


คํานํา 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง เป็นแผนพัฒนาที่มี
ความต่อเน่ืองระยะเวลาห้าปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
ภาคท่ีมีระยะเวลาห้าปี องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างได้มีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยผ่าน
กระบวนการประชาคมท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม 2562 และตามกระบวนการข้ันตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.๒๕61  ข้อ ๑๗  
และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ในคราวประชุม ครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และผ่านการอนุมัติโดยสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ในสมัย
การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานและจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับน้ีจะสามารถแก้ไขปัญหา
ความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีส่วนช่วยพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง
ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างที่ว่า “ชุมชนน่าอยู่ เกษตร
ก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ได้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป 
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 1. ดา้นกายภาพ 

  1.1 ที่ต้ังของตําบล (แผนทีป่ระกอบ) 

  

 

   

 

 

 

 

   รูปที่ 1-1 ภาพแสดงแผนทีข่อบเขตตําบลบ้านสร้าง 

  ทีต่ั้งและอาณาเขต 

   ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของอําเภอบ้านสร้าง เน้ือที่ประมาณ ๔๐.๐๔ ตร.กม. หรือ
  ประมาณ ๒๕,๐๒๘ ไร ่ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตรจากจังหวัดปราจีนบุรี มีอาณาเขต ดังน้ี 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลท่าเรือ อําเภอปากพลี 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ตําบลบางกระเบา , ตําบลบางเตย , ตําบลบางพลวง  
       อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลบางพลวง อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลบางกระเบา อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  ตําบลบ้านสร้าง มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม    

  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

  ลักษณะภูมิอากาศ แบ่ง 3 ฤดูคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และ ฤดูหนาว 

  1.4 ลักษณะของดิน 

  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว 

 2. ดา้นการเมอืง/การปกครอง 

  2.1 เขตการปกครอง 

   องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง ได้ยกสถานะจากสภาตําบลบ้านสร้าง  
  เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง เมือ่วันที่ 
   องค์การบรหิารส่วนตําบลบ้านสร้าง ต้ังอยู่ที่ 40 หมู่ 3 ตําบลบ้านสร้าง  
  อําเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  
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  โดยมีเขตพ้ืนที่ปกครองดังต่อไปนี้ 
   1. หมู่ที ่1 บ้านต้นขี้เหล็ก  2. หมู่ที ่2 บ้านเหนือคลอง 
   3. หมู่ที ่3 บ้านคลองท้ายบ้าน 4. หมู่ที ่5 บ้านมูลเหล็ก 
   5. หมู่ที ่6 บ้านคูตานพ  6. หมู่ที ่8 บ้านคลองสอง 
   7. หมู่ที ่9 บ้านปากคลองสอง 8. หมู่ที ่10 บ้านท่ากระทุ่ม 
   9. หมู่ที ่11 บ้านวังหัวคู้  

   ตําบลบ้านสร้างมีจํานวน ๑๑ หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  
  จํานวน ๙ หมูบ้่าน อยู่ในเขตเทศบาล จํานวน ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๔,๗ (มีหมู่บ้านที่อยู่ทั้งใน
  เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง และอยู่ในเขตเทศบาล จํานวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่  
  หมู่ที่ ๖ บ้านคตูานพ หมู่ที่ ๙ บ้านปากคลองสอง) 

  2.2 การเลือกต้ัง 

   ( / ) ม ี     (   ) ไม่ม ีนายก อบต.  มาจากการเลือกต้ัง 
 3. ประชากร 

  3.1 ข้อมลูเก่ียวกับจํานวนประชากร 

หมู่ที ่
จํานวนประชากร จํานวน 

ครัวเรือน 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
๑ ๒๐๖ ๒๒๕ ๔๓๑ ๙๘  
๒ ๗๕ ๘๒ ๑๕๗ ๕๐  
๓ ๑๔๖ ๑๗๘ ๓๒๔ ๑๓๔  
๕ ๒๑๒ ๑๘๗ ๓๙๙ ๑๐๙  
๖ ๕๗ ๖๑ ๑๑๘ ๒๘  
๘ ๓๓๒ ๓๗๓ ๗๐๕ ๑๘๖  
๙ ๒๙๓ ๓๑๕ ๖๐๘ ๑๕๗  
๑๐ ๑๔๕ ๑๑๖ ๒๖๑ ๘๗  
๑๑ ๙๗ ๑๑๒ ๒๐๙ ๖๒  
รวม ๑,๕๓๖ ๑,๖๔๙ ๓,๒๑๒ ๙๑๑  

