

อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์/ กลุ่มโบราณสถานสระมรกต/ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร/  

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี/ ตลาดหนองชะอม/ โบราณสถานเมืองศรีมโหสถ/  

วัดแก้วพิจิตร/ จุดชมวิวผาหินซ้อน/ อุทยานแห่งชาติทับลาน/  

เนินพิศวงวนอุทยานน้ าตกเขาอีโต้ 

สระแก้ว น้ าตกเขาตะกรุบ/ เขาฉกรรจ์/ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ าบน/ ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก 

(ตลาดโรงเกลือ)/ อุทยานแห่งชาติปางสีดา/ ละลุ/ สระแก้ว สระขวัญ/ วัดอนุบรรพต (เขาน้อย)/ 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม/ ปราสาทเขาน้อยสีชมพู/ ประตูชัยอรัญประเทศ/  

พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 
 

 
 
 
 



๓๔ 
 
 

3.3 แผนพฒันาจงัหวดัปราจนีบรุ ี พ.ศ. 2566 – 2570  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายการพัฒนา (วิสัยทัศน์ Vision จังหวัดปราจีนบุรี)      
 ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Prachinburi as a livable city leading to valuable economy attaining sustainable development 
goals) 

 ตวัชีว้ดัความส าเรจ็          
  (1) ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปราจีนบุรีเพ่ิมขึ้น
  (2) ร้อยละของจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ลดลงต่อปี  
  (3) ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ลดลง    
  (4) มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดปราจีนบุรี เพิ่มข้ึน   
  (5) ร้อยละผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปราจีนบุรี ที่เพ่ิมขึ้น    
  (6) ร้อยละอัตราการว่างงาน ลดลง       
  (7) ร้อยละมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร เพ่ิมขึ้น    
  (8) จ านวนพื้นที่ชลประทานที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มข้ึน   
  (9) ร้อยละมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ิมขึ้น    
  (10) จ านวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้รับมาตรฐานสากลและมีงานวิจัยรองรับ เพ่ิมข้ึน 
  (11) จ านวนนักท่องเที่ยว ที่เพ่ิมข้ึนต่อปี      
  (12) จ านวนพื้นที่ป่าไม้ ที่เพ่ิมข้ึนต่อปี      
  (13) สัดส่วนปริมาณขยะที่ก าจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น เพิ่มขึ้นต่อปี (ร้อยละ) 
  (14) ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย ลดลงต่อปี    
  (15) ร้อยละของประชากรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ลดลงต่อปี 

 



๓๕ 
 
 

พันธกจิการพฒันาจงัหวดั 

 (1) ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติ โดยยึดการอ านวย
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นฐาน 

 (2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การเกษตรกรด าเนินการด้านสังคม
และการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบคมนาคมเพ่ือสังคมเป็นสุข 

 (3) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เกิดความยั่งยืน 

 (4) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตรปลอดภัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีมาตรฐานสากล 

 (6) พัฒนาและส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและมีส่วนร่วม 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 5 ด้าน        
ประเด็นการพัฒนาที่ 1  สังคมที่มีคุณภาพ เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด ารงชีวิตตาม 
   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2  พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปราจีนบุรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นก าลัง 
   หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรและสมุนไพรสู่มาตรฐานความปลอดภัย  
   และเชื่อมโยงตลาด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  บูรณาการและระดับการจัดการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสุขภาพเชิงสร้างสรรค์และ 
   วัฒนธรรม และเชิงนิเวศในจังหวัดปราจีนบุรี 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของ
   ทุกภาคส่วน 

 จังหวัดปราจีนบุรี ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยให้ความส าคัญ
กับปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ภายใต้กรอบนโยบาย หลักเกณฑ์และความสอดคล้องแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
จังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ.2566 – 2570) จึงเป็นเครื่องมือหลักในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาจังหวัด
ปราจีนบุรีให้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนใน
จังหวัดปราจีนบุรี ท่ามกลางเทคโนโลยีและโรคอุบัติใหม่อย่างต่อเนื่อง จังหวัดปราจีนบุรีได้ก าหนดวัตถุประสงค์
เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาแต่ละด้าน ดังนี้ 

 

 

 



๓๖ 
 
 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สังคมที่มีคุณภาพ เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 วตัถปุระสงค์ 

 (1) เพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพเป็นเมืองแห่งความสุขประชาชนเป็นคนดี มีความรู้ มีสุขภาพดี รายได้ดี 
และสิ่งแวดล้อมดี 

 (2) เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มีคุณภาพปราศจากภัยคุกคาม 

 (3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกช่วงวัย ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บนความผสมผสาน
ระหว่างสังคมเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

 (4) ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานภาครัฐที่มีคุณภาพและมีความพึงพอใจในการรับบริการ 

  ตัวชี้วัด 

 (1) ร้อยละของรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปราจีนบุรี 

 (2) ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 (3) ร้อยละของปัญหาทางสังคม อาทิ การท้องก่อนวัยอันควร ความรุนแรงในครอบครัว และการหยุด
เรียนกลางคันลดลง      

 (4) ร้อยละของการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรมทุกประเภทลดลงจากปีท่ีผ่านมา 

 (5) จ านวนบริการสาธารณะด้านสังคมและความม่ันคงท่ีมีคุณภาพ 

 แนวทางการพัฒนา  

 (1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน พร้อมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่        

 (2) พัฒนาเมืองหลักให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ และเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถ
เชื่อมโยงการขยายตัวของเมืองสู่พื้นที่เกษตร  

 (3) พัฒนาพ้ืนทีเ่กษตรของจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นพ้ืนที่เมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่น 

 (4) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย และเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวโดย
ปราศจากภัยคุกคาม 

 (5) ส่งเสริมให้เด็กท่ีด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและตรงกับตลาดแรงงาน 

 (6)  พัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขเพ่ือรองรับของโรคอุบัติใหม่ 

 

 



๓๗ 
 
 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปราจีนบุรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็น 
ก าลังหลัก ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์  

 (1) ผลักดันการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่า
สูง            
 (2) ผลักดันจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern 
Economic Corridor           
 (3) ยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจเริ่มต้น (start-up) และวิสาหกิจ SMEs ในจังหวัดปราจีนบุรี ในการผลิต
สินคา้และบริการที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอที่เชื่อมโยงกับเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
 (4) พัฒนาและยกระดับศักยภาพของก าลังแรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีให้สอดคลองกับความต้องการที่
แท้จริง  

 ตัวชี้วัด 

 (1) จ านวนของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเอง และมีการด าเนิน 
งานที่สอดคลองกับนโยบายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม       
 (2) มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มขึ้น    
 (3) จังหวัดปราจีนบุรีเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic 
Corridor            
 (4) จ านวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมวิสาหกิจเริ่มต้น (start-up) และวิสาหกิจ SMEs ในจังหวัด
ปราจีนบุรี ไดรับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพในระดับชาติ      
 (5) แรงงานในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี มีทักษะและฝีมือด้านเทคโนโลยี ที่สอดคลองกับอุตสาหกรรม
เป้าหมายเพ่ิมขึ้น  

 แนวทางการพัฒนา 

 (1) พัฒนาและยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมสีเขียวและมีมูลค่าสูง    
 (2) พัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านโลจิสติกส  ด้านเทคโนโลยี และด้านการบริการของ
ภาครัฐเพ่ือผลักดันให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
Eastern Economic Corridor          
 (3) ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและสถานศึกษา ในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น (start-up) และ 
วิสาหกิจ SMEs ในจังหวัดปราจีนบุรี ให้มีศักยภาพท่ีสูงขึ้น และไดรับการยอมรับด้านคุณภาพ  
 (4) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพฝีมือ
แรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี         
 (5) ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรมสีเขียว ให้มาลงทุนในจังหวัด
ปราจีนบุรี 



๓๘ 
 
 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรและสมุนไพร สู่มาตรฐานความ
ปลอดภัยและเชื่อมโยงการตลาด  

 วัตถุประสงค์  

 (1) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ   
 (2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิต การตลาดและการสงออกสมุนไพรแปรรูปและผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ที่มคีุณค่าทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 

 ตัวชี้วัด  

 (1) ร้อยละมูลค้าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน      
 (2) จ านวนพื้นที่ชลประทานที่ไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น     
 (3) ร้อยละมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น      
 (4) จ านวนผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไดรับมาตรฐานสากลและมีงานวิจัยรองรับเพิ่มข้ึน  

 แนวทางการพัฒนา 

 (1) ส่งเสริมและพัฒนาก าลังคน สร้างทักษะที่จ าเป็นรองรับภาคการเกษตร    
 (2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรและสมุนไพรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม            
 (3) สร้างมูลค่าเพ่ิมสินคาเกษตรและสมุนไพร ตลอดห่วงโซคุณค่า ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิ
ปัญญาอย่างสร้างสรรค ์          
 (4) บริหารแหล่งน้ าและระบบส่งน้ า 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บูรณาการและยกระดับการจัดการการทองเที่ยวคุณภาพเชิงสุขภาพเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม และเชิงนิเวศในจังหวัดปราจีนบุรี  

 วัตถุประสงค์ 

 (1) เพ่ือบูรณาการการจัดการทองเที่ยว โดยมุ่งเน้นการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม และเชิงนิเวศ           
 (2) เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลัก แหล่งท่องเที่ยวรอง และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ตามแนวทางการพัฒนาที่
ยั่งยืน             
 (3) ยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยงการทองเที่ยวตามอัตลักษณ์และวิถีชุมชนที่มีมูลค่าสูง และสอด
คลองกับความต้องการของนักท่องเที่ยว        
 (4) เพ่ือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เช่น เชิงสุขภาพ วัฒนธรรม กีฬา เป็นต้น  

 ตัวชี้วัด 

 (1) จ านวนแหล่งท่องเที่ยว ไดรับการรับรองมาตรฐานการทองเที่ยวไมน้อยกว่า 2 แห่งต่อปี   
 (2) ร้อยละของรายไดจากการทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึนต่อปี 



๓๙ 
 
 

 แนวทางการพัฒนา  

 (1) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการด้านการท องเที่ยวให้ เพียงพอและได มาตรฐาน         
ความปลอดภัย            
 (2) ยกระดับความสามารถทรัพยากรการทองเที่ยว อาทิ บุคลากร แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก กิจกรรม
การทองเที่ยว สินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีคุณภาพ  
 (3) ส่งเสริมการตลาดการทองเที่ยว โดยการน าเสนอ อัตลักษณ์ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม และผ่านช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยต่อนักท่องเทีย่ว 

 ประเด็นพัฒนาที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน 

 วัตถุประสงค์ 

 (1) เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ  
 (2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพ พรอมเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคประชาชนในการ 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
 (3) เพ่ือเฝ้าระวัง และป้องกันปราบปรามการเกิดปัญหามลพิษ ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ อย่างมี
ประสิทธิภาพ           
 (4) เพ่ือจัดท า และรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ในระดับจังหวัด (Data center)         
 (5) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 ตัวชี้วัด 

