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ค าน า 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕6๖-๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง  
เป็นแผนพัฒนาท่ีมีความต่อเนื่องระยะเวลาห้าปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาคท่ีมีระยะเวลาห้าปี เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและ 
จัดท าข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้ าง  
โดยด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกระบวนการขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 2 และ  
ฉบับ3 พ.ศ.๒๕61  ข้อ ๑๗  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว3467 
ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563 เรื่องแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570)  

 แต่ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
จังหวัดปราจีนบุรี จึงได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุดท่ี ปจ 0023.3/ว632 ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 
เรื่อง แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีมีการจัดท าและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20191 
(COVID – 19) ระลอกใหม่ ได้ยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่น ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

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

 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 
๑ 184 195 379 102  
๒ 69 86 155 51  
๓ 136 164 300 90  
๕ 207 179 386 118  
๖ 59 64 123 30  
๘ 326 361 687 197  
๙ 285 309 594 168  

๑๐ 136 108 244 94  
๑๑ 91 101 192 94  
รวม 1,493 1,567 3,060 944  

 
 *หมายเหตขุ้อมลู ณ วนัที ่10 สงิหาคม 2564 
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 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรแบ่งตามช่วงวัย 

หมูท่ี ่
จ านวนประชากร 

รวม หมายเหต ุ
อายุต่ ากว่า 18 ปี อายุ 18 -60 ป ี อายุ 60 ปีขึ้นไป 

๑ 72 233 74 379  
๒ 20 90 45 155  
๓ 54 187 59 300  
๕ 89 222 75 386  
๖ 30 65 28 123  
๘ 141 411 135 687  
๙ 138 356 100 594  

๑๐ 34 159 51 244  
๑๑ 28 129 35 192  
รวม 606 1,852 602 3,060  

  
 *หมายเหตขุ้อมลู ณ วนัที ่10 สงิหาคม 2564 

๔. สภาพทางสังคม 

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน ๓ แห่ง ดังนี้ 
 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 
  - 
 

 



4 
 
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 
 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 
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ถนนลกูรังภายในต าบล (ต่อ) 
 8. สายบ้านปากคลองสอง – บ้านล าอ้ายงอน 
 9. สายเลียบคลองสอง (บ้านล่าง) 
 10. สายหน้าสถานีหนองน้ าขาว 
 11. สายหน้าสถานีรถไฟ 
 12. สายคลองมะดันฝั่งขวา 
 13. สายคลองมะดันฝั่งซ้าย 
 14. สายบ้านปากคลองสองฝั่งขวา 
 15. สายบ้านปากคลองสองฝั่งซ้าย 
ถนนดนิภายในต าบล 
 1. สายบ้านคลองชาวเหนือ – วังเรือ 
 2. สายคลองอ้ายด้วน 
 3. สายเลียบคูตานพ 
 4. สายชวดท่าไม้ปัก 
 5. สายชวดโรงกุสี 
๕.๒ ไฟฟ้า 
 ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า ๙44 หลังคาเรือน ไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน ๗๗ จุด 
๕.๓ ประปา 
 หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา 
 ประปาภูมิภาค    -    แห่ง 
 ประปาหมู่บ้าน    ๑   แห่ง (รับโอนจากกรมอนามัย) 
ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าประปา  จ านวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ ๒ ๓ ๕ ๖ 
 ประปาส่วนท้องถิ่น  ๓  แห่ง   
 สถานีประปา หมู่ ๓ ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าประปา จ านวน ๒ หมู่บ้าน 
  - หมู่ที่ ๓  จ านวน  ๒๕  ครัวเรือน 
  - หมู่ที่ ๑๑  จ านวน  ๒๑  ครวัเรือน 
 สถานีประปา หมู่ ๘ ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าประปา จ านวน ๒ หมู่บ้าน 
  - หมู่ที่ ๘  จ านวน  ๑๑๓  ครวัเรือน 
  สถานีประปา หมู่ ๙ ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าประปา จ านวน ๒ หมู่บ้าน 
  - หมู่ที่ ๙  จ านวน  ๑๑๓  ครวัเรือน 
  - หมู่ที่ ๑๐  จ านวน  ๕๒  ครวัเรือน 

น้ าประปาที่ผลิตได้จ านวน ๑๔๐ ลบ.ม./วัน 

น้ าประปาที่ต้องการใช้ จ านวน ๑๒๐ ลบ.ม./วัน 

แหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปา คือ (   ) แหล่งน้ าใต้ดิน  ( / ) แหล่งน้ าผิวดิน 

มีแหล่งน้ าส าหรับผลิตน้ าประปาหรือไม่ (   ) ไม่มี  ( /  ) มี  
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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 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
 - 

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 เลี้ยงปลา 
ราชการ ค้าขาย และรับจ้าง ตามล าดับ 
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๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ (ต่อ) 

 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 

 -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 มีแม่น้ าปราจีนบุรี 

9. อื่นๆ (ถา้มรีะบดุว้ย) 

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



๘ 

 

(1) ความสมัพนัธร์ะหวา่งแผนพฒันามหภาค 

 
1) แผนยทุธศาสตรช์าต ิ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  

 



๙ 
 

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 

 (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 



๑๒ 
 

 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 
 

 

  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
 

   

 

 

 

 

 

 จากสถานะของประเทศ และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน า และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง” “มั่งค่ัง” “ยั่งยืน” ของประเทศการก าหนดต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 

 เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท า
ขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ  
โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้า และบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 

 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita)  ณ  สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมข้ึนเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท 
(๙,๓๒๕ ดอลลาร์สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

 



๑๕ 
 
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นรากฐานที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน และเป็นธรรม 

(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการับมือภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

แนวทางการพฒันา 

1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

 ๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา  
  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมทั้งด้านการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการรวมทั้ง
สนับสนุน และผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยี แบะนวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจัย 
และพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์ และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
 
  
 
 
 
 
 



๑๖ 
 
๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  
  สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี
ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิต และระหว่างพ้ืนที่การผลิตเพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการ
ผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม และบริการจัดท ากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

 ๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล   
  พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัว และด าเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของคนไทย และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้า และช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น 
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม และบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการ และอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

 ๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  
  เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจใน
ประเทศและต่างประเทศทั้งการพัฒนา และปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทาง และ
ขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขยายขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบรวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุง และผลิตชิ้นส่วนอากาศ
ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 

 ๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต   
  ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม เป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพ และมาตรฐานสากลสามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมทีสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่
จ าเป็นส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และพลังงานจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนที่ และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ทั้งด้านกายภาพ และเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริมการ
รวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ่นส่วน และ
บริษัท เพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ และแหล่งน้ า ใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยงตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผล
แนวคิดการค้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า 
และทางอากาศ  เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม และทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยว และก าหนด และจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของ



๑๗ 
 
ไทยสู่สากล และรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งการส่งเสริมการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวโดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความ
เชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการสร้างความ
เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน และประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคต เพ่ือเป็น
แหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต และบริการทั้งในระดับอนุภาค และในภูมิภาค
อาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนเช่นโลจิสติกส์ และพลังงาม
รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้นส่งเสริม
การค้าเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิตการตลาดการบริหารจัดการการเงิน และโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
สนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญา และการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิง
สร้างสรรค์การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการใช้
พลังงานทดแทนการลงทุนด้านการวิจัย และพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัท
การค้าระหว่างประเทศรวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร 
และกิจการเพ่ือสังคม 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

 ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  

  โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียนวัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงาน ให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุ ให้มีการท างานที่เหมาะสม
ตามศักยภาพ และประสบการณ์มีรายได้ในการด ารงชีวิตมีการสร้างเสริม และฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกัน หรือ
ชะลอความทุพพลภาพ และโรคเรื้อรังต่างๆ ที่ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการ
สุขภาพ 

 ๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงโดย  

  (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) 

  (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 

  (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี คน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมิน และรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน 