   

 ๔. สภาพทางสงัคม 

  ๔.๑ การศึกษา 

  โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
  จํานวน ๓ แห่ง 

 1. โรงเรียนประชุมเขตศึกษา  ต้ังอยู่หมู่ ๑๑ 
 2. โรงเรียนวัดมูลเหล็ก   ต้ังอยู่หมู่ ๕ 
 3. โรงเรียนบ้านคลองสอง(ราษฏร์บํารุง)   ต้ังอยู่หมู่ ๘ 
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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จํานวน ๓ แห่ง 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชุมเขตศึกษา (จัดต้ังเอง)     ต้ังอยู่หมู่ ๑๑ 
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมูลเหล็ก (จัดต้ังเอง)  ต้ังอยู่หมู่ ๕ 
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านคลองสอง (ถ่ายโอน)  ต้ังอยู่หมู่ ๘ 

  ๔.๒ สาธารณสุข 

  สถานพักผ่อนหย่อนใจ 

  สนามกีฬาท้องถิ่น  ๒  แห่ง 

  สนามกีฬาเอกชน   -  แห่ง 

  สวนสาธารณะ      -  แห่ง 

  สวนสุขภาพ   -  แห่ง 

  ๔.๓ อาชญากรรม 
   - 
  ๔.๔ ยาเสพติด 

   - บางหมู่ยังมีปัญหาเรื่องยาเสพติดอยู่บ้าง 

  ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
   - มีการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ 

 ๕. ระบบบรกิารพืน้ฐาน 

  ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

   ทางหลวงแผ่นดิน ได้แก่ 
   1. สายปราจีนบุรี – ฉะเชิงเทรา 
   2. สายบ้านสร้าง – พนมสารคาม 
   3. สายบ้านสร้าง – นครนายก 

   ถนนลาดยางภายในตําบล 
   1. สายบ้านสร้าง – บ้านคลองสารภี 
   2. สายบ้านปากคลองสอง – บ้านลําอ้ายงอน 
   3. สายสีแ่ยก – บ้านปากคลองสอง 
   4. สายบ้านปกแดง 
   5. ถนนสายบ้านปากคลองสอง – บ้านบางหอย 
   6. สายบ้านท่ากระทุ่ม – บ้านบางหอย 
   7. สายบ้านวังหัวคู้ 

   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ภายในตําบล 
   1. สายบ้านคลองชาวเหนือ 
   2. สายบ้านคูตานพ 
   3. สายหน้าวัดทวีชลขันธ์ (ฝั่งขวา) 
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   4. สายหน้าวัดทวีชลขันธ์ (ฝั่งซ้าย) 
   5. สายหน้าวัดบางหอย 
   6. สายบ้านนายแสง เหมาะเหม็ง 

   ถนนลูกรังภายในตําบล 
   1. สายคลองวังรี – บ้านต้นขี้เหล็ก 
   2. สายสระนํ้าชวดคอตัน 
   3. สายบ้านเหนือคลอง หนองธนู 
   4. สายคลองวังรีฝั่งขวา 
   5. สายชวดยายช้า 
   6.สายชวดนกยาง 
   7. สายบ้านมลูเหล็ก – บางกอบัว 

   ถนนลูกรังภายในตําบล 
   8. สายบ้านปากคลองสอง – บ้านลําอ้ายงอน 
   9. สายเลียบคลองสอง (บ้านล่าง) 
   10. สายหน้าสถานีหนองนํ้าขาว 
   11. สายหน้าสถานีรถไฟ 
   12. สายคลองมะดันฝั่งขวา 
   13. สายคลองมะดันฝั่งซ้าย 
   14. สายบ้านปากคลองสองฝั่งขวา 
   15. สายบ้านปากคลองสองฝั่งซ้าย 

  ถนนดินภายในตําบล 
  1. สายบ้านคลองชาวเหนือ – วังเรือ 
  2. สายคลองอ้ายด้วน 
  3. สายเลียบคตูานพ 
  4. สายชวดท่าไม้ปัก 
  5. สายชวดโรงกุสี 

  ๕.๒ ไฟฟ้า 
   ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า ๙๑๑ หลงัคาเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้  - หลงัคาเรือน 
   ไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน ๗๗ จุด 