 (1) ร้อยละความส าเร็จในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ            
 (2.1) ร้อยละความส าเร็จของการจัดการ การติดตาม และตรวจสอบปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายที่ก าหนด         
 (2.2) ร้อยละเครือข่ายของทุกภาคส่วนไดรับการพัฒนาศักยภาพการอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อม
 (3) ร้อยละความส าเร็จในการป้องกันการเกิดปัญหามลพิษ ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ อย่างมี
ประสิทธิภาพ          
 (4.1) จ านวนระบบการน าเข้าข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดปราจีนบุรี 
(Data Center)            
 (4.2) จ านวนฐานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดที่น าเข้าสู่
ระบบศูนย์กลางข้อมูลของจังหวัดปราจีนบุรี (Data Center)       
 (5) ร้อยละเครือข่ายทุกภาคส่วนได รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 



๔๐ 
 
 

แนวทางการพัฒนา  

 (1) ยกระดับการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นคงด้านน้ า 
เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแลง อุทกภัย ความต้องการของภาคการเกษตร ครัวเรือน และอุตสาหกรรม  

 (2) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า เพ่ือรักษาระบบนิเวศป่าไม้ให้สมดุล ด้วยการปลูกป่า การเฝ้าระวังและ
ติดตามการบุกรุกป่า การจับสัตว์ป่า  

 (3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ที่เกิดขึ้นจาก
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคครัวเรือน  

 (4) ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายชุมชนในการรักษาทรัพยากรป่าไม้  และการอยูร่วมกันระหว่าง
ชุมชนกับป่าอย่างยั่งยืน  

 (5) สร้างระบบการน าเข้าข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดปราจีนบุรี (Data 
Center)  

 (6) จัดท าและรวบรวมฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด (Big Data)
อาท ิป่าไม ้สัตว์ป่า ลุ่มน้ า ขยะ มลภาวะ และที่ดินท ากิน เพ่ือน าเข้าระบบ  

 (7) สร้างความรูความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของประชาชนเพ่ือปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

 (8) พัฒนาแผนงานและสรางความพรอมของทุกภาคส่วนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 
 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัดปราจนีบรุี  
(พ.ศ.2566 - 2570) 

วสิยัทัศน์การพฒันา “ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาทุนสังคม ให้ประชาชนเข้มแข็ง ส่งเสริม
แหล่งเศรษฐกิจชุมชน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรและอุตสาหกรรมก้าวหน้า ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี” 

 

 
  

 

 

 

 

ประเด็นการพฒันา  4 ดา้น 

 ประเด็นการพฒันาที ่1  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
- วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสร้างเสริมสังคมให้มีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสนับสนุนบริการสาธารณสุข 
และบริการพ้ืนฐานสาธารณูปโภคเพ่ือบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง สืบสาน รักษา ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรม ศิลปะ และจารีตประเพณี 

- แนวทางการพัฒนา  
 1. พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

 2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

 3. รณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 4. พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมสังคม แห่งการเรียนรู้ 

 5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและกลุ่มเปราะบาง  

 6. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นการพฒันาที ่2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ     เฝ้าระวัง และ
กระตุ้นจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  
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- แนวทางการพัฒนา 

 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตส านึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

 2. สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  

 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ 

 4. รณรงค์เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของ
 ท้องถิ่น 

 5. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพฒันาที ่3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรและอุตสาหกรรมก้าวหน้า 

- วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การผลิตสินค้าเกษตรอย่างปลอดภัย และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสี
เขียว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน 

- แนวทางการพัฒนา  

 1. ส่งเสริมกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยว  

 2. ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการพัฒนากลไกลการตลาดส าหรับสินค้าการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 3. ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

 4. สนับสนุนกิจกรรมร่วมระหว่างสถานประกอบการอุตสาหกรรมกับชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นการพฒันาที ่4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

- วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เหมาะกับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

- แนวทางการพัฒนา 

 1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล 

 2. ส่งเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของชุมชนในทุกระดับ 

 3. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
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ยทุธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบริหารสว่นต าบลบา้นสรา้ง  
(พ.ศ.2566 – 2570) 

 

 
1) วสิยัทศัน ์

 “ชุมชนน่าอยู่ เกษตรก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

2) ยทุธศาสตร์การพฒันา 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่๑  ดา้นการพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน สงัคมใหเ้ข้มแขง็ 

 วัตุประสงค์ 

 1.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกระดับ และสังคมเชิงบูรณาการ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ได้รับ
บริการสาธารณะที่คุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสริมสร้างประชาชนให้มี
คุณธรรม มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษา
ความ สงบเรียบร้อย และการรับรู้ข่าวสารของชุมชน 

 แนวทางการพฒันา  
 - พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านสาธารณสุข 

 - รณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 - ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและกลุ่มเปราะบาง (เด็ก,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 เป้าหมาย  
 1. พัฒนาให้ต าบลบ้านสร้างเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ดีงาม และส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่อย่างมั่นคง และเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และยกระดับการจัดการเรียนการศึกษา และการกีฬาของ
ประชาชนในต าบลให้สูงขึ้น ครอบคลุมทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ 

 แนวทางการพฒันา  
 - พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมสังคม 

 - สร้างสังคมแห่งการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 - ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 การสง่เสริมการเกษตร และการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 เป้าหมาย 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง สนับสนุนการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่ 

 2. ส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นเมืองที่
สะอาดสวยงาม และน่าอยู่อย่างยิ่งยืน 

 แนวทางการพฒันา  
 - ส่งเสริมความรู้และความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

 - พัฒนาศักยภาพก าลังคนและส่งเสริมภาคการเกษตร 
 - ส่งเสริมความรู้ในกระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรี  
 - ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภคให้มีความยั่งยืน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
 เป้าหมาย 
 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณปูการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความ
ต้องการประชาชน และครอบคลุมทุกพื้นที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

 แนวทางการพฒันา  
 - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ิมอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน 
 - พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร 
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ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาบุคลากรและบรหิารจดัการองคก์รตามหลักธรรมาภบิาล 

 เป้าหมาย 
 1. พัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจที่ได้รับ 
มีสมรรถนะสูง และปรับปรุงการท างานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาและจัดการ
องค์กรตามหลักธรมาภิบาล 

 แนวทางการพฒันา  

 - ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับ 
 - พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการ 
 - พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
 - พัฒนาการท างานขององค์ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

4) ตวัชีว้ดั 

 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกระดับ และสังคมเชิงบูรณาการ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขได้รับ
บริการสาธารณะที่คุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับการจัดการเรียนการศึกษา และการกีฬา
ของประชาชนในต าบลให้สูงขึ้น ครอบคลุมทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เสริมสร้างประชาชนให้มีคุณธรรม มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน กับการเปลี่ยนแปลงสามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 2. พัฒนาให้ต าบลบ้านสร้างเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ดีงาม และส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายของเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่อย่างมั่นคง และเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 3.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความ
สงบเรียบร้อย และการรับรู้ข่าวสารของชุมชน 

 4.พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง สนับสนุนการเกษตรตามแนวทฤษฎี ใหม่ และ
เสริมสร้างศักยภาพความเป็นเมืองเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และส่งเสริมให้ประชาชนมี ฐานเศรษฐกิจที่
มั่นคงรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 5.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความ
ต้องการประชาชน และครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

 6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร
ด้านคุณธรรมจริยธรรม พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กัน ตลอดจนพัฒนาองค์กรให้
มีคุณภาพ และจัดการบริการภาครัฐใหป้ระชาชนเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็ว มีคุณภาพ และให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
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5) คา่เปา้หมาย 
 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกระดับส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ เปลี่ยนแปลง
สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 3. ต าบลบ้านสร้างเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ดีงาม และส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4. ชุมชนให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง สนับสนุนการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 
 5. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณปูการ ให้ได้มาตรฐาน 
 6. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล เสริมสร้างวฒันธรรม และค่านิยมขององค์กร ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

6) กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 กลุยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคม 
 กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตต าบล   
 กลุยุทธ์ที่ 1.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนและการศึกษาตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการส่งเสริมการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริม/ดูแล/ฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 กลุยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปา ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร และองค์กรให้มีความสามารถ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 
 

7) จุดยนืทางยุทธศาสตร ์

 1. ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร และองค์กรให้มีความสามารถ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคม 
 3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจร
 ทางบก 
 4. เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน 
 5. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตต าบล 
 6. ส่งเสริม/ดูแล/ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
 7. ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปา ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
 ของประชาชน 
 8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

1. ด้านความมั่นคง 
6.ด้านการปรับ

สมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

4.ด้านการสร้าง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง

สังคม 

5.ด้านการสร้าง
การเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

3.ด้านการพัฒนา
และเสรมิสร้าง

ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับท่ี 13 

๑. ไทยเปน็
ประเทศชัน้

น าด้าน
สนิคา้

เกษตรและ
เกษตรแปร
รปูมลูคา่สูง 

๒. ไทยเปน็
จุดหมาย
ของการ
ทอ่งเทีย่ว 

ทีเ่นน้
คณุภาพ

และความ
ยั่งยนื 

3. ไทยเปน็
ฐานการ
ผลติยาน
ยนต์ไฟฟ้า 

ทีส่ าคญัของ
โลก 

4. ไทยเปน็
ศนูย์กลาง

ทาง
การแพทย์
และสุขภาพ

มลูค่าสงู 

5. ไทยเปน็
ประตกูารคา้
การลงทุน

และ
ยุทธศาสตร์

ทางโล 
จสิตกิสท์ี่
ส าคญัของ
ภมูภิาค 

6. ไทยเปน็
ศูนยก์ลาง

อุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนกิส์
อจัฉรยิะและ
อุตสาหกรรม
ดจิทิลัของ
อาเซยีน 

7. ไทยมี
วสิาหกจิ

ขนาดกลาง
และขนาด

ยอ่มที่
เขม้แขง็ มี
ศักยภาพสงู 
และสามารถ
แขง่ขันได ้

8. ไทยมี
พื้นทีแ่ละ

เมอืง
อจัฉรยิะทีน่า่
อยู ่ปลอดภยั 

เตบิโตได้
อยา่งยัง่ยนื 

9. ไทยมคีวาม
ยากจนขา้มรุ่น
ลดลง และมี

ความคุม้ครอง
ทางสงัคมที่
เพยีงพอ
เหมาะสม 

10. ไทยมี
เศรษฐกจิ
หมนุเวยีน
และสงัคม
คารบ์อน

ต่ า 

11. ไทย
สามารถลด
ความเสีย่ง

และ
ผลกระทบ
จากภยั

ธรรมชาติฯ 

12. ไทยมี
ก าลงัคน

สมรรถนะสงู 
มุง่เรยีนรู้

อยา่งตอ่เนือ่ง 
ตอบโจทย์
การพฒันา
แห่งอนาคต 

13. ไทยมี
ภาครฐัที่
ทนัสมัย 

มปีระสทิธ ิ
ภาพและ
ตอบโจทย์
ประชาชน 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถี

ชุมชนและวัฒนธรรม 

เพิ่มขีดความสามารถด้าน
การค้าการคา้ชายแดน และ

การลงทุนเชื่อมโยง EEC 
และประเทศเพื่อนบ้าน 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลติการแปรรูป การตลาด 
สินค้าเกษตรตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยอย่างครบ

วงจรและมมีูลคา่สูง 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อย่างมสี่วน
ร่วมเพื่อประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

อย่างยั่งยืน 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สังคม การบริหารจดัการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มี

ความมั่นคงปลอดภัย 

แผนพัฒนา
กลุ่ม

จังหวัด
ภาค

ตะวันออก
2 
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ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถี

ชุมชนและวัฒนธรรม 

เพิ่มขีดความสามารถด้าน
การค้าการคา้ชายแดน และ

การลงทุนเชื่อมโยง EEC 
และประเทศเพื่อนบ้าน 

พัฒนาประสิทธภิาพการผลิตการ
แปรรูป การตลาด สินค้าเกษตร
ตามมาตรฐานความปลอดภัย
อย่างครบวงจรและมีมูลค่าสูง 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม อย่างมีส่วนร่วมเพือ่
ประโยชน์ต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
สังคม การบริหารจดัการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มี

ความมั่นคงปลอดภัย 

แผนพัฒนา
กลุ่ม

จังหวัด
ภาค

ตะวันออก
2 

แผนพัฒนา
จังหวัด

ปราจีนบุร ี

พัฒนาเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดลอ้ม และเป็นก าลังหลกั
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

 

สังคมมีคุณภาพ เมอืงแห่งความสขุ 
ประชาชนมีคุณภาพชวีิตดีตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินค้า
เกษตรและสมุนไพรสู่มาตรฐาน

ความปลอดภัยและ               
เชื่อมโยงตลาด 

 

บูรณาการและยกระดับ             
การจัดการการท่องเที่ยว 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มคีวามสมดลุ   

และยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
จังหวัด

ปราจีนบุร ี

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคม
ให้ชุมชนเข้มแข็ง 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 

ส่งเสริมเศรษฐกิจ และท่องเท่ียว            
เชิงนิเวศ เกษตรและอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 

พัฒนาให้เป็นพลเมืองที่ดี                   
ของสังคม 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
จังหวัด

ปราจีนบุร ี

ยทุธศาสตรท์ี ่1 

พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคม
ให้ชุมชนเข้มแข็ง 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 

ส่งเสริมเศรษฐกิจ และท่องเท่ียว            
เชิงนิเวศ เกษตรและอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 

พัฒนาให้เป็นพลเมืองที่ดี                   
ของสังคม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร
การบริหาร
ส่วนต าบล
บ้านสร้าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชน 
สังคมให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ส่งเสริมการเกษตร 
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
บุคลากรและบริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
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(3) การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand และTrend ปั จจั ยและสถานการณ์ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   

- ประชาชนมีความพร้อม  จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น  
 - การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ  
 - มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
 ประชาชน  
 - มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการต่าง ๆ   
 - ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา  
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

จุดอ่อน  (W : Weakness)   
 - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท า
 ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน  
 - องค์การบริหารส่วนต าบล  มีงบประมาณจ ากัด  ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้  
 - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 

โอกาส  (O : Opportunity)    
 - จังหวัดปราจีนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
 ด าเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองค์การ
 บริหารส่วนต าบล  
 - มี เส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ 
 - นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดยการสร้างดุลยภาพ
 ระหว่างการก ากับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากร
 ของท้องถิ่น 

อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น  
 - รัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ 
 ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542 และที่
 แก้ไขเพ่ิมเติม ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก  
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 - กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น  หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วง 
 ระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน  
 - การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น 
 ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
 เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณที่มีจ ากัด 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง และบริเวณ
 พ้ืนที่ต่อเนื่อง สามารถสรุปปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้  

 1. ปัญหาทางด้านกายภาพ    
 ปัญหาของสภาพพ้ืนที่มีลั กษณะเป็น พ้ืนที่ ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ ามากไหลเข้าท่วม พ้ืนที่  
 การเกษตรและท่ีอยู่อาศัย เพราะยังขาดระบบการระบายน้ าที่ดี  

 2. ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง   
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างถึงถนนเชื่อมโยงหลายชุมชน และปัญหาการคมนาคมไม่ 
 สะดวกเพราะถนนช ารุด และระบบขนส่งสาธารณะ (รถโดยสาร) ยังมีไม่ครอบคุลม ท าให้การเดินทาง
 ของประชาชนต้องที่ไม่มีรถเป็นของตนเองเกิดความสะดวกในการเดินทาง 

 3. ปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร  
 เนื่องจากอาชีพหลักของประชาชนในพ้ืนที่ คือ การท าการเกษตร ท านา เป็นส่วนใหญ่ ท าให้ต้องใช้น้ า 
 ค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ า เพ่ือให้ในฤดูแล้ง 

 4. ปัญหาด้านสาธารณสุข  
 ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเองให้พ้นจากโรคระบาดต่างๆ ได้ไม่ดีพอ และยังมี 
 ประชาชนบางส่วนเวลาไม่สบายมักจะซื้อยามาใช้เองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ 

 5. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน  
 ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะ เนื่องจากประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะใน 
 ครัวเรือน และยังมีการทิ้งขยะที่ไม่เป็นที่  ยังมีการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 และมีการทิ้งขยะลงในแม่น้ าล าคลองบ้าง ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมในชุมชนได้ 

 6.ปัญหาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
 ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างบางหมู่บ้าน ยังมีไฟฟ้าสาธารณะ
 ไม่เพียงพอต่อ การให้บริการน้ าประปายังมีไม่ทั่วถึงทุกหมู่ 
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สว่นที ่3 การน าแผนพัฒนาท้องถิน่ไปสูก่ารปฏบิตัิ 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพ่ือน าไปสุ่การปฏิบัติและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตรช์าต2ิ0ปี แผนพฒันา
เศรษฐกจิ
และสงัคม
แห่งชาติ

ฉบบัที ่13 

SDGs ยุทธศาสตร์
จงัหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องคก์รปกครอง
สว่นท้องถิน่ใน

เขตจงัหวัด 

ยุทธศาสตร ์

(อปท.) 

กลยทุธ ์ แผนงาน หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 

1 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม  

หมุดหมาย
ที่ ๖, ๑๐, 

๑๓ 

หมุดหมาย
ที่ 4, ๗, 

๘, ๙, ๑๒, 
๑๓ 

เป้าหมายที่ 16 

 
 

เป้าหมายที่ 3, 
7, 10, 11 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 1  

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 1   

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน สังคมให้
เข้มแข็ง 

กลุยุทธ์ที่ 
1.1,  1.2, 
1.3 

- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 
- แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

หมุดหมาย
ที่ 2, ๗, 
๙, ๑๒ 

เป้าหมายที่ 1, 
2, 4, 5, 9 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 1  

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 1, 4 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 
2.1, 2.2 

- แผนงานการศึกษา 

- แผนงานการศาสนาวัฒนา
ธรรมและนันทนาการ 

ส านักปลัด 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม   

หมุดหมาย
ที่ ๑, ๕, 

๑๑ 

เป้าหมายที่ 6, 
12, 13, 14, 

15 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 3, 
5 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 2, 3 

ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการเกษตร 
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

กลยุทธ์ที่ 
3.1 

- แผนงานการเกษตร กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตรช์าต2ิ0
ป ี

แผนพฒันา
เศรษฐกจิ
และสงัคม
แห่งชาติ

ฉบบัที ่13 

SDGs ยุทธศาสตร์
จงัหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพฒันา
ขององค์กร

ปกครองสว่น
ท้องถิน่ในเขต

จงัหวัด 

ยุทธศาสตร ์

(อปท.) 

กลยทุธ ์ แผนงาน หนว่ยงาน
รบัผดิชอบ

หลัก 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่ง 
ขัน 

หมุดหมาย
ที่ ๑, ๗, 

๘, ๙, ๑๒, 
๑๓ 

เป้าหมายที่ 7, 9 ประเด็นการ
พัฒนาที่ 2, 
3, 4 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 3 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

กลุยุทธ์ที่ 4.1 - แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

หมุดหมาย
ที่ ๑๓ 

เป้าหมายที่ 16, 
17 

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 1  

ประเด็นการ
พัฒนาที่ 1, 5 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรและ
บริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรร
มาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ 5.1 - แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด
,กองคลัง 

รวม 6 13 17 4 4 5  10 3 
 



แบบ ผ.01
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทศาสตร์

กลยุทธ์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
แผนงาน โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท

กลยุทธ์ท่ี 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคม

(1) แผนงานสาธารณสุข 5           330,000          5           330,000          5           330,000          5           330,000          5           330,000          25         1,650,000       
(2) แผนสังคมสงเคราะห์ 1           20,000            1           20,000            1           20,000            1           20,000            1           20,000            5           100,000          
กลยุทธ์ท่ี 1.2 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตต าบล

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8           305,000          8           305,000          8           305,000          8           305,000          8           305,000          40         1,525,000       
กลยุทธ์ท่ี 1.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน 4           300,000          4           300,000          4           300,000          4           300,000          4           300,000          20         1,500,000       
รวม 18         955,000          18         955,000          18         955,000          18         955,000          18         955,000          90         4,775,000       

กลยุทธ์ท่ี 2.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 1           30,000            1           30,000            1           30,000            1           30,000            1           30,000            5           150,000          

กลยุทธ์ท่ี 2.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนและการศึกษาตลอดชีวิต

(2) แผนงานการศึกษา 7           1,288,000       7           1,288,000       7           1,288,000       7           1,288,000       7           1,288,000       35         6,440,000       
รวม 8           1,318,000       8           1,318,000       8           1,318,000       8           1,318,000       8           1,318,000       40         6,590,000       

กลยุทธ์ท่ี 3.1 ส่งเสริม/ดูแล/ฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี

(1) แผนงานการเกษตร 6           936,000          6           576,000          6           576,000          6           576,000          6           576,000          30         3,240,000       
รวม 6           936,000          6           576,000          6           576,000          6           576,000          6           576,000          30         3,240,000       

กลุยุทธ์ท่ี 4.1 ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปา ให้เพียงพอต่อ
ความ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน 1           300,000          1           300,000          1           300,000          1           300,000          2           600,000          6           1,800,000       
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 29         22,266,800     23         8,274,000       26         16,591,000     23         7,591,000       25         11,007,400     126       65,730,200     
รวม 30         22,566,800     24         8,574,000       27         16,891,000     24         7,891,000       27         11,607,400     132       67,530,200     
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1. ยุทูศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสังคมให้เข้มแข็ง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน

3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 2/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี



แบบ ผ.01
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ยุทศาสตร์

กลยุทธ์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
แผนงาน โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท โครงการ บาท

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไขคร้ังท่ี 2/2565

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

กลยุทธ์ท่ี 5.1 ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร และองค์กรให้มีความสามารถ

(1) แผนบริหารท่ัวไป 5           290,000          5           290,000          5           290,000          5           290,000          5           290,000          25         1,450,000       
รวม 5           290,000          5           290,000          5           290,000          5           290,000          5           290,000          25         1,450,000       
รวมท้ังหมด 67         26,065,800     61         11,713,000     64         20,030,000     61         11,030,000     64         14,746,400     317       83,585,200     
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5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล



จ ำนวน
โครงกำร งบประมำณ(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร งบประมำณ(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร งบประมำณ(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร งบประมำณ(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร งบประมำณ(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร งบประมำณ(บำท)

หมู่ท่ี 1 บ้ำนต้นข้ีเหล็ก -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                
รวม -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                

หมู่ท่ี 2 บ้ำนเหนือคลอง -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                
รวม -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                

หมู่ท่ี 3 บ้ำนคลองท้ำยบ้ำน -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                
รวม -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                

หมูท่ี 5 บ้ำนมูลเหล็ก -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                
รวม -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                

หมู่ท่ี 6 บ้ำนคูตำนพ -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                
รวม -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                

หมู่ท่ี 8 บ้ำนคลองสอง -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                
รวม -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                

หมู่ท่ี 9 บ้ำนปำกคลองสอง -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                
รวม -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                

หมู่ท่ี 10 บ้ำนท่ำกระทุ่ม -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                
รวม -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                -         -                

หมู่ท่ี 11 บ้ำนวังหัวคู้ -         -                -         -                -         -                -         -                3            1,200,000     3            1,200,000     
รวม -         -                -         -                -         -                -         -                3            1,200,000     3            1,200,000     

รวมท้ังหมด -         -                -         -                -         -                -         -                3            1,200,000     3            1,200,000     

57

ปี 2570 รวม 5 ปี

แบบ ผ.01/1
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนสร้ำง

หมู่บ้ำน
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569



๕๘ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที ่1/2566 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจนีบรุี 

ก. ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี: ยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ข. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13 : หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
ค. Sustainable Development Goals: SDGs: เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับทุกคนในทุกวัย 
ง. ยุทธศาสตร์จงัหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จ. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
   1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชนสังคมใหเ้ขม้แขง็ 
       1.1 กลยทุธ์ที ่1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคม 
    (1) แผนงานสาธารณสขุ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการอบรม
ให้ความรู้และ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

- เพ่ือป้องกันและ
ลดอัตราการเกิด
โรคไข้เลือดออก 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ อบต.
บ้านสร้าง 
จ านวนไม่น้อย
กว่า 45 คน 

30,000 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย 

-สามารถป้องกัน
และลดอัตราการ
เกิดโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 

 
 
 



๕๙ 

 

       1.1 กลยทุธ์ที ่1.1 สง่เสรมิและสนบัสนนุสวสัดิการสงัคม 
    (1) แผนงานสาธารณสขุ (ต่อ) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการอบรม
ให้ความรู้และ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

- เพ่ือป้องกันและ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและ
การปฏิบัติที่
ถูกต้องเก่ียวกับ
โรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ อบต.
บ้านสร้าง 
จ านวนไม่น้อย
กว่า 45 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย 

- สามารถ
ป้องกันและ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและ
การปฏิบัติที่
ถูกต้องเก่ียวกับ
โรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด 

3 โครงการสัตว์
ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า  

- เพ่ือด าเนินการ
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

- ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับ
สุนัขและแมว
ภายในเขต 
อบต.บ้านสร้าง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละของ
การเกิดโรค
พิษสุนัขบ้า
ในพ้ืนที่
ลดลง 

- ควบคุมการ
แพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าใน
พ้ืนที่ได้ 

ส านักปลัด 

4 โครงการอบรม
คัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 

- เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ความ
เข้าใจในการคัด
แยกขยะใน
ครัวเรือน 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ อบต.
บ้านสร้าง 
จ านวนไม่น้อย
กว่า 45 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - จ านวน
ผู้เข้าร่วมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย 

- เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ความ
เข้าใจในการคัด
แยกขยะใน
ครัวเรือน 

ส านักปลัด 



๖๐ 

 

       1.1 กลยทุธ์ที ่1.1 สง่เสรมิและสนบัสนนุสวสัดิการสงัคม 
    (1) แผนงานสาธารณสขุ (ต่อ) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 อุดหนุนหมู่บ้าน
ส าหรับการ
ด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

- เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ใน
กิจกรรมต่างๆ 

-อุดหนุนหมู่บ้าน
ส าหรับการ
ด าเนินงาน จ านวน 
9 หมู่บ้าน 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 - จ่ายเงิน
อุดหนุนให้กับ
หมู่บ้านจ านวน 
9 หมู่บ้าน 

- สามารถ
ขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุข ใน
กิจกรรมต่างๆ 

ส านักปลัด 

รวม 5 - - 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 - - - 
 



๖๑ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที ่1/2566 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจนีบรุี 

ก. ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี: ยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ข. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13 : หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม  
ค. Sustainable Development Goals: SDGs: เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับทุกคนในทุกวัย 
ง. ยุทธศาสตร์จงัหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จ. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
   1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชนสังคมใหเ้ขม้แขง็ 
       1.1 กลยทุธ์ที ่1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคม 
    (1) แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการการ
จัดบริการดูแล
ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง 

- เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง เข้าถึง
ระบบการดูแลใน
ระยะยาวและมี
ความต่อเนื่อง 

- ผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิง
ในเขต อบต.
บ้านสร้าง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้สูงอายุที่
เข้าถึงระบบ
การดูแล 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง เข้าถึง
ระบบการดูแลใน
ระยะยาวและ
ต่อเนื่อง 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 1 - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
 



๖๒ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที ่1/2566 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจนีบรุี 

ก. ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี: ยทุธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ข. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13 : หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม  
ค. Sustainable Development Goals: SDGs: เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีส าหรับทุกคนในทุกวัย 
ง. ยุทธศาสตร์จงัหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จ. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
   1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชนสังคมใหเ้ขม้แขง็ 
       1.2 กลยทุธ์ที ่1.2 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในต าบล 
    (1) แผนงานสรา้งความเข้มแขง็ใหก้ับชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนอ าเภอบ้าน
สร้างตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธีและ
กิจกรรมเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เพ่ือสนับสนุนการ
จัดงานรัฐพิธี และ
กิจกรรมเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สนับสนุนการจัด
งานรัฐพิธี และ
กิจกรรมเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
จิตส านึกท่ีดีและมี
ใจเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

อ าเภอบ้าน
สร้าง 

    
 



๖๓ 

 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชนสงัคมให้เขม้แข็ง 
       1.2 กลยทุธ์ที ่1.2 สง่เสรมิและพฒันากลุ่มอาชพีในต าบล 
    (1) แผนงานสรา้งความเข้มแขง็ใหก้ับชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 อุดหนุนอ าเภอบ้าน
สร้างตามโครงการ
สร้างพลังสังคมและ
พัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนเป็นพลัง
แผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด 

เพ่ือสนับสนุนการจัด
โครงการสร้างพลัง
สังคมและพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนเป็น
พลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด 

สนับสนุนการ
จัดโครงการ
สร้างพลังสังคม
และพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน
เป็นพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพ
ติด 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถลดปัญหา
ยาเสพติดในชุมชน 

อ าเภอ
บ้านสร้าง 

3 ประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือรับทราบปัญหา
และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงความ
ต้องการของประชาชน 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ อบต.บ้าน
สร้าง 

๓๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ทราบปัญหาและ
สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ตรงความต้องการ
ของประชาชน 

ส านักปลัด 

4 โครงการอบรมท า
ปลาแปรรูป 
 

- เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ
จากทรัพยากรที่มีใน
ท้องถิ่น 

- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน 45 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย 

- ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ 

ส านักปลัด 

 
 



๖๔ 

 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชนสงัคมให้เขม้แข็ง 
       1.2 กลยทุธ์ที ่1.2 สง่เสรมิและพฒันากลุ่มอาชพีในต าบล 
    (1) แผนงานสรา้งความเข้มแขง็ใหก้ับชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการ
อบรมส่งเสริม
อาชีพ 

- เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพจาก
ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น 

- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 45 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยล่ะ 
80 ของ
เป้าหมาย 

- ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ทางเลือกใน
การประกอบ
อาชีพ 

ส านักปลัด 

6 โครงการ
อบรมให้
ความรู้และ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

- เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้น าชุมชน
ให้เกิดการตื่นตัวในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

- คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
และพนักงาน 
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและ 
ประชาชนในพื้นท่ี 
 (จ านวน 45 คน) 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 -จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 
80 ของ
เป้าหมาย 

- เสริมสร้าง
ศักยภาพของ
ผู้น าชุมชนใน
การแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 
 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 



๖๕ 

 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชนสงัคมให้เขม้แข็ง 
       1.2 กลยทุธ์ที ่1.2 สง่เสรมิและพฒันากลุ่มอาชพีในต าบล 
    (1) แผนงานสรา้งความเข้มแขง็ใหก้ับชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการอบรมให้
ความรู้พื้นฐาน
ทางด้านกฎหมาย 

- เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงาน 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านและ 
ประชาชนในพื้นท่ี มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย 

- คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงาน 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
และ ประชาชนใน
พ้ืนที่ 
 จ านวนไม่น้อยกว่า 
45 คน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ของ
เป้าหมาย 

- มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
กฎหมาย 

ส านักปลัด 

8 โครงการตรวจสอบ
พ้ืนที่สาธารณะ 

- เพ่ือตรวจสอบพ้ืนที่
สาธารณะ 

- ตรวจสอบพื้น
สาธารณะ
ประโยชน์ในเขต
พ้ืนที่ อบต.บ้าน
สร้าง 

100,000 100,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ผลประโยชน ์

รู้ขอบเขต
พ้ืนที่

สาธารณะ 

ส านักปลัด 

รวม 8 - - 305,000 305,000 305,000 305,000 305,000 - - - 
 



๖๙ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที ่1/2566 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจนีบรุี 

ก. ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี: ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
ข. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13 : หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
ค. Sustainable Development Goals: SDGs: เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ  
            รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
ง. ยุทธศาสตร์จงัหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จ. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
   1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชนสังคมใหเ้ขม้แขง็ 
       1.3 กลยทุธ์ที ่1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคม 
    (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 
 
 

เพ่ือลดอุบัติทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล 

จัดตั้งด่าน
ตรวจช่วง
เทศกาลปี
ใหม่ และ
สงกรานต์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สามารถลด
จ านวน
อุบัติเหตุให้
น้อยลงได้ 

จ านวนอุบัติเหตุลด
น้อยลง 

ส านักปลัด 

 
 
 



๗๐ 

 