  (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคน ทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสื่อ เพ่ือการเรียนรู้ปรับหลักสูตร และผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของตลาดการวิจัย และการใช้เทคโนโลยี และสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 



๑๘ 
 
 ๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือรองรับ
การเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และที่อยู่อาศัยส าหรับผู้สูงอายุ ยกระดับการบริหารจัดการ
ระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพใน
การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลาง 
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยา
และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการ และงานวิจัย (Academic Hub) 
เพ่ือน ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับ
มิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน 
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

 ๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะสมกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพ และสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาพส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพ และความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุ เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

 ๓.๑ การยกระดับรายได้ และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพมุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดย
สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐานปรับโครงสร้าง
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจน และสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิต
ของเกษตรกรรายย่อยโดยสนับสนุนการวิจัย และพัฒนา และการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตรลดต้นทุนการเกษตร โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต  

 ๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกโดย 
  (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุข และการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการทางสังคม และกระบวนการยุติธรรม 

  (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค
ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดใน
เมือง โดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  

  (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการ พ้ืนฐานที่จ า เป็น และเหมาะสมตามกลุ่ มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมที่แตกต่างกันโดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)  

  

 



๑๙ 
 
 ๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากรโดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรสนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท ากิน และยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเอง หรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ. ทรัพยากรน้ า   
และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรวมทั้งปรับ
โครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่นภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้างภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 ๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติกรรมอย่างเท่าเทียม โดยการเสริมศักยภาพ และความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน
รวมทั้งการปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ าเช่นกฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

4. การรองรบัการเชื่อมโยงภมูภิาค และความเปน็เมือง 
  ๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมืองทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 
  ๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ังด้าน
การค้าการลงทุน และการบริการโดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Greeen Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้าขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก และมีประสิทธิภาพต่อภาคธรุกิจอย่างแท้จริง 

  ๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าขายชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน และการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทย และประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดน โดยให้
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน และการผ่านแดน
ระหว่างไทย กับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

5. การสรา้งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ และสังคมอยา่งเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 ๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึง
ขีดจ ากัด และศักยภาพในการฟ้ืนตัวปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วน น าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และ
การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือ
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความ
ยั่งยืนบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ าจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ า
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ในระดับพ้ืนที่ เช่นคณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้ใช้น้ าคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน 
บริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลค่าใน
อนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

 ๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธา
ภาพขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษี และค่าธรรมเนียมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมการศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

 ๕.๓ การส่งเสริมการผลิตการลงทุน และการสร้างงานสีเขียวเพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ และ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้ สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) ส่งเสริมการค้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 ๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤตสร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายที่เหมาะสมเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานสร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย 

 ๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศผลักดันการจัดท าแผนแม่บท การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงในประเด็นการส่งข้ามพรมแดนการเคลื่อนย้ายแรงงานการบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วนส่งเสริมการวิจัย และ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบการเตือนภัยตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้ าท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่งพัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ
ภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 

 



๒๑ 
 
6. การบรหิารราชการแผน่ดนิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 ๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการโดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการ และร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการของทางราชการข้อมูลการประมูลโครงการผู้ชนะการประมูล และราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่นคดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลคดีทุจริตคอร์รัปชั่น และคดีที่ประชาชน
ให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

 ๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพ และเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัด แต่มีความ
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูง 

 ๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสมสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่าย และเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพรวดเร็ว
และน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง 

ทิศทางและกรอบยทุธศาสตรข์องแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 ๑.๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๗) 
ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคระกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย โดยในเบื้องต้นได้ก าหนดวิสัยทัศน์
ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

 ทั้งนี้ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  

 



๒๒ 
 
 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้าง และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ และบรรลุวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ก าหนดแผนและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ 
ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงน าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และน ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้ง ๖ ด้าน ที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  โดยจะก าหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปี
แรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นส าคัญ 

 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะ
การพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัย ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแล
สุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพ และโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย 
มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และรองรับการ
ลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความ
อยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

 มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนใน
สังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้ และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงการบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้าง
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและ
ด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้ และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบ
บริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบ
บริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน
การเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่
การลดความยากจน และความเหลื่อมล้ าอันจะน าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 

๓) ยทุธศาสตร์การสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ และแขง่ขนัได้อยา่งยัง่ยนื 

 ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษี
ทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็น
ฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัล
ภายใต้เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและ



๒๓ 
 
บริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
และอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัด
ประชุม และนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์  การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น 

 ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิต และ
บริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวก
ต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งอเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการ
ใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิต และการบริโภคคาร์บอนต่ า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน 

๕) ยทุธศาสตร์การเสริมความมั่นคงแหง่ชาต ิเพือ่การพฒันาประเทศสู่ความมัน่คัง่และยั่งยนื 

 ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในอนาคต 
โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  

  1. สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม 
  2. ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม 
  3. ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ 
  4. การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคง 
  5. สร้างความเชื่อม่ันและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก เพ่ือ
รักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย 
  6. เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และไซเบอร์ 
  7. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 



๒๔ 
 
 8. เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ 
 9. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความม่ันคง
ระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 
 10. พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
 11. การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพื้นท่ีได้อย่างเป็น
รูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย 
พัฒนาด้านความม่ันคง 

๖) ยทุธศาสตรด์า้นการเพิ่มประสทิธภิาพ และธรรมาภบิาลในภาครฐั 

เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม
ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การ
ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอ านาจ
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจาก
คอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบ
ผลส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๗ 

๗) ยทุธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน และระบบโลจสิติกส์ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนา
กายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทาง และ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน 
การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรม
ใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุง และการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ 
และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 

๘) ยทุธศาสตรด์า้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม 

ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัย และพัฒนา  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภ คที่
เปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา



๒๕ 
 
เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่
ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขี้นของประชาชน รวมทั้งเ พ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญ
ให้กับภาคส่วนต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูงในอนาคต 

๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ศักยภาพ โอกาส และข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รกัษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับ
การเช้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมือง
ศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม 
ดังนี้ 

(๑) การพัฒนาภาค 
(๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค 
(๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์

อุตสาหกรรม และบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 

๑๐) ยทุธศาสตรด์า้นการตา่งประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภมูภิาค 

ก าหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสาน และพัฒนาความ
ร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อ
ผูกพัน และพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับ
โลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง 
การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความ
พร้อมในการรองรับและด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-
ASEAN ๒๐๑๕) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้อง
กับการด าเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic 
Partnerships (RCEP) เป็นตน้ การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภาคประเทศเพ่ือนบ้าน
และภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การ
ให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพ่ือการวิจัย และ
พัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 

 

 

 

 



๒๖ 
 
1.3 แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุม่จงัหวดั 

แผนพฒันาภาค 

ยุทธศาสตร์ที ่๑ พฒันาพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกให้เปน็เขต เศรษฐกจิพิเศษที่มคีวามทนัสมยั
ทีสุ่ดในภมูภิาคอาเซยีน  

แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาโครงข่ายความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งหลักให้เอื้อประโยชน์ต่อการ พัฒนา
อุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ท่าเรือ แหลม
ฉบังระยะ 3 ท่าเรือมาบตาพุตระยะ 3 ท่าเรือสัตหีบ รถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ และทางหลวงพิเศษ ระหว่าง
เมือง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด  

2) ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่ง อนาคตในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เช่น จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธ์ และชักจูงนักลงทุน
ที่มีศักยภาพและเหมาะสม เป็นต้น 

 3) พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีเพ่ือผลิตก าลังคนให้ตรงกับความ ต้องการของ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย และก่อให้เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในการต่อยอด และ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน อาทิ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi)  

4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ให้เป็นฐานการ กระจายรายได้
และการสร้างงานให้แก่ชุมชน  

5) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอื้อต่อการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างมีสมดุล 
 ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของ กรุงเทพฯ และการ
พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
 พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศูนย์ประชุม และศูนย์แสดง
สินค้านานาชาติชั้นน้าของอาเซียน และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานาชาติ (Medical Tourism) 
 อู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน  
 ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย  

ยุทธศาสตร์ที ่๒ พฒันาภาคตะวนัออกใหเ้ปน็แหล่งผลติอาหารทีม่ีคณุภาพและได ้มาตรฐานสากล  

แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่ง เอเชียโดยปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ข้ันตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป 
และการจัดจ าหน่าย  

2) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกรและไก่ในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ให้ผลผลิตมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและพันธุ์ ที่เหมาะสม รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  



๒๗ 
 

3) พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป โดยเร่งรัดการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ เหมาะสม ควบคู่ไป
กับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ จัดการและวิธีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ีอเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและ พัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน 
รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที ่๓ ปรบัปรงุมาตรฐานสนิคา้และธรุกจิบริการดา้นการท่องเทีย่ว  

แนวทางการพัฒนา 

 1) ฟ้ืนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว 
พร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานสากล  

2) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอม โดยฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ พฒันาพืน้ที่เศรษฐกจิชายแดนใหเ้ปน็ประตเูศรษฐกจิเชื่อมโยงกบั ประเทศเพื่อนบา้นให้
เจริญเตบิโตอยา่งยัง่ยืน  

แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็น ประตูและ
ศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยจัดระเบียบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ และอ้านวยความ
สะดวกบริเวณจุดผ่านแดน  

2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้เป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบ การใช้ประโยชน์
ที่ดิน ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบ Logistics รวมถึงยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และอ้านวยความ
สะดวกบริเวณจุดผ่านแดน  

3) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ให้
เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดย ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริการพ้ืนฐานเพื่ออ้านวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจ ชายแดนเพื่อให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล  

 

 

 



๒๘ 
 
ยุทธศาสตร์ที ่๕ แก้ไขปัญหาทรพัยากรธรรมชาติและจัดระบบการบรหิารจดัการ มลพิษให้มปีระสทิธภิาพ
เพิม่ขึน้  

แนวทางการพัฒนา  

1) บริหารจัดการน้ าเพื่อบรรเทาภาวะฝนแล้งและน้ าท่วมจันทบุรีและตราด โดยปรับปรุงและ
บ ารุงรักษาแหล่งน าเดิม จัดสรรน้ า และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ิมเติม รองรับความต้องการใช้น้ า ที่เพิ่มขึ้นจากการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมการท้าแหล่ง
เก็บกักน้ าขนาดเล็กกระจายในพื้นที่การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

2) ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยปลูกป่าเพ่ิมเติม และเพ่ิม มาตรการเฝ้าระวัง
ติดตามการบุกรุกป่า โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการพ้ืนที่
ป่าของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง  

3) คุ้มครองและฟ้ืนฟูป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และป้องการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะจังหวัดที่
มีพ้ืนที่กัดเซาะรุนแรง ได้แก่ จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการก าหนดพื้นที่ และหลักเกณฑ์ การใช้ประโยชน์ 
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น หรือข้อตกลงร่วมกันของภาคีพัฒนา ในการ จัดการฟ้ืนฟูป่า
ชายเลน การเฝ้าระวังการลักลอบจับสัตว์น้ า การคุ้มครองปะการัง หญ้าทะเล พ้ืนที่จับสัตว์น้ า พื้นที่เพาะเลี้ยง 
และการท้าประมงชายฝั่ง เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และไม่ให้ทรัพยากรชายฝั่ง เสื่อมโทรมลงไปอีก  

4) ด าเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยง่าย และฝุ่นละออง
ขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยก าหนดมาตรการควบคุม และมาตรการ จูงใจในการ
ป้องกัน และควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรมให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน 
เพ่ือให้ชุมชน และอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกันและสันติสุข 

 5) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน ในจังหวัดที่เป็น ศูนย์กลางการค้า 
การท่องเที่ยว และพ้ืนที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ าทิ้งจากครัวเรือนและโรงงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อควบคุมและบรรเทาปัญหาน้ าเสีย โดยเฉพาะ ในบริเวณแม่น้ าสายหลักท่ีอยู่ ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ แม่น้ าระยองตอนบน ตอนล่าง และแม่น้ าพังราดตอนบน  

6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และการก าจัดขยะจังหวัดชลบุรี และระยองให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยใช้มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตามประเภท การคัดแยกขยะให้เป็น
ระบบ ส่วนของเสียอันตรายที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ บริเวณพ้ืนที่อุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี และระยอง 
สนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการลงทุน ก าจัดให้เป็นระบบและได้
มาตรฐานการก าจัด 

  

 

 

 

 

 



๒๙ 
 
แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั 

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก 
ปราจีนบุรี สระแก้ว) 

วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้า ระดับประเทศ แหล่ง
 ผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม” 

 เป้าประสงค์รวม 
 1. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
 2. มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล 
 3. คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่๑  พัฒนาระบบโลจสิติกสเ์พื่อเปน็ศนูย์กลางการคา้การลงทนุภาคตะวนัออกของอนิโด
   จนีและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 

 เป้าประสงค์   
 ๑. เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน และการขนส่งภาคตะวันออกของอินโดจีนที่พร้อมไปด้วยระบบ 
 โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมทั้งบุคลากรศักยภาพสูง และ
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

 ตัวชี้วัด 
 ๑. ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 

 กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเชื่อมต่อกัน 
 ภายในกลุ่มจังหวัด และไปสู่อินโดจีน 
 ๒. พัฒนาศูนย์กลาง และช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ือรองรับการเป็นฐานการผลิตขนส่ง และจัด
 จ าหน่ายของอินโดจีน  
 ๓. วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลาง  
 การค้าการลงทุนของอินโดจีน 
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการค้า การลงทุน และการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่๒ พัฒนาคณุภาพแหลง่ท่องเทีย่วสนิค้า และบริการ ให้ได้มาตรฐาน โดยค านึงถึงชมุชน 
   และสิง่แวดลอ้ม 

 เป้าประสงค์  
 ๑. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสินค้า และบริการการท่องเที่ยว และมีระบบขนส่งที่ 
 รวดเร็วเพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว 
 ๒. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราว (Story) และมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ 
 วัฒนธรรมภายในกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัด   
 ๑. ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน 
 ๒. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 



๓๐ 
 
 กลยุทธ์   
 ๑. อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
 ภายในกลุ่มจังหวัด และภูมิภาค 
 ๒. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 ๓. จัดท าเรื่องราว (Story) และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการตลาด และการ
 ประชาสัมพันธ์ และบุคลกรรองรับการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
 ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาปจัจยัการผลติและระบบโครงสรา้งพืน้ฐานทางการเกษตรเพื่อใหส้นิคา้เกษตร
   ไดม้าตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรบัการค้าเสรี 

 เป้าประสงค์  
 ๑. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมข้ึนสอดคล้องกับความ 
 ต้องการของตลาดและมีศักยภาพการแข่งขัน 
 ๒. เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพ่ืออ านาจทางการตลาด 

 ตัวชี้วัด 
 ๑. ร้อยละของการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร 
 ๒. จ านวนสินค้าเกษตรที่มีการลงนามซื้อขายล่วงหน้า 
 ๓. ปริมาณข้าวพันธุ์ดีที่กระจายสู่เกษตรกร 

 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาการเข้าถึงปัจจัยการผลิต และโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรอย่างครบถ้วน 
 ๒. เพ่ิมผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 ๓. เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมสู่การแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่มจังหวัดเพ่ือสร้าง 
 มูลค่าเพ่ิม 
 ๔. มุ่งพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าสูง 
 ๕. ยกระดับสถาบันเกษตรกรสู่เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าเสรี 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่๔ พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดบัมาตรฐานฝมีือแรงงานสร้างบรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การ
   ลงทนุเพื่อรองรบัการเติบโตทางอุตสาหกรรมทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 เป้าประสงค์  
 ๑. เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน และศักยภาพท่ีพร้อมสรรพด้วยโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แรงงานฝีมือ ระบบขนส่ง และการใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง 
 ๒. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัด 
 ๑. อัตราการเติบโตต่อปีของมูลค่า GPP ภาคอุตสาหกรรม 
 ๒. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนต่อปีของผู้ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
 ๓. อัตราผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังส าคัญท่ีเกิดจากคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกินมาตรฐานทางสาธารณสุข 

  



๓๑ 
 
 กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการขยายตัวของ 
 ภาคอุตสาหกรรม 
 ๒. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 ๓. การก าหนดเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เหมาะสม และวางแผนการลงทุนในอุตสาหกรรม 
 ๔. เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๕. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเครือข่าย 
 ระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 
 

แผนพฒันาจงัหวัดปราจีนบรุ ี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัทบทวน พ.ศ.2565) 

 

 

 

 

 

 

 

วสิยัทัศน ์(Vision) จงัหวดัปราจนีบรุ ี 
 “สังคมคุณภาพ เมืองสุขภาพกายและใจที่ดี  อุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ    เกษตร
ปลอดภัย เมืองสมุนไพรต้นแบบ” 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 (1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด(GPP)ด้านอุตสาหกรรม 

 (2) จ านวนสถานประกอบการที่พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่สูง 

 (3) ร้อยละเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 

 (4) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว 

 (5) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด(GPP) ด้านการเกษตร 

 (6) ร้อยละของจ านวนผู้ได้รับใบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 

 (7) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มข้ึน  

 (8) จ านวนสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งจัดบริการแพทย์แผนไทยครบวงจร  

 (9) ระบบความส าเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นยทุธศาสตร์พฒันา 5 ดา้น  

 ประเด็นการพฒันาที ่1 ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
- วัตถุประสงค์ 
 1. ยกระดับสถานประกอบการและพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 2. ส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมให้มีความปลอดภัยบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 

 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ  

 

 



๓๓ 
 

- แนวทางการพัฒนา  

 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม 
 2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 3. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  

 ประเด็นการพฒันาที ่2 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน  

- วัตถุประสงค์  

 เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเพ่ิมข้ึน  

- แนวทางการพัฒนา 

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
 2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมูลค่า    
 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 4. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  

 ประเด็นการพฒันาที ่3 เพ่ิมศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม  

- วัตถุประสงค์  

 เพ่ือพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง ผลผลิตและผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่
ต้องการของตลาด  

- แนวทางการพัฒนา 

 1. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการเกษตร  
 2. พัฒนาศักยภาพก าลังคนและส่งเสริมภาคการเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 3. สร้างมูลค่าเพ่ิมในกระบวนการผลิต การแปรรูป การตลาด เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรี  
 4. เสริมสร้างเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตร  

 ประเด็นการพฒันาที ่4 พัฒนาและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจรและยกระดับการ
ให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน  

- วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศสู่ระดับสากล  

 

 

 



๓๔ 
 

- แนวทางการพัฒนา  

 1. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาด  

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย การพัฒนาด้านสมุนไพร  

 3. สร้างมูลค่าในกระบวนการผลิต  การแปรรูป การตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร 

 4. ยกระดับการบริการสุขภาพด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานและครบวงจร 

 ประเด็นพฒันาที ่5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ 

-วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  

 2. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน  

- แนวทางการพัฒนา 

 1) เสริมสร้าง สังคม มั่นคง ปลอดภัย ปลอดโรค 

 2) เสริมสร้างสังคมแห่งความสุขภายใต้วิถีแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

 3) สร้างสังคมแห่งนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 4) ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่น 

 5) สร้างเสริมการอนุรักษ์และฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 

 6) รักษามาตรฐานคุณภาพน้ าและอากาศไม่ให้ต่ ากว่าที่ก าหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 
 

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  

 

 



๓๖ 
 
- แนวทางการพัฒนา 

 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตส านึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

 2. สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  

 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ 

 4. รณรงค์เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของ
 ท้องถิ่น 

 5. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ประเด็นการพฒันาที ่3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรและอุตสาหกรรมก้าวหน้า 

- วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การผลิตสินค้าเกษตรอย่างปลอดภัย และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสี
เขยีว 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 

 

 

 

 

 



๓๗ 
 

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 เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 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) 

 

 

 



๓๘ 
 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการศกึษาศาสนาและวฒันธรรมท้องถิน่ 
 เป้าหมาย 
 1. พัฒนาให้ต าบลบ้านสร้างเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ดีงาม และส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายของเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
คงอยู่อย่างมั่นคง และเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และยกระดับการจัดการเรียนการศึกษา และการกีฬาของ
ประชาชนในต าบลให้สูงขึ้น ครอบคลุมทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ 

 แนวทางการพฒันา  
 - พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมสังคม 

 - สร้างสังคมแห่งนการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 - ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 การสง่เสริมการเกษตร และการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 เป้าหมาย 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง สนับสนุนการเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่ 

 2. ส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นเมืองที่
สะอาดสวยงาม และน่าอยู่อย่างยิ่งยืน 

 แนวทางการพฒันา  
 - ส่งเสริมความรู้และความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

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

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

 แนวทางการพฒันา  
 - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ิมอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชน 
 - พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร 

 

 

 

 



๓๙ 
 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาบุคลากรและบรหิารจดัการองคก์รตามหลักธรรมาภบิาล 

 เป้าหมาย 
 1. พัฒนาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง ให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจที่ได้รับ 
มีสมรรถนะสูง และปรับปรุงการท างานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พัฒนาและจัดการ
องค์กรตามหลักธรมาภิบาล 

 แนวทางการพฒันา  

 - ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับ 
 - พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการ 
 - พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน 
 - พัฒนาการท างานขององค์ให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

3) เปา้ประสงค ์     

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 และครอบคลุมทุกพื้นที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

 6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร
ด้านคุณธรรมจริยธรรม พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กัน ตลอดจนพัฒนาองค์กรให้
มีคุณภาพ และจัดการบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็ว มีคุณภาพ และให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

 

 



๔๐ 
 
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 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร และองค์กรให้มีความสามารถ 
 กลุยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 กลุยุทธ์ที่ 1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุ
 จราจรทางบก 
 กลุยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตต าบล 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม/ดูแล/ฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 กลุยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริม/ดูแล/รักษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปา ให้เพียงพอต่อความต้องการ
 ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร และองค์กรให้มีความสามารถ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
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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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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 
  

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

ยุทธศาสตรช์าต ิ
20 ป ี

(1)  
ด้านความมั่นคง 

(2)  

การสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 

(3)  

การพัฒนาและเสริม 
สร้างศักยภาพคน 

(4)  

การสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

(5)  

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม 

(6)  

การปรับสมดลุและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

แผนพฒันา
เศรษฐกจิฯ 

ฉบบัที ่12 

(1) 
การ

เสรมิสร้า
งและ
พัฒนา

ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

(2) 
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมและ
ความเลื่อม
ล ้าทางสังคม 

(3) 
การสรา้ง

ความ

เขม้แขง็ทาง

เศรษฐกิจ

และแขง่ขนั

ไดอ้ยา่ง

ยั่งยืน 

(4)  
การเติบโตที่

เป็นมิตรกบั

สิง่แวดลอ้ม

เพื่อการ

พฒันาที่

ยั่งยืน 

(5) 
การเสรมิสรา้ง

ความมั่นคง

แหง่ชาติเพื่อ

การพฒันา

ประเทศสู่

ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 

(6) 
การบรหิาร

จดัการใน

ภาครฐั 

การ

ปอ้งกนั

การทจุรติ

ประพฤติมิ

ชอบ และ 

ธรรมาภิ

บาลใน

สงัคมไทย 

(7) 
การพฒันา

โครงสรา้ง

พืน้ฐานและ

ระบบโลจิ

สติกส ์

8) 
การพฒันา

วิทยาศาส

ตร์

เทคโนโลยี 

วิจยั และ

นวตักรรม 

9) 
การพฒันา

ภาค เมือง 

และพืน้ท่ี

เศรษฐกิจ 
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แผนพฒันา
ภาค
ตะวนัออก 