  ๕.๓ ประปา 
   หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา 
   ประปาภูมิภาค    -    แห่ง 
   ประปาหมู่บ้าน    ๑   แห่ง (รับโอนจากกรมอนามัย) 
   ครัวเรือนที่ใช้บริการนํ้าประปา  จํานวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ ๒ ๓ ๕ ๖ 
   ประปาส่วนท้องถิ่น  ๓  แห่ง   
   สถานีประปา หมู่ ๓ ครัวเรือนที่ใช้บริการนํ้าประปา จํานวน ๒ หมู่บ้าน 
   - หมูท่ี่ ๓  จํานวน  ๒๕  ครวัเรือน 
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   - หมูท่ี่ ๑๑  จาํนวน  ๒๑  ครัวเรือน 
   สถานีประปา หมู่ ๘ ครัวเรือนที่ใช้บริการนํ้าประปา จํานวน ๒ หมู่บ้าน 
   - หมูท่ี่ ๘  จํานวน  ๑๑๓  ครัวเรือน 
    สถานีประปา หมู่ ๙ ครัวเรือนที่ใช้บริการนํ้าประปา จํานวน ๒ หมู่บ้าน 
   - หมูท่ี่ ๙  จํานวน  ๑๑๓  ครัวเรือน 
   - หมูท่ี่ ๑๐  จาํนวน  ๕๒  ครัวเรือน 

 นํ้าประปาที่ผลิตได้จํานวน ๑๔๐ ลบ.ม./วัน 

 นํ้าประปาที่ต้องการใช้ จํานวน ๑๒๐ ลบ.ม./วัน 

 แหล่งนํ้าดิบสําหรับผลิตนํ้าประปา คือ (   ) แหล่งนํ้าใต้ดิน  ( / ) แหล่งนํ้าผิวดิน 

 มีแหล่งนํ้าสําหรับผลิตนํ้าประปาหรือไม่ (   ) ไม่มี  ( /  ) ม ี 

  ๕.๔ การโทรศพัท์ 

   จํานวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล จํานวน    ๑๕๐    หมายเลข 

   จํานวนโทรศัพท์สาธารณ  จํานวน      -       หมายเลข 

   จํานวนโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างจํานวน      ๑      หมายเลข 

  ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนสง่ และวัสดุ ครภัุณฑ์ 

   ที่ทําการไปรษณีย์ไทย ๑ แห่ง 

๖. ระบบเศรษฐกจิ 
  ๖.๑ การเกษตร 
   มีพ้ืนที่ทําการเกษตร แบ่งเป็น 
   1. ทํานา 2. แตงโม (ช่วงพักการทํานา) 
  ๖.๒ การประมง 
   การประมงแบ่งเป็น 
   1. เลี้ยงปลา 2.เลี้ยงกุ้ง 
  ๖.๓ การปศุสตัว์ 
   การปศุสัตว์แบ่งเป็น 
   1. เลี้ยงโค(เน้ือ) 
  ๖.๔ การบริการ 
   สถานบริการ 
   โรงแรม     ๑  แห่ง  คือ  บ้านสร้างรีสอร์ท  หมู่ ๓ 
  ๖.๕ การท่องเที่ยว 
   - 
  ๖.๖ อุตสาหกรรม 
   บริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม 
   - โรงผลิตไฟฟ้า (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ๑ แห่ง หมู ่๑ 
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   - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ๒ แห่ง (มคีนงานต้ังแต่ ๒๐๐ คนขึ้นไป หรือม ี
   ทรัพย์สินเกินกว่า ๕๐ ล้านบาทข้ึนไป) คือ โรงงานยูนิแลมป์ จํากัด หมู่ ๓ และหมู่ 
   ๑๑ 
   - โรงงานผลิตอุตสาหกรรมสตัว์นํ้า ๔ แห่ง คือ บริษัทนํ้าใสฟาร์ม จํากัด จํานวน ๒ 
   แห่ง หมู ่๙ และหมู่ ๑๑ และนางสาวธัญรัตน์ มโหธร  จํานวน ๒ แห่ง หมู่ ๓ และ
   หมู่ ๙ 

  ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
   การพาณิชย์ 
   - สถานีบริการน้ํามัน  ๑  แหง่ 
   - ร้านค้าต่างๆ ๒๙ แห่ง 

   อาชีพ  
   ราษฎรในเขตตําบลบ้านสร้าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือทํานา เลี้ยง
   กุ้ง เลี้ยงปลา ราชการ ค้าขาย และรับจ้าง ตามลําดับ 