1.3 กลยุทธท์ี ่1.3 สง่เสริมและสนบัสนนุสวสัดิการสงัคม 
    (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 อบรมฝึกซ้อม
แผนป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 
 

เพ่ือให้อาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยมีความรู้
ความสามารถในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

จัดอบรม
ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของ
อาสาสมัครมี
ความรู้
ความสามารถ
มากขึ้น 

อาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยมีความรู้
ความสามารถมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 

3 โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เพ่ือสนับสนุนให้
โครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 
วปร. ในระดับพ้ืนที่
ให้มีความเข้มแข็ง
และมีทักษะความรู้ 
ในการจัดการภัย
พิบัติ 

- ผู้เข้ารับการ
อบรมได้แก่ จิต
อาสาภัยพิบัติ
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบ้านสร้าง
จ านวน 50 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - อบรมจิต
อาสาภัยพิบัติ
ได้ครบตาม
เป้าหมาย 

- สนับสนุนให้
โครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 
วปร. ในระดับพื้นท่ี
ให้มีความเข้มแข็ง
และมีทักษะความรู้ 
ในการจัดการภัย
พิบัติ 

ส านักงาน
ปลัด 

อบต.บ้าน
สร้าง 

 
 
 
 



๗๑ 

 

1.3 กลยุทธท์ี ่1.3 สง่เสริมและสนบัสนนุสวสัดิการสงัคม 
    (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการ
ฝึกอบรม
ยุทธวิธีการใช้
อุปกรณ์ในการ
ระงับเหตุ 

- ฝึกอบรมการใช้
อุปกรณ์ในการระงับ
เหตุ 

- ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิก อบต. 
เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนทั่วไป 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนผู้เข้า
อบรม 

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้อุปกรณ์
ในการระงับเหตุ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

รวม 4 - - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000    
 

หมายเหตุ โครงการที่ 4 เพิ่มเติมโดย แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2565 



๗๒ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที ่1/2566 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจนีบรุี 

ก. ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี: ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13 : หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
ค. Sustainable Development Goals: SDGs: เป้าหมายที่ 9: สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
ง. ยุทธศาสตร์จงัหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 บูรณาการและระดับการจัดการท่องเที่ยวคุณภาพเชิงสุขภาพเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และเชิงนิเวศในจังหวัดปราจีนบุรี 
จ. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
   2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศกึษาศาสนาและวฒันธรรมท้องถิน่ 
       2.1 กลยทุธ์ที ่2.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
    (1) แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อนุรักษ์ ส่งเสริม
ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพ่ืออนุรักษ์ 
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ 
ส่งเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ ๘๐ 

อนุรักษ์ ส่งเสริม
ประเพณี 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

รวม 1 - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 
 



๗๓ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที ่1/2566 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจนีบรุี 

ก. ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี: ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13 : หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
ค. Sustainable Development Goals: SDGs: เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ง. ยุทธศาสตร์จงัหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จ. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
   2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศกึษาศาสนาและวฒันธรรมท้องถิน่ 
       2.2 กลยทุธ์ที ่2.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนและการศึกษาตลอดชีวิต 
    (1) แผนงานการศึกษา 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดหาอาหาร
เสริม(นม) 

เพ่ือให้นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ และ ศพด. 
ได้ดื่มนมที่มี
คุณภาพ 

นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ และ 
ศพด. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ และ 
ศพด. ได้ดื่มนมท่ีมี
คุณภาพ 

นักเรียนใน
โรงเรียน
สังกัด สพฐ 
และ ศพด. 
ได้ดื่มนมที่
มีคุณภาพ 

ส านักปลัด, 
กองคลัง 

 



๗๔ 

 

   2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศกึษาศาสนาและวฒันธรรมท้องถิน่ 
       2.2 กลยทุธ์ที ่2.2 สง่เสรมิการจัดการศึกษาให้กบัเยาวชนและการศกึษาตลอดชวีติ 
    (1) แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
ประโยชน์ถูกหลัก
โภชนาการ 

- นักเรียนที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านสร้าง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนร้อยละ 
100 ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
รับประทาน
อาหารกลางวันที่
มีประโยชน์ถูก
หลักโภชนาการ
และถูก
สุขลักษณะ 

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลาง
วันที่มีประโยชน์
ถูกหลัก
โภชนาการ 

ส านักปลัด 
 

3 โครงการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบ
นักเรียนให้กับเด็ก
นักเรียนที่มีอายุ 3 
ปี ของศพด. 

- นักเรียนที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านสร้าง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนร้อยละ 
100 ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด. มีการ
จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

ส านักปลัด 
 

4 โครงการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน
ให้กับเด็กนักเรียน
ที่มีอายุ 3 ปี ของ
ศพด. 

- นักเรียนที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านสร้าง 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 นักเรียนร้อยละ 
100 ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด. มีการ
จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

ส านักปลัด 
 



๗๕ 

 

   2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศกึษาศาสนาและวฒันธรรมท้องถิน่ 
       2.2 กลยทุธ์ที ่2.2 สง่เสรมิการจัดการศึกษาให้กบัเยาวชนและการศกึษาตลอดชวีติ 
    (1) แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าหนังสือ
เรียน) 

- เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าหนังสือเรียน
ให้กับเด็ก
นักเรียนที่มีอายุ 
3 ปี ของศพด. 

- นักเรียนที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
บ้านสร้าง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนร้อย
ละ 100 ใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศพด. มีการ
จัดการเรียน
การสอนได้
อย่างมี
คุณภาพ 

ส านักปลัด 
 

6 โครงการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

- เพ่ือจ่ายเป็น
ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
ให้กับเด็ก
นักเรียนที่มีอายุ 
3 ปี ของศพด. 

- นักเรียนที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ของ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
บ้านสร้าง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 นักเรียนร้อย
ละ 100 ใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศพด. มีการ
จัดการเรียน
การสอนได้
อย่างมี
คุณภาพ 

ส านักปลัด 
 

7 อุดหนุน
โรงเรียน 
(สพฐ.) ในเขต 
อบต. บ้าน
สร้าง 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ 

นักเรียน(สพฐ.) 
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.บ้านสร้าง 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหาร
กลางวันอย่าง
ทั่วถึง 

นักเรียนได้
รับประทาน

อาหาร
กลางวันอย่าง

ทั่วถึง 

ส านักปลัด
, 

กองคลัง, 
 

รวม 7 - - 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000    
 



๗๖ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที ่1/2566 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจนีบรุี 

ก. ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี: ยทุธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13 : หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ค. Sustainable Development Goals: SDGs: เป้าหมายที่ 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย  
              หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
ง. ยุทธศาสตร์จงัหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน 
จ. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   3. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมการเกษตรและการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ 
       3.1 กลยทุธ์ที ่3.1 ส่งเสริม/ดูแล/ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
    (1) แผนงานการเกษตร 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปลูก
หญ้าแฝกเฉลิม
พระเกียรติ 

- เพ่ือรักษาหน้าดิน 
และป้องกันการ
ทลายของหน้าดิน 
- ส่งเสริมและสานต่อ
โครงการพระราชด าริ 

- ปลูกหญ้า
แฝกในพ้ืนที่ 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 - จ านวน
หญ้าแฝกที่
ปลูกได้ 

- รักษาหน้าดิน 
และป้องกันการ
ทลายของหน้า
ดิน 
- ส่งเสริมและ
สานต่อโครงการ
พระราชด าริ 

อบต. 
บ้านสร้าง 



๗๗ 

 

3. ยทุธศาสตร์การสง่เสรมิการเกษตรและการอนรุกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 
       3.1 กลยทุธ์ที ่3.1 ส่งเสริม/ดูแล/ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
    (1) แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการปลูก
ป่าเพ่ือชุมชน 

- เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ให้กับชุมชน 
- เพ่ือสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ป่าใน
ชุมชน 

- ปลูกต้นไม้
ได้ 1 ไร่ 
หรือจ านวน 
100 ต้น 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 - จ านวน
ต้นไม้ที่ปลูก
ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
80 ของ
เป้าหมาย 

- เพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ให้กับชุมชน 
- สร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ป่าในชุมชน 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบ้าน

สร้าง 

3 โครงการอบรม
การจัดท าปุ๋ย
ชีวภาพและลด
สารเคมีใน
ชุมชน  

- เพ่ือส่งเสริมให้มี
การจัดท าปุ๋ย
ชีวภาพในชุมชน 

- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 45 
คน 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้า
อบรมไม่
น้อยกว่าร้อย
ล่ะ 80 ของ
เป้าหมาย 

-สามารถส่งเสริม
ให้มีการจัดท า
ปุ๋ยชีวภาพใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 

4 โครงการ
ฝึกอบรม การ
ขับเคลื่อนและ
พัฒนาตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม
เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
-เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม
เข้าใจในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จ านวน 45 
คน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า
อบรมไม่
น้อยกว่าร้อย
ล่ะ 80 ของ
เป้าหมาย 

-ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้า
ในในปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลัด 



๗๘ 

 

 
3. ยทุธศาสตร์การสง่เสรมิการเกษตรและการอนรุกัษท์รัพยากรธรรมชาติ 
       3.1 กลยทุธ์ที ่3.1 ส่งเสริม/ดูแล/ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
    (1) แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการขุดสระ
กักเก็บน้ า
ส าหรับการ
อุปโภคบริโภค
(บริเวณท่ี
สาธารณะชวดคู้
กล้วยหมู่ที่ 6 
บ้านคูตานพฝั่ง
อบต.บ้านสร้าง) 

- เพ่ือบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งของ
ประชาชน 
- เพ่ือใช้เป็นแหล่ง
กักเก็บน้ าส าหรับ
การอุปโภคบริโภค
และผลิตน้ าประปา 

- ขุดสระ
ส าหรับกัก
เก็บน้ าขนาด
ความกว้าง
เฉลี่ย 38 
เมตร ยาว
เฉลี่ย 100
เมตร ลึกเฉลี่ 
3 เมตร 

360,000 - - - - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

- สามารถ
บรรเทาปัญหา
ภัยแล้งของ
ประชาชนได้ 
- สามารถใช้
เป็นแหล่งกัก
เก็บน้ าส าหรับ
การอุปโภค
บริโภคได้ 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

6 โครงการก าจัด
ผักตบชวาและ
วัชพืชในแหล่ง
น้ าสาธารณะ
ภายในต าบล
บ้านสร้าง 

- เพ่ือก าจัดวัชพืช
ในแหล่งน้ า
สาธารณะ 

- ก าจัดวัชพืช
ในแหล่งน้ า
สาธารณะใน
เขตพ้ืนที่ 
อบต.บ้าน
สร้าง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

- สามารถฟ้ืนฟู
แหล่งน้ าเพ่ือใช้
การเกษตรและ
อุปโภคบริโภค
ได้ 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

รวม 6 - - 936,000 576,000 576,000 576,000 576,000 - - - 

 



๗๙ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที ่1/2566 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจนีบรุี 