(1) 
พัฒนาพื นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกให้เป็นเขต 
เศรษฐกิจพิเศษที่มี

ความทันสมัยที่สุดใน
ภูมิภาคอาเซียน 

2.พัฒนาภาค
ตะวันออกให้เป็น

แหล่งผลิตอาหารที่มี
คุณภาพและได้ 
มาตรฐานสากล 

3.ปรับปรุง
มาตรฐานสินค้า
และธุรกิจบริการ
ด้านการท่องเที่ยว 

4.พัฒนาพื นที่
เศรษฐกิจชายแดน

ให้เป็นประตู
เศรษฐกิจเชื่อมโยง
กับ ประเทศเพ่ือน
บ้านให้เจริญเติบโต

อย่างยั่งยืน 

5.แก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และจัดระบบการ

บริหารจัดการ มลพิษ
ให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมขึ น 

แผนพฒันา
เศรษฐกจิฯ 

ฉบบัที ่12 

(1) 
การ

เสรมิสร้า
งและ
พัฒนา

ศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

(2) 
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมและ
ความเลื่อม
ล ้าทางสังคม 

3) 
การสร้าง

ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน

ได้อย่างยั่งยืน 

4)  
การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาท่ี
ยั่งยืน 

(5) 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่
ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 

(6) 
การบริหาร
จัดการใน

ภาครัฐ การ
ป้องกันการ

ทุจริต
ประพฤติมิ
ชอบ และ 

ธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

(7) 
การพัฒนา
โครงสร้าง

พื นฐานและ
ระบบโลจิ

สติกส ์

(8) 
การพัฒนา
วิทยาศาสต
ร์เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

(9) 
การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื นที่
เศรษฐกิจ 

(10) 
ความร่วมมือ

ระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 
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แผนพฒันา
ภาค
ตะวนัออก 

1.พฒันาพื้นท่ีระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออกใหเ้ป็นเขต 

เศรษฐกิจพิเศษท่ีมี

ความทนัสมยัท่ีสุดใน

ภูมิภาคอาเซียน 

2.พฒันาภาค

ตะวนัออกใหเ้ป็น

แหล่งผลิตอาหารท่ีมี

คุณภาพและได ้
มาตรฐานสากล 

3.ปรับปรุง

มาตรฐานสินคา้

และธุรกิจบริการ

ดา้นการท่องเท่ียว 

4.พฒันาพื้นท่ี

เศรษฐกิจชายแดน

ใหเ้ป็นประตู

เศรษฐกิจเช่ือมโยง

กบั ประเทศเพื่อน

บา้นใหเ้จริญเติบโต

อยา่งย ัง่ยนื 

5.แกไ้ขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และจดัระบบการ

บริหารจดัการ มลพิษ

ใหมี้ประสิทธิภาพ

เพิ่มข้ึน 

แผนพฒันา
กลุม่จงัหวดั 

 

1.พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการคา้การลงทุนภาค
ตะวันออกของอินโดจีน และ
รองรับประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน 

 

2.พัฒนาคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวสินค้า และบริการ 
ให้ได้มาตรฐานโดยคา้นึงถึง
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 

3.พัฒนาปัจจัยการผลิต และระบบ
โครงสร้างพื นบ้านทางการเกษตร
เพื่อให้สินค้าเกษตรได้
มาตรฐานสากล เช่ือมโยงตลาด
รองรับการค้าเสร ี

 

4.พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับ
มาตรฐานฝีมือแรงงานสร้าง
บรรยากาศที่เอื อต่อการลงทุน เพื่อ
รองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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แผนพฒันา
กลุม่จงัหวดั 

 

1.พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการคา้การลงทุนภาค
ตะวันออกของอินโดจีน และ
รองรับประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน 

 

2.พัฒนาคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวสินค้า และบริการ 
ให้ได้มาตรฐานโดยคา้นึงถึง
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 

3.พัฒนาปัจจัยการผลิต และระบบ
โครงสร้างพื นบ้านทางการเกษตร
เพื่อให้สินค้าเกษตรได้
มาตรฐานสากล เช่ือมโยงตลาด
รองรับการค้าเสร ี

 

4.พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับ
มาตรฐานฝีมือแรงงานสร้าง
บรรยากาศที่เอื อต่อการลงทุน เพื่อ
รองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยทุธศาสตร์
พฒันาของ

จงัหวดั
ปราจนีบรุ ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยกระดับการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม
ด้วยนวัตกรรมสู่
อุตสาหกรรมสีเขียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมศักยภาพ
การผลิต การตลาด สินค้า
เกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสมสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
และสร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
อย่างครบวงจรและ
ยกระดับการให้บริการ
สุขภาพด้านการแพทย์
แผนไทยตามมาตรฐาน
ด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เหมาะสม
สุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม
การพัฒนาสังคมและ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
คุณภาพ 
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ยทุธศาสตร์
พฒันาของ 
อบต.บา้น

สรา้ง 

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
พื นฐาน 

ยทุธศาสตร์
พฒันาของ

อปทใน
จงัหวดั

ปราจนีบรุ ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนา
คุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมให้
ชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ เกษตรและอุตสาหกรรม
ก้าวหน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให้
เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
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(3) การวเิคราะหเ์พื่อการพฒันาท้องถิ่น 

3.1 การวเิคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จดุแข็ง  (S : Strength-s)   

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

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

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

อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
 - นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
 2542 ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก 
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 - กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น  หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วง
 ระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
 - การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น 
 ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน 
 เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณท่ีมีจ ากัด 

3.2 การประเมนิสถานการณส์ภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง และบริเวณ
 พ้ืนที่ต่อเนื่อง สามารถสรุปปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้ 
 1. ปัญหาทางด้านกายภาพ   
 ปัญหาของสภาพพ้ืนที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ ามากไหลเข้าท่วมพ้ืนที่ 
 การเกษตรและที่อยู่อาศัย เพราะยังขาดระบบการระบายน้ าที่ดี  

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

 3. ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร 
 เนื่องจากอาชีพหลักของประชาชนในพื้นท่ี คือ การท าการเกษตร ท านา เป็นส่วนใหญ่ ท าให้ต้องใช้น้ า 
 ค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ า เพื่อให้ในฤดูแล้ง 

 4. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
 ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเองให้พ้นจากโรคระบาดต่างๆ ได้ไม่ดีพอ และยังมี 
 ประชาชนบางส่วนเวลาไม่สบายมักจะซื้อยามาใช้เองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ 

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

 6.ปัญหาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้างบางหมู่บ้าน ยังมีไฟฟ้าสาธารณะ
 ไม่เพียงพอต่อ การให้บริการน้ าประปายังมีไม่ทั่วถึงทุกหมู่ 
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 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลัก 

หนว่ยงาน
สนบัสนนุ 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน สังคมให้
เข้มแข็ง 

- ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

- ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน และสังคม 

- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 

ส านักปลัด กองคลัง,กองช่าง 

- แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด,กอง
ช่าง 

กองคลัง 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด กองคลัง,กองช่าง 

- แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด,กอง
ช่าง 

กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- ด้านการส่งเสริม
การศึกษาท้ังในและ
นอกสถานศึกษา 

- ด้านการอนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

- แผนงานการศึกษา ส านักปลัด,กอง
คลัง 

กองช่าง 

- แผนงานการศาสนา
วัฒนาธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด กองคลัง,กองช่าง 

3 ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการเกษตร 
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- แผนงานการเกษตร ส านักปลัด,กอง
ช่าง 

กองคลัง 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง ส านักปลัด,กอง
คลัง 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรและ
บริหารจัดการ
องค์กรตามหลักธรร
มาภิบาล 

- ด้านการพัฒนา
บุคลากรและการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

- แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง,กองช่าง 

รวม 5 ยุทธศาสตร ์ 7 ดา้น 10 แผนงาน 3 ส านัก/กอง - 
 



แบบ ผ.01
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
จ านวน
โครงการ

งบประมาณ

    1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 220,000          3 220,000          3 220,000          3 220,000          3 222,000          15 1,102,000       
    1.2 แผนงานสาธารณสุข 5 330,000          5 330,000          5 330,000          5 330,000          5 330,000          25 1,650,000       
    1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 20,000            1 20,000            1 20,000            1 20,000            1 200,000          5 280,000          
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 305,000          8 305,000          8 305,000          8 305,000          8 305,000          40 1,525,000       

รวม 17 875,000         17 875,000         17 875,000         17 875,000         17 1,057,000      85 4,557,000      

    2.1 แผนงานการศึกษา 6 1,288,000       8 4,288,000       7 1,288,000       7 1,288,000       7 1,288,000       35 9,440,000       
    2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ   1 30,000            1 30,000            1 30,000            1 30,000            1 30,000            3 150,000          

รวม 7 1,318,000      9 4,318,000      8 1,318,000      8 1,318,000      8 1,318,000      38 9,590,000      

    3.1 แผนงานการเกษตร 7 936,000          5 576,000          5 576,000          7 3,576,000       7 1,576,000       31 7,240,000       
รวม 7 936,000         5 576,000         5 576,000         7 3,576,000      7 1,576,000      31 7,240,000      

    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1           300,000          1           300,000          1           300,000          1           300,000          2           600,000          6           1,800,000       
    4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 20         16,891,000     19         7,074,000       19         10,891,000     18         5,391,000       24         16,583,200     100       56,830,200     

รวม 21        17,191,000    20        7,374,000      20        11,191,000    19        5,691,000      26        17,183,200    106      58,630,200    

    5.1 แผนงานการบริหารท่ัวไป 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      

รวมท้ังส้ิน 57 20,610,000    56 13,433,000    55 14,250,000    56 11,750,000    63 21,424,200    285 81,467,200    
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน

3) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง

ยุทธศาสตร์

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สังคมให้เข้มแข็ง

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



แบบ ผ.01/1

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ
จ ำนวน

โครงกำร
งบประมำณ

รวมท้ังส้ิน - - - - - - - - 3 1,200,000      3 1,200,000      
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- 3 1,200,000       3 1,200,000       

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนสร้ำง อ ำเภอบ้ำนสร้ำง จังหวัดปรำจีนบุรี

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

โครงกำรพัฒนำท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้น
และแผพัฒนำชุมชน

- - - - - - -



๕๒ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน สงัคมให้เข้มแขง็ 
  1.1 : แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
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 

2 อบรมฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 
 
 

เพ่ือให้อาสาสมัคร
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยมีความรู้
ความสามารถใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

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 

 



๕๓ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 2. ยทุธศาสตร ์การรักษาความสงบเรยีบรอ้ยและความปลอดภยัในทรัพยส์นิ 
  2.1 : แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการ
ฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
- เพ่ือสนับสนุนให้
โครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 
วปร. ในระดับพื้นท่ีให้
มีความเข้มแข็งและมี
ทักษะความรู้ ในการ
จัดการภัยพิบัติ 

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

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - อบรมจิต
อาสาภัย
พิบัติได้
ครบตาม
เป้าหมาย 

- เสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็ง
ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
- สนับสนุนให้
โครงการจิตอาสา
พระราชทาน 904 
วปร. ในระดับพื้นท่ี
ให้มีความเข้มแข็ง
และมีทักษะความรู้ 
ในการจัดการภัยพิบัติ 

ส านักงาน
ปลัด 

อบต.บ้าน
สร้าง 

รวม 3 - - 220,000 220,000 220,000 220,000 222,000    
 



๕๔ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน สงัคมให้เข้มแขง็ 
  1.2 : แผนงานสาธารณสุข 
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 

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 

 



๕๕ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพฒันาทนุทางสังคม และความมัน่คงสูส่งัคมเปน็สขุ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีิตประชาชน สงัคมให้เข้มแขง็ 
  1.3 : แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า  

- เพ่ือด าเนินการ
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

- ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับ
สุนัขและแมว
ภายในเขต 
อบต.บ้านสร้าง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละของ
การเกิดโรคพิษ
สุนัขบ้าในพื้นที่
ลดลง 

- ควบคุมการ
แพร่ระบาด
ของโรคพิษ
สุนัขบ้าใน
พ้ืนที่ได้ 

ส านักปลัด 

4 โครงการอบรมคัดแยก
ขยะในครัวเรือน (จาก
แผนชุมชนหมู่ที่ 2) 

- เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจ
ในการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ อบต.บ้าน
สร้าง จ านวนไม่
น้อยกว่า 45 
คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย 

- เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
คัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 

ส านักปลัด 

 
 



๕๖ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพฒันาทนุทางสังคม และความมัน่คงสูส่งัคมเปน็สขุ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน สงัคมให้เข้มแขง็ 
  1.3 : แผนงานสาธารณสุข 
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 - - - 
 



๕๗ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน สงัคมให้เข้มแขง็ 
  1.4 : แผนงานสงัคมสงเคราะห ์
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 - - - 
 



๕๘ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน สงัคมให้เข้มแขง็ 
  1.4 : แผนงานสรา้งความเขม้เขง็ของชมุชน 
 
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 

2 อุดหนุนอ าเภอบ้าน
สร้างตามโครงการ
สร้างพลังสังคมและ
พัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนเป็นพลัง
แผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด 

เพ่ือสนับสนุนการ
จัดโครงการสร้าง
พลังสังคมและ
พัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนเป็นพลัง
แผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด 

สนับสนุนการจัด
โครงการสร้างพลัง
สังคมและพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนเป็น
พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถลดปัญหา
ยาเสพติดใน
ชุมชน 

อ าเภอบ้าน
สร้าง 



๕๙ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน สงัคมให้เข้มแขง็ 
  1.4 : แผนงานสรา้งความเขม้เขง็ของชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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 

5 โครงการอบรม
ส่งเสริมอาชีพ 

- เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ
จากทรัพยากรที่มีใน
ท้องถิ่น 

- จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อย
กว่า 45 คน 

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

- ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ 

ส านักปลัด 



๖๐ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน สงัคมให้เข้มแขง็ 
  1.4 : แผนงานสรา้งความเขม้เขง็ของชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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 

7 โครงการ
อบรมให้
ความรู้พื้นฐาน
ทางด้าน
กฎหมาย 

- เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงาน 
ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้างก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
และ ประชาชนในพื้นที่ 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย 

- คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. 
พนักงาน ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง 
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้านและ 
ประชาชนในพื้นท่ี 
 จ านวนไม่น้อยกว่า 45 คน 

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

- มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
กฎหมาย 

ส านักปลัด 



๖๑ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 1. ยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน สงัคมให้เข้มแขง็ 
  1.4 : แผนงานสรา้งความเขม้เขง็ของชมุชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการตรวจสอบ
พ้ืนที่สาธารณะ
(จากแผนหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6) 

- 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 - - 230,000 669,800 120,000 120,000 120,000 - - - 
 



๖๒ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
  2.1 : 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 

2 โครงการอาหาร
กลางวันส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือให้นักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่
มีประโยชน์ถูก
หลักโภชนาการ 

- นักเรียนที่
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้าน
สร้าง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 นักเรียนร้อยละ 
100 ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มี
ประโยชน์ถูกหลัก
โภชนาการและถูก
สุขลักษณะ 

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวันที่มี
ประโยชน์
ถูกหลัก
โภชนาการ 

ส านักปลัด 
 



๖๓ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
  2.1 : 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) 

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 
 

 
 
 
 



๖๔ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
  2.1 : 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) 

5 โครงการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
หนังสือเรียน) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียน
ให้กับเด็กนักเรียน
ที่มีอายุ 3 ปี ของ
ศพด. 

- นักเรียนที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านสร้าง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนร้อยละ 
100 ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด. มีการ
จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

ส านักปลัด 
 

6 โครงการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้กับเด็ก
นักเรียนที่มีอายุ 
3 ปี ของศพด. 