   กลุ่มอาชีพ 
   ๑.กลุ่มหัตถกรรมทอเสื่อกกบ้านคลองสอง หมู่ที่ ๙ 
   ๒.กลุ่มนํ้าพริกเผาแม่ประนอม หมูท่ี่ ๑ 
   ๓.กลุ่มแม่บ้านสตรีสากล คลองท้ายบ้าน (พวงหรีด) หมู่ที่ ๓ 
   ๔.กลุ่มสตรีบ้านเหนือคลอง (หมี่กรอบ) หมูท่ี่ ๒ 
   ๕.กลุ่มกระยาสารทบ้านสร้าง แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม 
    - กระยาสารทสุวรรณา หมูท่ี ่๑ 
    - กระยาสารทบุญเตือน หมู่ที ่๒ 
    - กระยาสารทแม่ทองแถม หมู่ที่ ๒ 
  ๖.๘ แรงงาน 
   - สัดส่วนกําลังแรงงานต่อประชากรอายุต้ังแต่ ๑๕ ปี ขี้นไปมีแนวโน้มลดลง แรงงาน 
   ส่วนใหญข่องตําบลอยู่ในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   - แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับมัธยมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะศึกษาอยู่ใน 
   สัดส่วนที่น้อย 

7. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 

  7.๑ การนับถอืศาสนา 

   ประชาชนร้อยละ ๙๐  นับถอืศาสนาพุทธ  และอีกร้อยละ ๑๐ นับถือศาสนาคริสต์ 
   และศาสนาอิสลาม 

  7.๒ ประเพณีและงานประจําปี 

   -ประเพณีลอยกระทง 
   -ประเพณีสงกรานต์ 
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7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

   ภาษาถิ่น  ใช้ภาษาไทยภาคกลาง 

  7.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

   -กระยาสารท 
   -นํ้าพริกเผา 
   -เสื่อกก 
   -พวงหรีด 

8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  8.๑ นํ้า 
   - มแีม่นํ้าปราจนีบุรีไหลผ่าน 
  8.๒ ป่าไม ้
   - 
  8.๓ ภูเขา 
   - 
  8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
   - 

9. อืน่ๆ (ถา้มรีะบุดว้ย) 

 ศาสนสถานในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง 
 - วัดมูลเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านมลูเหล็ก 
 - วัดทวีชลขันธ์ (วัดคลองสอง) หมูท่ี่ 8 บ้านคลองสอง 
 - วัดท่ากระทุ่ม หมู่ที ่10 บ้านท่ากระทุ่ม 
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 1. ความสมัพนัธร์ะหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 

  ๑.๑ แผนยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ป ี

  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร์ชาติมีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ ๒ ของรฐับาล (ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙) และกรอบ
การปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) ในการจะบรรลุวิสัยทัศน์ และทําให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่
อนาคตที่พึงประสงค์น้ัน จําเป็นจะต้องมีการวางแผนและกาํหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และ
กําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ันจึงจําเป็นต้องกําหนด
ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเน่ือง และมี
การบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนใน
สังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ และบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ประเทศไทยพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจําชาติ “มั่นคงมั่งคั่งย่ังยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สุงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดี สังคมมีความ
มั่นคงเสมอภาค และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ต่อจากน้ี
ไปจะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  โดยมีสาระสําคัญของแต่ละยุทธศาสตร์สรปุได้ดังน้ี 

  1. ยุทธศาสตรด้์านความมั่นคงมีเป้าหมายทั้งในและการสรา้งเสถียรภาพภายในประเทศ และ
  ช่วยลด และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งภาคความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียน 
  และประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคญั อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถานบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ และพัฒนาความม่ันคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปช่ัน
สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายใน และความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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  (4) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรกัษา
  ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
  รูปแบบใหม ่
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
  ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความ
  มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม     
  (7)การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 
 
  2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
  ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจําเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิต และการใช้ 
  นวัตกรรมเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาอย่างย่ังยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม
  เกษตร และบรกิารสร้างความมั่นคง และปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทาง
  การค้า และการเป็นผู้ประกอบการรวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  ทั้งน้ี ภายใต้
  กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และ
  ระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหาร
  จัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาท ิ