ก. ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี: ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความ สามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13 : หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
ค. Sustainable Development Goals: SDGs: เป้าหมายที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
ง. ยุทธศาสตร์จงัหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปราจีนบุรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 
จ. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
   4. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
       4.1 กลยทุธ์ที ่4.1 ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปาให้เพียงพอ 
    (1) แผนงานเคหะและชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวาง
ท่อระบายน้ า
ข้างก าแพงวัด
มูลเหล็กหมู่ 5 

- เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

- วางท่อระบายน้ า
ข้างก าแพงวัดมูล
เหล็ก หมู่ 5 

- - - - 300,0000 วางท่อระบาย
น้ าข้างก าแพง
วัดมูลเหล็ก 
หมู่ 5 

- สามารถ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

2 โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ถนน
สาธารณะ 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนภายในต าบล
บ้านสร้าง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

- ถนนงมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

รวม 2 - - 300,000 300,000 300,000 300,000 600,000 - - - 
 



๘๐ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที ่1/2566 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจนีบรุี 

ก. ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี: ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความ สามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13 : หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
ค. Sustainable Development Goals: SDGs: เป้าหมายที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
ง. ยุทธศาสตร์จงัหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปราจีนบุรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 
จ. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
   4. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
       4.1 กลยทุธ์ที ่4.1 ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปาให้เพียงพอ 
    (1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติของ

โครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงถนน
ลูกรังสายวังรี – 
บ้านต้นขี้เหล็ก 
ช่วงหมู่ที่ 1 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ตั้งแต่ กม.ที่ 
2+700 – กม.ที่ 
4+900กว้าง 4 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

467,000 467,000 467,000 467,000 467,000 ความยาว
ของถนน 

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนนและใช้
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

 
 



๘๑ 

 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
       4.1 กลยทุธ์ที ่4.1 ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปาให้เพียงพอ 
    (1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ปรับปรุงถนนลูกรัง
สายวังรี – บ้านต้น
ขี้เหล็ก ช่วงหมู่ที่ 
2  

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ตั้งแต่ กม. 
ที1่+900 – กม. 
ที2่+700 กว้าง 4 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ความยาว
ของถนน 

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนนและใช้
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

3 ปรับปรุงถนนลูกรัง
สายวังรี – บ้านต้น
ขี้เหล็ก ช่วงหมู่ที่ 
3  

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรัง ตั้งแต่ กม. ที่
0+000 – กม. ที่
1+800 

382,000 382,000 382,000 382,000 382,000 ความยาว
ของถนน 

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนนและใช้
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

4 ปรับปรุงถนนลูกรัง
สายเลียบคลองวัง
รี – วังเรือ หมู่ 
1,2,3 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
ระยะทาง 1,300 
เมตร กว้าง 4 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

276,000 276,000 276,000 276,000 276,000 ความยาว
ของถนน 

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนนและใช้
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

 
 
 



๘๒ 

 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
       4.1 กลยทุธ์ที ่4.1 ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปาให้เพียงพอ 
    (1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติของ

โครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ปรับปรุงถนน
ลูกรังสายเลียบ
คลองชาวเหนือ – 
วังเรือ หมู่ 1,2,3 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
ระยะทาง 3,300 
เมตร กว้าง 4 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

701,000 701,000 701,000 701,000 701,000 ความ
ยาวของ
ถนน 

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนนและใช้
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

6 ปรับปรุงถนน
ลูกรังสายบ้าน
เหนือคลอง – 
หนองธนู หมู่ 2 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
ระยะทาง 1,350 
เมตร กว้าง 4 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 ความ
ยาวของ
ถนน 

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนนและใช้
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

7 ปรับปรุงถนน
ลูกรังเลียบคลอง
ชวดยายซ้า  
หมู่ 3 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
ระยะทาง 400 เมตร 
กว้าง 4 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 ความ
ยาวของ
ถนน 

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนนและใช้
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

 
 
 

 



๘๓ 

 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
       4.1 กลยทุธ์ที ่4.1 ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปาให้เพียงพอ 
    (1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติของ

โครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ปรับปรุงถนน
ลูกรังสายชวด
บางกอบัว ช่วง
หมู่ที่ 5  

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

- ปรับปรุงถนนลูกรัง
ตั้งแต่ กม.ที่ 
0+000 – กม.ที่
4+000 กว้าง 4 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

531,000 531,000 531,000 531,000 531,000 ความยาวของ
ถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน
และใช้ขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

9 ปรับปรุงถนน
ลูกรังสายชวด
นกยางช่วงหมู่ที่ 
5 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

- ปรับปรุงถนนลูกรัง
ตั้งแต่ กม.ที่ 
0+000 – กม.ที่ 
1+800 กว้าง 4 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

382,000 382,000 382,000 382,000 382,000 ความยาวของ
ถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน
และใช้ขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
สายบ้านนาย
บ๊อง หมู่ 5 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตระยะทาง
150 เมตร 

512,800 - - - - - ความยาว
ของถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

 



๘๔ 

 

 
 
 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
       4.1 กลยทุธ์ที ่4.1 ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปาให้เพียงพอ 
    (1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ปรับปรุงถนน
ลูกรังสายชวดบาง
กอบัว ช่วงหมู่ที่ 6  

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังตั้งแต่ กม.ที่ 
4+000 – กม.ที่ 
5+500 กว้าง 4 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

319,000 319,000 319,000 319,000 319,000 ความยาว
ของถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนนและ
ใช้ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

12 ปรับปรุงถนน
ลูกรังสายชวดนก
ยางช่วงหมู่ที่ 6 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังตั้งแต่ กม.ที่ 
1+800 – กม.ที่ 
3+600 กว้าง 4 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

382,000 382,000 382,000 382,000 382,000 ความยาว
ของถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนนและ
ใช้ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

 
 
 
 
 



๘๕ 

 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
       4.1 กลยทุธ์ที ่4.1 ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปาให้เพียงพอ 
    (1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติของ

โครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง
เลียบคูตานพฝั่ง
ตะวันออก หมู่ 6 
(สร้างใหม่) 

- เพ่ือรองรับ
การขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

- ก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง
จ านวน 1 สายทาง 
กว้างเฉลี่ย 6 เมตร 
ยาว 970 เมตร สูง
เฉลี่ย 1.6 เมตร 

6,000,000 - - - - ก่อสร้างถนน
ได้จ านวน 1 
สายทาง 

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

14 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสาย
สถานีรถไฟหนอง
น้ าขาว หมู่ 8 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยใน
การสัญจรและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

- ปรับปรุงถนนลูกรัง
ระยะทาง 360 
เมตรกว้าง 4 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 - ความยาว
ของถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนนและ
ใช้ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

15 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตสาย
สถานีรถไฟหนอง
น้ าขาว หมู่ 8 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยใน
การสัญจรและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตระยะทาง
360 เมตร 

- - - - 1,230,000 - ความยาว
ของถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนนและ
ใช้ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

 



๘๖ 

 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
       4.1 กลยทุธ์ที ่4.1 ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปาให้เพียงพอ 
    (1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสาย
เลียบคลองสอง 
บ้านล่าง ฝั่งขวา 
หมู่ 8 (กม.ที่ 
0+000 –กม.ที่ 
0+650) 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังระยะทาง 
650 เมตร 

138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 ความยาวของ
ถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

17 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสาย
หน้าวัดทวีชลขันธ์
ฝั่งขวา หมู่ 8 
(กม.ที่ 1+400 – 
กม 2+000) 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังระยะทาง 
600 เมตร 

127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 ความยาวของ
ถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

18 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสาย
เลียบคลองสอง 
บ้านล่าง ฝั่งซ้าย
หมู่ 8 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนลูกรัง 
ตั้งแต่ กม.ที่ 
0+000 – กม.ที่ 
1+100 

233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 ความยาวของ
ถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

 



๘๗ 

 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
       4.1 กลยทุธ์ที ่4.1 ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปาให้เพียงพอ 
    (1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
สายเลียบคลอง
สอง บ้านล่าง ฝั่ง
ขวา หมู่ 8 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
ระยะทาง 500 
เมตร 

- - - - 1,686,400 ความยาว
ของถนน 

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

20 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
ถนนสายหน้าวัด
ทวีชลขันธ์ฝั่งขวา 
หมู่ 8 (กม.ที่ 
1+400 – กม 
2+000) 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
ระยะทาง 600 
เมตร 

2,023,600 - - - - ความยาว
ของถนน 

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

21 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลูกรังสายหน้า
สถานีรถไฟหมู่ 9 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังระยะทาง 
400 เมตร 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 ความยาว
ของถนน 

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

 
 
 



๘๘ 

 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
       4.1 กลยทุธ์ที ่4.1 ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปาให้เพียงพอ 
    (1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต
สายบ้านปาก
คลองฝั่งขวาหมู่ 
9 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตระยะทาง 
224 เมตร 

739,400 - - - - - ความยาว
ของถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

23 โครงการ
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายใน
ต าบลบ้านสร้าง 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

- ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในต าบลบ้านสร้าง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึงพอใจ
ของ
ประชาชน 

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง  

24 โครงการปรับเกรด
ถนนลูกรังภายใน
ต าบลบ้านสร้าง 

- เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

- ปรับเกรดถนนลูกรัง
ภายในต าบลบ้านสร้าง 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง  

25 โครงการวางท่อเมน
ส่งน้ า ประปาหมู่ที่ 
1,2,3 – หมู่ที่ 11 

- เพื่อเตรียม
ป้องกันปัญหา
ภัยแล้ง 
- เพื่อรองรับการ
ขยายเส้นทาง
จราจร 

- วางท่อส่งน้ าประปา
ระยะ ทาง 8,332 เมตร 

- 1,683,000 - - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 

- ท่อส่ง
น้ าประปามี
มาตรฐานมาก
ขึ้น 

กองช่าง  



๘๙ 

 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
       4.1 กลยทุธ์ที ่4.1 ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปาให้เพียงพอ 
    (1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญม่าก
หมู่ 6 

- เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบรโิภคของ
ประชาชน 

- ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก
หมู่ที่ 6 

5,500,000 - - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- สามารถใช้น้ าใน
การอุปโภค
บริโภคได ้

กองช่าง  

27 โครงขยายเขต
ท่อส่งประปา 
หมู่ 3 (คลองวัง
รีฝั่งขวา) 

- เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค - 
บริโภค 

- ขยายเขตท่อ
ส่งน้ าประปา 
ระยะทาง 
1,000 เมตร 

400,000 - - - - - ท่อส่งน้ า
ประ ปา 
ระยะทาง 
1,000 
เมตร 

ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค 
- บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

28 ปรับปรุงถนน
สายเลียบคลอง
ส่งน้ าสถานีสูบ
น้ าด้วยไฟฟ้า 
หมู่ 5 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของประชา 
ชน 