- นักเรียนที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของ 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านสร้าง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 นักเรียนร้อยละ 
100 ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด. มีการ
จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

ส านักปลัด 
 

 
 
 
 



๖๕ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุี ยทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
  2.1 : 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) 

7 อุดหนุน
โรงเรียน 
(สพฐ.) ในเขต 
อบต. บ้าน
สร้างตาม 
โครงการ
อาหาร
กลางวัน 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ 

นักเรียน(สพฐ.) 
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ 
อบต.บ้านสร้าง 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ ๑๐๐ 
ของนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน
อย่างทั่วถึง 

นักเรียนได้
รับประทาน

อาหาร
กลางวัน

อย่างทั่วถึง 

ส านักปลัด, 
กองคลัง, 

 

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



๖๖ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 1. ยทุธศาสตร ์การพฒันาคณุภาพชวีติประชาชน 
  1.5 : 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 - - - 
 



๖๗ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 3. ยทุธศาสตร ์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
  3.1 : 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 

2 โครงการปลูกป่า
เพ่ือชุมชน 

- 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
ในการอนุรักษ์ป่า
ในชุมชน 

องค์การ
บริหาร

ส่วนต าบล
บ้านสร้าง 

 



๖๘ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 3. ยทุธศาสตร ์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
  3.1 : แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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 

- ผู้เข้าอบรมเกิด
กระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
-ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความเข้า
ในในปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลัด 



๖๙ 

 

 
แบบ ผ.02 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจนีบรุี 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 3. ยทุธศาสตร ์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
  3.1 : 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 

 
 
 
 



๗๐ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 3. ยทุธศาสตร ์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
  3.1 : 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) 

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 - - - 

 



๗๑ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 4. ยทุธศาสตร ์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  4.1 : 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
มูลเหล็ก หมู่ 
5 

- เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

- วางท่อระบายน้ า
ข้างก าแพงวัดมูล
เหล็ก หมู่ 5 

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

- สามารถ
แก้ไขและ
บรรเทา
ปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

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 

- ถนนใน
ต าบลบ้าน
สร้างมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

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



๗๒ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนให้เขม้แขง็  
 4. ยทุธศาสตร ์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  4.2 : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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 

2 ปรับปรุงถนน
ลูกรังสายวังรี – 
บ้านต้นขี้เหล็ก 
ช่วงหมู่ที่ 2  

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

- ปรับปรุงถนนลูกรัง 
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 

 
 



๗๓ 

 

 
แบบ ผ.02 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจนีบรุี 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 4. ยทุธศาสตร ์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  4.2 : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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 

 
 
 



๗๔ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพัฒนาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 4. ยทุธศาสตร ์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  4.2 : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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 

 
 
 
 



๗๕ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 4. ยทุธศาสตร ์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  4.2 : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติของ

โครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ปรับปรุงถนน
ลูกรังเลียบคลอง
ชวดยายซ้า  
หมู่ 3 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

ปรับปรุงถนนลูกรัง
ระยะทาง 400 
เมตร กว้าง 4 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 ความยาวของ
ถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน
และใช้ขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

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 



๗๖ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 4. ยทุธศาสตร ์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  4.2 : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 ปรับปรุงถนน
ลูกรังสายชวดนก
ยางช่วงหมู่ที่ 5 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังตั้งแต่ 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 ความยาว
ของถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนนและ
ใช้ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาย
บ้านนายบ๊อง หมู่ 
5 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีตระยะทาง
150 เมตร 

- - - - 512,800 - ความยาว
ของถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

 
 

 
 



๗๗ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 4. ยทุธศาสตร ์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  4.2 : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติของ

โครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ปรับปรุงถนน
ลูกรังสายชวดบาง
กอบัว ช่วงหมู่ที่ 6  

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

- ปรับปรุงถนนลูกรัง
ตั้งแต่ กม.ที่ 4+000 
– กม.ที่ 5+500 
กว้าง 4 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 

319,000 319,000 319,000 319,000 319,000 ความยาวของ
ถนน 

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใช้ถนน
และใช้ขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

12 ปรับปรุงถนน
ลูกรังสายชวดนก
ยางช่วงหมู่ที่ 6 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

- ปรับปรุงถนนลูกรัง
ตั้งแต่ กม.ที่ 1+800 
– กม.ที่ 3+600 
กว้าง 4 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร 

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

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใช้ถนน
และใช้ขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

 
 



๗๘ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 4. ยทุธศาสตร ์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  4.2 : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
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) 

- เพ่ือรองรับการ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

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

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

- ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ขนส่งพืชผล
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

14 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสาย
สถานีรถไฟหนอง
น้ าขาว หมู่ 8 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังระยะทาง 
360 เมตรกว้าง 4 
เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

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

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน
และใช้ขนส่ง
พืชผล
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 



๗๙ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 4. ยทุธศาสตร ์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  4.2 : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตสาย
สถานีรถไฟหนอง
น้ าขาว หมู่ 8 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
ระยะทาง360 
เมตร 

- - - - 1,230,000 - ความยาว
ของถนน 

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนนและใช้
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

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 ความยาว
ของถนน 

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

 
 



๘๐ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจนีบรุ ี

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 4. ยทุธศาสตร ์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  4.2 : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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

- เพ่ือความ
ปลอดภัยใน
การสัญจรของ
ประชาชน 

- ปรับปรุงถนนลูกรัง
ระยะทาง 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
ปลอดภัยใน
การสัญจรและ
ขนส่งพืชผล
ทางการ
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
และใช้ขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

 



๘๑ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 4. ยทุธศาสตร ์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  4.2 : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาย
เลียบคลองสอง 
บ้านล่าง ฝั่งขวา 
หมู่ 8 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
ระยะทาง 500 
เมตร 

- - - - 1,686,400 ความยาว
ของถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
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 

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

 
 



๘๒ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 4. ยทุธศาสตร ์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  4.2 : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสายหน้า
สถานีรถไฟหมู่ 9 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

- ปรับปรุงถนน
ลูกรังระยะทาง 
400 เมตร 

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

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตสาย
บ้านปากคลองฝั่ง
ขวาหมู่ 9 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

- ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
ระยะทาง 224 
เมตร 

- - - - 739,400 - ความยาว
ของถนน 

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

23 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายใน
ต าบลบ้านสร้าง 

- เพ่ือความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรของ
ประชาชน 

- ซ่อมแซมถนน
ลูกรังภายใน
ต าบลบ้านสร้าง 

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

- ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การใช้ถนน 

กองช่าง  

 
 



๘๓ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 4. ยทุธศาสตร ์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  4.2 : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการปรับ
เกรดถนนลูกรัง
ภายในต าบล
บ้านสร้าง 

- เพื่อความปลอดภยั
ในการสัญจรของ
ประชาชน 

- ปรับเกรดถนน
ลูกรังภายใน
ต าบลบ้านสร้าง 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
จากการใช้ถนน 

กองช่าง  

25 โครงการวางท่อ
เมนส่งน้ า 
ประปาหมู่ที่ 
1,2,3 – หมู่ที่ 
11 

- เพื่อเตรียมป้องกัน
ปัญหาภัยแล้ง 
- เพื่อรองรับการขยาย
เส้นทางจราจร 

- วางท่อส่ง
น้ าประปาระยะ 
ทาง 8,332 
เมตร 

- 1,683,000 - - - ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

- ท่อส่งน้ าประปา
มีมาตรฐานมาก
ขึ้น 

กองช่าง  

26 โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก
หมู่ 6 

- เพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภคของประชาชน 

- ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก
หมู่ที่ 6 

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

- สามารถใช้น้ าใน
การอุปโภค
บริโภคได ้

กองช่าง  

รวม 26 - - 16,891,000 7,074,000 5,391,000 5,391,000 11,583,200    
 



๘๔ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 5. ยทุธศาสตร ์การพฒันาบุคลากรและบรหิารจดัการองคก์รตามหลักธรรมาภบิาล 
  5.1 : 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 
- เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้และเข้าใจใน
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตมากขึ้น 

- ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
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 

 
 



๘๕ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุี ยทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 5. ยทุธศาสตร ์การพฒันาบุคลากรและบรหิารจดัการองคก์รตามหลักธรรมาภบิาล 
  5.1 : 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 

 
 
 
 



๘๖ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 5. ยทุธศาสตร ์การพฒันาบุคลากรและบรหิารจดัการองคก์รตามหลักธรรมาภบิาล 
  5.1 : แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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 านวนผู้
เข้ารับ
การ
อบรม 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย 
ระเบียบ ต่างๆ 

ส านักปลัด 

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 

 



๘๗ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 5. ยทุธศาสตร ์การพฒันาบุคลากรและบรหิารจดัการองคก์รตามหลักธรรมาภบิาล 
  5.1 : แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

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 - - - 
 



๘๘ 

 

แบบ ผ.02/1 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 3. ยทุธศาสตร ์การสง่เสรมิการเกษตรและอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
  3.1 : 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     
 

 

 

 

 



๘๙ 

 

แบบ ผ.02/1 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 4. ยทุธศาสตร ์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  4.1 : แผนงานเคหะและชมุชน 

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 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา
หมู่บ้านหมู่ 11 
แบบถังแชมเปญ 
ขนาดความจุ 20 
ลบม. 

- เพ่ือใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
ของประชาชน 

ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้านหมู่ 
11 (ถังเก็บน้ าทรง
แชมเปญขนาดความ
จุ 20 ลบม. 

- - - - 300,000 ร้อยละ 
จ านวน 
ครัวเรือนมี
น้ า 
ใช้อย่าง 
เพียงพอ 

- ประชาชน
สามารถใช้
น้ าในการ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

แผน
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 11 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

2 ติดตั้งไฟส่องสว่าง 
ถนนสายบ้านวัง
หัวคู้หมู่ 11 

- เพ่ืออ านวย
ความสะดวก
ในการสัญจร
ให้กับ
ประชาชน 

ติดตั้งส่องสว่าง 
ถนนสายบ้านวังหัวคู้
หมู่ 11 (ระบบ
พลังงาน
แสงอาทิตย์)จ านวน 
15 ต้น 

- - - - 500,000 จ านวนไฟ
รายทางที่
ติดต้ัง 

- อ านวย
ความ
สะดวกใน
การสัญจร
ให้กับ
ประชาชน 

แผน
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 11 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

รวม 2 - - - - - - 800,000     
 



๙๐ 

 

แบบ ผ.02/2 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 4. ยทุธศาสตร ์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
  4.2 : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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 โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก
หมู่ 3 

- เพ่ือใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคของ
ประชาชน 

ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่มากหมู่ที่ 3 

- - 5,500,000 -  - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

- ประชาชน
สามารถใช้น้ า
ในการอุปโภค
บริโภคได้ 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

2 โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก
หมู่ 1 

- เพ่ือใช้ใน
การอุปโภค
บริโภคของ
ประชาชน 

ก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่มากหมู่ที่ 1 

- - - - 5,500,000 - ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

- ประชาชน
สามารถใช้น้ า
ในการอุปโภค
บริโภคได้ 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

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

 

 



๙๑ 

 

 

แบบ ผ.02/2 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

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

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 2. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาศาสนาและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 
  2.1 : 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 - - -    
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

 
แบบ ผ.02/2 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบา้นสรา้ง ต าบลบา้นสรา้ง อ าเภอบา้นสร้าง จงัหวดัปราจนีบรุี 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่5 สง่เสริมการพฒันาสงัคมและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุภาพ 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจังหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่1 พฒันาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  
 3. ยทุธศาสตร ์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
  3.1 : แผนงานการเกษตร 
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 โครงการขุดสระกัก
เก็บน้ าชวดนกยาง 
หมู่ 5 เพื่อ
การเกษตร 

- เพ่ือเป็นแหล่ง
น้ าที่ใช้ส าหรับ
การเกษตร 

- ขุดสระกักเก็บ
น้ าชวดนกยาง 

- - - - 1,000,000 - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

- ประชาชน
สามารถใช้น้ า
ในการเกษตร
ได้ 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

2 ซ่อมแซมคลองส่ง
สถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้าคูตานพ 

- เพ่ือซ่อมแซม
คลองส่งน้ าสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
คูตานพ 

- ซ่อมแซมคลอง
ส่งน้ าสถานี้สูบน้ า
ด้วยไฟฟ้าคูตา
นพ ระยะทาง 
3,135 เมตร 

- - - 3,000,000 - - ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ได้รับประโยชน์ 

- ประชาชน
สามารถใช้
คลองส่งน้ า
เพ่ือท า
การเกษตร 

กองช่าง 
อบต.บ้าน

สร้าง 

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

 



๙๓ 

 

 
 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

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  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

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

 
 

 
 
 
 
 



๙๔ 

 

 
 

 แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมนิผลยทุธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
๑.  ข้อมลูสภาพทัว่ไปและข้อมลูพืน้ฐานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ๒๐ 
๒.  การวเิคราะหส์ภาวการณแ์ละศกัยภาพ ๒๐ 
๓.  ยทุธศาสตรป์ระกอบดว้ย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

 

 
 

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 ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

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

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

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

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

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

(๓)  

 
 
 
 
 

 



๙๖ 

 

 
 

ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๒. การวเิคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

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

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

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

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

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

(๓)  

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

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

๖๐ 
(๑๐) 

 

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

(๑๐)  

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

(๑๐)  

 
 



๙๗ 

 

 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

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

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

 

 
 

4.2 การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
 

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

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

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
๑.  การสรปุสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมนิผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ไีปปฏบิตัใินเชงิปรมิาณ ๑๐ 
๓.  การประเมนิผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นสีป่ไีปปฏบิตัใินเชงิคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพจิารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพฒันา  ประกอบดว้ย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

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

(๕) 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

 
 

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

ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๑. การสรปุ
สถานการณ์การพฒันา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมนิผลการ
น าแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปีไปปฏบิัตใินเชงิ
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมนิผลการ
น าแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปีไปปฏบิัตใินเชงิ
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



๑๐๐ 

 

 
 

  

ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

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

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

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

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  

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

(๕)  



๑๐๑ 

 

 
 

ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

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

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

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

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

(๕) ๕ 

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

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
  



๑๐๒ 

 

 
 

ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

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

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

(๕)  

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

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
4.3 สรปุผลการพัฒนาท้องถิน่ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  
เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

 
 

(๑)  การวดัผลในเชิงปรมิาณและเชงิคณุภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชงิปรมิาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี ้
 

การวางแผนพฒันาทอ้งถิน่สีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการทีจ่ะด าเนนิการตามแผนพฒันาท้องถิน่สีป่ ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร ์
อปท.  
ในเขต
จงัหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ด้านการ
บริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรม
มาภิบาล 

          

๒. ด้านการ
ลดความ
เหลื่อมล้ า
ทางสังคม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

          

๓.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

          

๔.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากร
และ
สิ่งแวดล้อม 

          

รวม           
 
 
 
  



๑๐๔ 

 

 
 

สรปุรายงานผลการด าเนนิการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการทีส่ามารถด าเนนิการได ้(.......... 

โครงการ) 
คิดเปน็ร้อย

ละของ
แผนพฒันา
ท้องถิน่สีป่ ี

คิดเปน็ร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนนิงาน 

คิดเปน็ร้อยละ
ของ

ข้อบัญญตั+ิ 
เงนิสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท าแผนการ

ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... 
+  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... 
+ 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวดัผลในเชงิคณุภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

 

 
 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิน่ในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบน าไปสูอ่นาคต 
 (๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  
วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลัง
เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

 (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่ าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

 (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย   ส่งเสริม
ด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

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

 (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการกอ่สร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

 
4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา   
(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหา
ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 

  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 



๑๐๖ 

 

 
 

ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณี
โครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

 (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความ
พึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวใน
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทาง
คมนาคมยังไม่ครบ  
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