- ปรับปรุงถนน 
ระยะ ทาง 
750 เมตร 

500,000 - - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใช้ถนน 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตสาย
ข้างวัดมูลเหล็ก
ฝั่งตะวันตก 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของประชา 
ชน 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตสาย
ข้างวัดมูลเหล็ก
ฝั่งตะวันตก 
ระยะทาง 
200 เมตร 

- - - 1,000,000 - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใช้ถนน 

กองช่าง 



๙๐ 

 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
       4.1 กลยทุธ์ที ่4.1 ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปาให้เพียงพอ 
    (1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงปรับปรุง
ถนนคอนกรีต
บ้านคูตานพ 
(สายใน) หมู่ 6 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของประชา 
ชน 

- ปรับปรุงถนน
คอนกรีตระยะทาง 
540 เมตร 

- - 2,000,000 - - ความยาวของ
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

31 ปรับปรุงถนน
คอนกรีตสายบ้าน
สร้าง - สาร ภี 
หมู่ 5 หมู่ 6 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของประชา 
ชน 

- ปรับปรุงถนน
คอนกรีต ระยะ ทาง 
3,000 เมตร 

- - 5,000,000 - - ความยาวของ
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

32 โครงปรับปรุง
ถนนคอนกรีตสาย
หน้าวัดทวีชลขันธ์
ฝั่งขวา หมู่ 8 
(กม.ที่ 0+000 – 
กม 1+400) 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของประชา 
ชน 

- ปรับปรุงถนน
คอนกรีต ระยะ ทาง 
1,400 เมตร 

- - 2,500,000 - - ความยาวของ
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

33 โครงปรับปรุง
ถนนคอนกรีตสาย
บ้านปกแดง (บ้าน
นายสงคราม) หมู่ 
9 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ 

- ปรับปรุงถนน
คอนกรีตระยะทาง 
180เมตร 

- - 500,000 - - ความยาวของ
ถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 



๙๑ 

 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
       4.1 กลยทุธ์ที ่4.1 ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปาให้เพียงพอ 
    (1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้าน
ปากคลองสองฝั่ง
ซ้าย หมู่ 9 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

- ปรับปรุงถนน
คอนกรีต
ระยะทาง 350 
เมตร 

- - - - 1,500,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

35 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในต าบล โดยใช้
หินคลุก 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ 

ถนนลูกรังภายใน
ต าบล โดยใช้หิน
คลุก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

36 ซ่อมสร้างถนนลูกรัง
ภายในต าบล โดยใช้
หินคลุก 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ 

ถนนลูกรังภายใน
ต าบล โดยใช้หิน
คลุก 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสายเลียบ
คลองมะดัน (ฝั่ง
ซ้าย) หมู่ที่ 9 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังระยะทาง 
208 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 

 
 



๙๒ 

 

 
 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
       4.1 กลยทุธ์ที ่4.1 ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปาให้เพียงพอ 
    (1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

38 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสาย
บ้านวังหัวคู้ หมู่ที่ 
11 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังระยะทาง 
200 เมตร 

100,000 100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย
จากการใช้
ถนน 

กองช่าง 

รวม 38 - - 22,266,800 8,274,000 16,591,000 7,591,000 11,007,400    
 
 
หมายเหต ุ 1. โครงการที่ 27 - 38 เพ่ิมเติมโดยแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2565 
 2. โครงการที่ 10, 20, 22 แก้ไขปีด าเนินการ โดยแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2565 



๙๓ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที ่1/2566 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจนีบรุี 

ก. ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี: ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความ สามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13 : หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
ค. Sustainable Development Goals: SDGs: เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ  
             รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
ง. ยุทธศาสตร์จงัหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จ. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
   5. ยทุธศาสตร์การพฒันาบคุลากรและบรหิารจัดการองคก์รตามหลกัธรรมาภบิาล 
       5.1 กลยทุธ์ที ่5.1 ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร และองค์กรให้มีความสามารถ 
    (1) แผนงานบรหิารทัว่ไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
ป้องกันและ
ปราบปราม
ทุจริต 

- เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการปลูก
จิตส านึก ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 
 

- ผู้บริหาร 
ส. อบต. 
พนักงาน 
รวมถึงผู้น า
ชุมชน และ
ประชาชน  
(จ านวนไม่
น้อยกว่า45
คน) 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้า
อบรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 

80 ของ
เป้าหมาย 

- เพ่ือ
เสริมสร้าง
ความรู้และ
เข้าใจในการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต 

ส านักปลัด 
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   5. ยทุธศาสตร์การพฒันาบคุลากรและบรหิารจัดการองคก์รตามหลกัธรรมาภบิาล 
       5.1 กลยทุธ์ที ่5.1 ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร และองค์กรให้มีความสามารถ 
    (1) แผนงานบรหิารทัว่ไป 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
สร้าง 

- เพ่ืออบรมบุคลากร
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านสร้าง 
ในการปฏิบัติ
ราชการให้เป็นไป
ตามระเบียบแบบ
แผนของทาง
ราชการ 

- ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต. 
พนักงาน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

- การปฏิบัติ
ราชการให้
เป็นไปตาม
ระเบียบแบบ
แผนของทาง
ราชการ 

ส านักปลัด 

3 โครงการอบรม
ให้ความรู้แก่ 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภา 
ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบ้านสร้าง 

- เพ่ือพัฒนาให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ ข้อ
กฎหมาย ระเบียบ 
ต่างๆ  

- คณะ
ผู้บริหาร
สมาชิกสภา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา มี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
ข้อกฎหมาย 
ระเบียบ 
ต่างๆ 

ส านักปลัด 

 
 
 



๙๕ 

 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาบคุลากรและบรหิารจดัการองคก์รตามหลักธรรมาภบิาล 
       5.1 กลยทุธ์ที ่5.1 ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร และองค์กรให้มีความสามารถ 
    (1) แผนงานบรหิารทัว่ไป 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 อบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับ
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต. เจ้าหน้าที่ 

- เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แกผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
และเจ้าหน้าที่ 

- ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต. พนง.
ส่วนต าบล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้
เข้ารับ
การ
อบรม 

สามารเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
และเจ้าหน้าที่ 

ส านักปลัด 

5 โครงการจัดท า
และปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

- เพ่ือส ารวจข้อมูล
แผนที่ภาษีและ
ปรับปรุงข้อมูลแผน
ที่ภาษีให้เป็น
ปัจจุบัน 

- ส ารวจ
ข้อมูลและ
ปรับปรุง
แผนที่ภาษี 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - ส ารวจ
และ
ปรับปรุง
ข้อมูล
แผนที่
ภาษ ี

- น าข้อมูลที่ได้จาก
การส ารวจมาใช้ใน
การปรับปรุงข้อมูล 

กองคลัง/
กองช่าง 

รวม 5 - - 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 - - - 
 



๙๖ 

 

แบบ ผ.02/1 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

ที่น ามาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที ่1/2566 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจนีบรุี 

ก. ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี: ยทุธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13 : หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ค. Sustainable Development Goals: SDGs: เป้าหมายที่ 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย  
              หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
ง. ยุทธศาสตร์จงัหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน 
จ. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   3. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมการเกษตรและการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ 
       3.1 กลยทุธ์ที ่3.1 ส่งเสริม/ดูแล/ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
    (1) แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขุดลอกสระน้ า
บริเวณโรงเรียน
ประชุมเขต
ศึกษา 

- เพ่ือใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
ของประชาชน 

- ขุดลอกสระน้ า
ขนาด กว้าง 150 
ม. ยาว 300 ม. 
ลึกเฉลี่ย 3 ม. 

- - - - 400,000 ร้อยละ 
จ านวน 
ครัวเรือนมี
น้ า 
ใช้อย่าง 
เพียงพอ 

- ประชาชน
สามารถใช้
น้ าในการ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

แผน
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 11 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

รวม 1 - - - - - - 400,000     
 



๙๗ 

 

แบบ ผ.02/1 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที ่1/2566 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจนีบรุี 

ก. ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี: ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความ สามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13 : หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
ค. Sustainable Development Goals: SDGs: เป้าหมายที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
ง. ยุทธศาสตร์จงัหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปราจีนบุรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 
จ. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
   4. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
       4.1 กลยทุธ์ที ่4.1 ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปาให้เพียงพอ 
    (1) แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้านหมู่ 11 
แบบถังแชมเปญ 
ขนาดความจุ 20 
ลบม. 

- เพื่อใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค
ของประชาชน 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านหมู่ 11 (ถัง
เก็บน้ าทรงแชมเปญ
ขนาดความจุ 20 ลบม. 

- - - - 300,000 ร้อยละ 
จ านวน 
ครัวเรือนมีน้ า 
ใช้อย่าง 
เพียงพอ 

- ประชาชน
สามารถใช้น้ า
ในการอุปโภค
บริโภคอยา่ง
เพียงพอ 

แผน
หมู่บ้านหมู่

ที่ 11 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

2 ติดตั้งไฟส่องสว่าง 
ถนนสายบ้านวังหัวคู้
หมู่ 11 

- เพื่ออ านวย
ความสะดวกใน
การสญัจรให้กับ
ประชาชน 

ติดตั้งส่องสวา่ง ถนน
สายบ้านวังหัวคู้หมู่ 11 
(ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์) 15 ต้น 

- - - - 500,000 จ านวนไฟราย
ทางที่ติดตั้ง 

- อ านวยความ
สะดวกในการ
สัญจรให้กับ
ประชาชน 

แผน
หมู่บ้านหมู่

ที่ 11 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

รวม 2 - - - - - - 800,000     
 



๙๘ 

 

แบบ ผ.02/2 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที ่1/2566 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ที่ใชส้ าหรบัการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจนีบรุี 
ก. ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี: ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ข. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13 : หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต  
ค. Sustainable Development Goals: SDGs: เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ง. ยุทธศาสตร์จงัหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สังคมท่ีมีคุณภาพ เป็นเมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จ. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
   2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศกึษาศาสนาและวฒันธรรมท้องถิน่ 
       2.2 กลยทุธ์ที ่2.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับเยาวชนและการศึกษาตลอดชีวิต 
    (1) แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดมูล
เหล็ก 

- เพ่ือให้มีอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้มาตรฐาน 

- ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดมูล
เหล็กจ านวน 1 
ศูนย์ 

- 3,000,000 - - - - อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
ได้มาตรฐาน
จ านวน 1 ศูนย์ 

- มีอาคาร
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีได้
มาตรฐาน 

ส านักปลัด/
กองช่าง 

อบต.บ้าน
สร้าง 

รวม 1 - - - 3,000,000 - - -    
 
 
 



๙๙ 

 

แบบ ผ.02/2 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที ่1/2566 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ที่ใชส้ าหรบัการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจนีบรุี 
ก. ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี: ยทุธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ข. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13 : หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ค. Sustainable Development Goals: SDGs: เป้าหมายที่ 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย  
              หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟ้ืนสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
ง. ยุทธศาสตร์จงัหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน 
จ. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
   3. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมการเกษตรและการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติ 
       3.1 กลยทุธ์ที ่3.1 ส่งเสริม/ดูแล/ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
    (1) แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดสระกัก
เก็บน้ าชวดนกยาง 
หมู่ 5 เพื่อการเกษตร 

- เพื่อเป็นแหล่งน้ าท่ี
ใช้ส าหรับ
การเกษตร 

- ขุดสระกักเก็บน้ า
ชวดนกยาง 

- - - - 1,000,000 - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน ์

- ประชาชน
สามารถใช้น้ า
ในการเกษตร
ได ้

กองช่าง อบต.
บ้านสร้าง 

2 ซ่อมแซมคลองส่ง
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
คูตานพ 

- เพื่อซ่อมแซม
คลองส่งน้ าสถานสีูบ
น้ าด้วยไฟฟ้า 
คูตานพ 

- ซ่อมแซมคลองส่ง
ระยะทาง 3,135 
เมตร 

- - - 3,000,000 - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน ์

- ประชาชน
สามารถใช้น้ า
ในการเกษตร 

กองช่าง อบต.
บ้านสร้าง 

รวม 2 - - - - - 3,000,000 1,000,000    



๑๐๐ 

 

แบบ ผ.02/2 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที ่1/2566 
ส าหรับ โครงการทีเ่กินศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ที่ใชส้ าหรบัการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจนีบรุี 
ก. ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ป ี: ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความ สามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่13 : หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
ค. Sustainable Development Goals: SDGs: เป้าหมายที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
ง. ยุทธศาสตร์จงัหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมปราจีนบุรีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 
จ. ยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดั : ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
   4. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
       4.1 กลยทุธ์ที ่4.1 ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปาให้เพียงพอ 
    (1) แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก
หมู่ 3 

- เพ่ือใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคของ
ประชาชน 

ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่มากหมู่ที่ 3 

- - 5,500,000 - - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

- ประชาชน
สามารถใช้น้ า
ในการอุปโภค
บริโภคได้ 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

2 ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก
หมู่ 1 

- เพ่ือใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคของ
ประชาชน 

ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่มากหมู่ที่ 1 

- - - - 5,500,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

- ประชาชน
สามารถใช้น้ า
ในการอุปโภค
บริโภคได้ 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

รวม 2 - - - - 5,500,000 - 5,500,000 - - - 
 



๑๐๑ 

 

 
 

สว่นที ่4 การตดิตามและประเมนิผล
4.1 การตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาทอ้งถิน่ 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับ
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑3  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
หรือภายในเดือนธันวาคม มีรายละเอียดประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 

 
 



๑๐๒ 

 

 
 

 แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
๑.  ข้อมลูสภาพทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ๒๐ 
๒.  การวเิคราะหส์ภาวการณแ์ละศกัยภาพ ๒๐ 
๓.  ยทุธศาสตรป์ระกอบดว้ย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) (5) 
     ๓.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (5) 
     ๓.๓  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (5) 
     ๓.๔  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๓.๕  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๕) 
     ๓.๖  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๕) 
     ๓.๗  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๘  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๙  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  (๕) 
     3.11 แผนงาน (๕) 
     3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

 
 

แนวทางเบื้องตน้ในการให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๑. ข้อมลูสภาพทัว่ไป
และขอ้มลูพื้นฐาน
ขององค์กรปกครอง
สว่นท้องถิน่ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ  

๒๐ 
(5) 

 

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

  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(5)  

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

  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  

(5)  

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

  

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

(5)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming) 

  

 
 
 
 
 
 

 



๑๐๔ 

 

 
 

ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๒. การวเิคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

 (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-
up/Top-down) 

๒๐ 
(๕) 

 

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

(5)  

(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

 (5)  

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

  

(๕) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นใน
การพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคDemand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออ่ืน ๆ  

(5)  

๓. ยทุธศาสตร ์
  3.1 ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2580) 

 
การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๖๐ 
(5) 

 

  3.2 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 
หรือ 13 

การก าหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

  3.3 เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable 
Development 
Goals: SDGs) 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

 
 



๑๐๕ 

 

 
 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)   
  3.4 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 
การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
(5) 

 

  3.5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทาข้ึนแบบมีส่วนร่วมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

(5)  

  3.6 ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การก าหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่
จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ 

(5)  

  3.7 วิสัยทัศน์ การก าหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

  3.8 กลยุทธ ์ การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือ
สิ่งที่ต้องทาตามหน้าที่และอานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
นาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคาถามที่ส าคัญว่า 
ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากาลังทาอะไรอยู่แล้วใน
อนาคตเราจะพัฒนาอะไร 

(5)  

  3.9 เป้าประสงค์
ของ แต่ละประเด็น
กลยุทธ์  

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น 
มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
เป้าประสงค์ใด จะทาสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร 

(5)  

  3.10 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

การก าหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนาไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่
จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จได้ 

(5)  

 
 
 



๑๐๖ 

 

 
 

ประเด็นการพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
  3.11 แผนงาน การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจ าแนกแผนงานตาม

รูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผน
งานตามวิธีการจ าแนกแผนงานการจัดทางบประมาณให้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงาน
หรือไม่ 

(5)  

  3.12 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

การก าหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่น
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

(5)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

 
 

4.2 การตดิตามและประเมนิผลโครงการเพื่อความสอดคลอ้งแผนพฒันาท้องถิน่ 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ดังนี้     

 
ประเด็นการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ประเด็นการพจิารณา คะแนน 

๑.  การสรปุสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
๒.  การประเมนิผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ไีปปฏบิตัใินเชงิปรมิาณ ๑๐ 
๓.  การประเมนิผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ไีปปฏบิตัใินเชงิคุณภาพ ๑๐ 
๔.  ยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์แผนงานการพฒันา  5 
๕.  โครงการพฒันาตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ ประกอบดว้ย 30 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๕  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
6. โครงการพฒันาทีน่ าไปจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าป ีประกอบดว้ย 35 
     6.1  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีในภาพรวม (๕) 
     6.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน (๕) 
     6.3  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ 
            ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(๕) 

     6.4  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ (๕) 
     6.5  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ  
            ศาสนา วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น 

(๕) 

     6.6  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (๕) 
     6.7  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการ 
            น้ า 

(๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

 

 
 

แนวทางเบื้องตน้ในการให้คะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๑. การสรปุ
สถานการณ์การพฒันา 

 
1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดาเนินการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์
เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
หรืออ่ืน ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐ 
(5) 

 

 2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะ
เกิดข้ึนหรือผลที่จะเกิดข้ึนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์
เชิงเทคนิค Trend หรือนาเทคนิค Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand หรืออ่ืน ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการ
วิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

๒. การประเมนิผลการ
น าแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปีไปปฏบิัตใินเชงิ
ปริมาณ 

 
1) การกาหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ 
เพ่ือนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนด
ไว้ จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และ
อานาจที่ได้กาหนดไว้ 

๑๐ 
(5) 

 

 2) การกาหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดาเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 
ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของ
ข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5)  

 
 
 
 
 
 

 



๑๐๙ 

 

 
 

ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๓. การประเมนิผลการ
น าแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปีไปปฏบิัตใินเชงิ
คุณภาพ 

 
1) การกาหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัด
ว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดาเนิน
การในพ้ืนที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตาม
หน้าที่และอานาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนา
ท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุการดาเนินการต่าง ๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดา
เนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
อ่ืนได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

๑๐ 
(5) 

 

 2) การก าหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิด
จากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัด
ความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ 
สถิติ เป็นต้น 

(5)  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

 
1) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ 
(Integration) หรืออ่ืน ๆ โดยนาไปจัดทาเป็นรูปโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 

(10) 
(5) 

 

 2) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น นาไปสู่การจัดทาโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ 
วัสดุในการจัดทาบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็น
รูปธรรม 

(5)  

 
 

 
 
 
 



๑๑๐ 

 

 
 

ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
5. โครงการพฒันาตาม
แผนพฒันาท้องถิน่ 
  5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 

 
 
1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด
ไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะท านั้นจะเกิด
อะไรขึ้นในอนาคต 

๑๐ 
 

(5) 

 

  5.2 ก าหนดวัตถุ 
ประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 

การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear 
objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
จะด าเนินการเพ่ือสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ 

(5)  

  5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิต ของโครงการ) 
มีความชัดเจนนาไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่
ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า
กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนาไปสู่การประมาณการราคา
ในช่องของ “งบประมาณ” 

(5)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

 
 

ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
  5.4 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ  

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้อง
กับโครงการ การจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มีความโปร่งใสในการก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ใน
เชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดทาโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ าในการ
พัฒนาท้องถิ่นนาไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความ
โปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่า
เป็นจริงในเวลานั้น 

(5)  

  5.5 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) 
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จ
อย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การก าหนด KPI เป็น
ครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 

(5)  

  5.6 ผลที่คาดว่าจะ
ได้ รับสอดคล้องกับ
โครงการและ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
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ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
6. โครงการพฒันาที่
นาไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี
  6.1 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นาไปจัดทา
งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีในภาพรวม 

 
 
 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ 
ที่น าไปด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(35) 
 
 
 

(5) 

 

  6.2 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

  6.3 โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่
น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ด้านการบริหารจัดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพ่ือการ
บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

  6.4 โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่นา
ไปจัดทางบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับสุข
ภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่
ด าเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการด าเนินการด้านการสาธารณสุข 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

6.5 โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่น าไป
จัดท างบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การศึกษา ศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้อถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่
ด าเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้อถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  
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ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
6. โครงการพฒันาที่
นาไปจัดท า
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี(ต่อ) 
  6.6 โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่นา
ไปจัดทางบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
 
 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นาไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่
ด าเนินการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

 
 
 
 

(5) 

 

  6.7 โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่นาไปจัดทา
งบประมาณรายจ่าย
เกี่ยวกับด้านการ
บริหารจัดการน้า 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่
ด าเนินการด้านการบริหารจัดการน้ า เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่ง
น้ า ขุด ตดิตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ ารวมถึงน้ าประปา ฯลฯ 
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5)  

รวม 20 หลักเกณฑ์/ตวัชีว้ดั 100  
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4.3 ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่ในอนาคต 

 4.3.1 ผลกระทบน าไปสูอ่นาคต 

 (๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 (๑.๑) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันได้แก่  ภัยแล้งวาตภัย  
อุทกภัย อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน   
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหต ุระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

 (๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในต าบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือเท้าปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิด
โรคระบาด การท าลาย การรักษา   

 (๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ 
ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบ
อาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการ 
สาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน 

 (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงาน
ว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน  
การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ  
เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  
จัดท าแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

4.3.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหา
ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มากดังนี้  ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  
ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
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  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้าน ผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนในท้องถิ่น ร่วมกันพิจารณา
จัดล าดับความส าคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีที่เป็นโครงการที่เกิน
ศักยภาพ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

  (๒.๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมี
ความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า  หรือตอซัง
ข้าวในช่วงเวลาเก็บเก่ียว เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค ยังต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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