(1) การสร้างสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ และสร้างความ
เช่ือมั่นการส่งเสริมการค้า และการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ
สังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่งโซ่มูลค่า
ในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิต และบริการบนฐานของการพัฒนาวัตกรรม และมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรม
การผลิตและบริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรม
หลายสาขาและในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่
เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง และยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทําการเกษตร
ย่ังยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรวมกลุม่เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง
และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ และอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มศีักยภาพโดยการใช้ดิจิทัล
และการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่นการท่องเที่ยว 
และพัฒนาใหป้ระเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพธุรกิจบรกิารด้าน
การเงินและธุรกิจบริการที่มีศกัยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 
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(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิต
ภาพแรงงาน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อย (SMEs) สูส่ากลและพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสทิธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมอืง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม และเศรษฐกิจทีส่อดคล้องกับศักยภาพ 
(5)การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมอืกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของ
ไทยในองค์กรระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนเพ่ือพัฒนาคน และสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจสติปัญญา มคีวามเป็นสากลมีทกัษะ
การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรมจริยธรรมรู้คุณคา่
ความเป็นไทยมีครอบครัวที่มัน่คงกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ 

การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

(1) การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคณุภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
(2) การปลูกฝงัระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(3) การสร้างเสริมใหค้นมีสขุภาวะที่ดี 
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสรมิสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน
การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

  4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคมเพ่ือเร่งกระจาย
  โอกาสการพัฒนา และสร้างความมั่นคงให้ทัว่ถึงลดความเหลื่อมล้ําไปสู่สงัคมท่ีเสมอภาค และ
  เป็นธรรมกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคญั อาทิ  
  (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมทีเ่อ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของ
  ชุมชน 
  (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
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  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือเร่ง 
  อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของาฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคง รวมทั้งมี
  ความสามารถในการป้องกันผลกระทบ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
  ภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคญั 
  อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการนํ้าให้มีประสทิธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มนํ้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อน และปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครือ่งมือทางเศรษฐศาสตร์ และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมภิบาลกรอบแนวทางท่ี
ต้องให้ความสําคัญ อาท ิ
(1) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านทางทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้ และรายจ่ายของภาครัฐ 

  1.2 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่12 

  จากสถานะของประเทศ และบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้
การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  ยังคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนํา และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลย่ังยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสูก่ารเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมัน่คงและย่ังยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง” “มั่งคั่ง” “ย่ังยืน” ของประเทศการกําหนด
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
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 เป็นการกําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทํา
ขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโล
จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้า และบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัยแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และมนีวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 

๑. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

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

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวการลงทุนภาครัฐไม่ตํ่ากว่า

ร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสงูวัยอย่างมี
คุณภาพ 
(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม (Socio-Economic Security) 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นรากฐานที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๓. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึน้ 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์

อย่างย่ังยืน และเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการบัมือภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการนํ้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ํา 

๕. การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรมมปีระสิทธิภาพและมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 
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แนวทางการพัฒนา 

๑. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  ๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
  พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรมทั้งด้านการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการรวมท้ัง
สนับสนุน และผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยี แบะนวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจัย 
และพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์ และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

       ๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
  สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงานให้มี
ทักษะความรู้และสมรรถนะทีส่อดคล้องกับความต้องการของตลาด และรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้น
พ้ืนฐาน เพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการ
เคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิต และระหว่างพ้ืนที่การผลิตเพ่ือให้แรงงานสามารถเคล่ือนย้ายไปสู่สาขาการ
ผลิตที่มผีลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม และบริการจัดทํากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

  ๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีเข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล  
  พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรบัตัว และดําเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของคนไทย และสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้า และช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากข้ึน 
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม และบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการ และอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

  ๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพ่ือเช่ือมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจใน
ประเทศและต่างประเทศทั้งการพัฒนา และปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทาง และ
ขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขยายขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบรวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรมทีเ่กิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบํารุง และผลิตช้ินส่วนอากาศ
ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิต
ในภูมิภาคอาเซียน. 
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  ๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
  ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินคา้เกษตรขั้นปฐม เป็น
สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพ และมาตรฐานสากลสามารถสร้างความเช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมทสีูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสูร่ะดับที่
จําเป็นสําหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และพลังงานจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพ
พ้ืนที่ และความต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้า ทั้งด้านกายภาพ และเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริมการ
รวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ่นส่วน และ
บริษัท เพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธ์ุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ และแหลง่นํ้า ใช้
เทคโนโลยีการผลิตในระดับทีเ่หมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยงตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผล
แนวคิดการค้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมย่ังยืน ปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งใหเ้กิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ํา 
และทางอากาศ  เร่งพัฒนาทา่เทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุม และทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เก่ียวกับการ
ท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเท่ียว และกําหนด และจัดทาํกฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของ
ไทยสู่สากล และรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งการส่งเสริมการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลสัเตอร์ทอ่งเที่ยวโดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความ
เช่ือมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมการทอ่งเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการสร้างความ
เช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศท่ีมีพรมแดนติดกัน และประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งเช่ือมโยงกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคต เพ่ือเป็น
แหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เขา้สู่การเป็นศูนย์กลางการผลติ และบริการทั้งในระดับอนุภาค และในภูมิภาค
อาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนเช่นโลจิสติกส์ และพลงังาม
รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้นส่งเสริม
การค้าเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิตการตลาดการบริหารจัดการการเงิน และโลจิ
สติกส์เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอํานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
สนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญา และการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิง
สร้างสรรค์การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และการใช้
พลังงานทดแทนการลงทุนด้านการวิจัย และพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดต้ังสํานักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัท
การค้าระหว่างประเทศรวมท้ังการให้ความสาํคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร 
และกิจการเพ่ือสังคม 

 

 
 
 
 
 
 



15 
 
 2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
  โดยช่วงวัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียนวัยรุ่นให้มีทกัษะการ
เรียนรู้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงาน ให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุ ให้มกีารทํางานที่เหมาะสม
ตามศักยภาพ และประสบการณ์มีรายได้ในการดํารงชีวิตมีการสร้างเสรมิ และฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกัน หรือ
ชะลอความทุพพลภาพ และโรคเรื้อรังต่างๆ ที่ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการ
สุขภาพ 
  ๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคณุภาพเท่าเทียมและทั่วถึงโดย  
  (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) 
  (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริมการมีส่วนรว่มจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
  (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคดัเลือกให้ได้คนดี คน
เก่ง รวมทั้งระบบการประเมิน และรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน 
  (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกําลังคน ทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสื่อ เพ่ือการเรียนรู้ปรับหลักสูตร และผลิต
กําลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของตลาดการวิจัย และการใช้เทคโนโลยี และสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 
  ๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการแพทย์
เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สงูอายุ ยกระดับการ
บริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความย่ังยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกันสขุภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูก่ารเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้ง
ในด้านศูนย์กลาง บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการ และงานวิจัย 
(Academic Hub) เพ่ือนํารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังส่งเสริม
การให้ความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคส่วน ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 
  ๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อม และนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจําเป็นทางกายภาพให้เหมาะสมกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพ และสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาพส่วนอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพ และความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุ เพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันสําหรับผู้สงูอายุ 
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 3. การลดความเหล่ือมล้ําทางสังคม 
  ๓.๑ การยกระดับรายได้ และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพมุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานโดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐานปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจน และสะท้อนทักษะฝีมอืแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลกัดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากน้ีเพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อยโดยสนับสนุนการวิจัย และพัฒนา และการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตรลดต้นทุนการเกษตร โดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต  
  ๓.๒ การจัดบรกิารทางสังคมให้ทุกคนตามสทิธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจกโดย 
  (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุข และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการทางสังคม และกระบวนการยุติธรรม 

  (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค
กําหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดใน
เมือง โดยดําเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  

  (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จําเป็น และเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 
(Customized Welfare) ที่คาํนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ีแตกต่างกันโดยมีแนวทางการรับภาระ
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)  

  ๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากรโดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรสนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทํากิน และยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเอง หรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการนํ้าอย่างเป็นระบบ และเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ. ทรัพยากร
นํ้า   และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรวมทั้ง
ปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่นภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

  ๓.๔ การเข้าถงึกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขัน้พ้ืนฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติกรรมอย่างเท่าเทียม โดยการเสริมศกัยภาพ และความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชนรวมทั้งการปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ําเช่นกฎหมายป่าชุมชน 
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

 4. การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาค และความเป็นเมือง 
  ๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิง่อํานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม
รองรับความเป็นเมืองทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านผังเมือง ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษา และระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และ
เพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 
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  ๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์เช่ือมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้าการลงทุน และการบริการโดยคํานึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Greeen Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมท้ังปรับลดกระบวนงานด้านอํานวยความ
สะดวกทางการค้าขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มคีวามสะดวก และมีประสทิธิภาพต่อภาคธรุกิจอย่างแท้จริง 

  ๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าขายชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้
ความสําคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน และการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนใน
ไทย และประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดน โดยให้
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การส่งเสริมการลงทุน และสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน และการผ่านแดน
ระหว่างไทย กับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดย
คํานึงถึงขีดจํากัด และศักยภาพในการฟ้ืนตัวปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกําลงัของทุกภาคส่วน นํา
ระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีคา่ทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างย่ังยืน และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ 
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์จัดสรรทีดิ่นให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทําฐานข้อมูลที่ดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้ากําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และกําหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการนํ้าเพ่ือให้เกิดความ
ย่ังยืนบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรนํ้าจัดต้ังองค์กรบริหารจัดการนํ้า
ในระดับพ้ืนที่ เช่นคณะกรรมการลุ่มนํ้า และองค์กรผู้ใช้นํ้าคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน 
บริหารจัดการแร่โดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนําแร่มาใช้ประโยชน์ คํานึงถึงความจําเป็นและมูลค่าใน
อนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทําเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

  ๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมสร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แลว้ที่มี
ประสิทธาภาพขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษี และ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

  ๕.๓ การส่งเสริมการผลิตการลงทุน และการสร้างงานสีเขียวเพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ 
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ
ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) ส่งเสริมการค้าการเกษตรกรรมย่ังยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
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  ๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทัง้ทาง
อากาศ ขยะ นํ้าเสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลติและบริโภคเพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมทีดี่ให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลําดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํา
กลับมาใช้ใหมใ่ห้มากทีสุ่ด เรง่กําจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีกําจัดในพ้ืนที่วิกฤตสร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายที่เหมาะสมเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานสร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่
การจัดการที่ย่ังยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย 

  ๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศผลักดันการจัดทําแผนแมบ่ท 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียน และอนุ
ภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงในประเด็นการส่งข้ามพรมแดนการเคลือ่นย้ายแรงงานการบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

  ๕.๖ การเพ่ิมขดีความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ิมขีดความสามารถในการรับมอื และปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทกุภาคส่วนส่งเสริมการ
วิจัย และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบการเตือนภัยตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสําคัญกับการป้องกันนํ้าท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่งพัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทําแผนธุรกิจต่อเน่ือง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ
ภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

  6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

  ๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการโดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค
ส่วนสามารถเขา้ถึงการตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการ และร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการของทางราชการข้อมูลการประมูลโครงการผู้ชนะการประมูล และราคาปิดประมูลข้อมูล
ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่นคดีที่ไม่ดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลคดีทุจริตคอร์รัปช่ัน และ
คดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมยั ฯลฯ 

  ๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพ และเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัด แต่มีความ
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูง 
  ๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเ้หมาะสมสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่าย และเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ใน
ระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลทีม่ปีระสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพรวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเคร่ืองมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆ  ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจํานวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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ทศิทางและกรอบยทุธศาสตรข์องแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 ๑.๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๗) 
ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งต้ังคระกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบ้ืองต้น โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย โดยในเบ้ืองต้นได้กําหนดวิสัยทัศน์
ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” 
 ทั้งน้ีได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 

(1)ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทางสังคม 
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมคีวามตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้าง และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ และบรรลุวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจําเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ทําหน้าที่กําหนดแผนและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ 
ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังน้ัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงนําวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และนํายุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้ง ๖ ด้าน ที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  โดยจะกําหนดยุทธศาสตร์ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปี
แรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เป็นสําคญั 

 การกําหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่๑๒  

  ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมคีุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัย ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟู
และดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพ และโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อ
สังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
รองรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่กําหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การ
สร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทัง้การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคม และทุนทาง
วัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 
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 ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

 มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าํในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนใน
สังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทนุในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้ และขับเคลือ่น
เศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงการบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้าง
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและ
ดํารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู ้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบ
บริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานที่จําเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบ
บริการสาธารณะให้มีคุณภาพ และมีช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมท้ังการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน
การเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะนําไปสู่
การลดความยากจน และความเหลื่อมล้ําอันจะนําไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 

 ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

 ให้ความสําคญักับการบริหารจัดการนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษี
ทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทนุ เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็น
ฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรวมท้ังกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัล
ภายใต้เง่ือนไขการรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและ
บริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานสําคัญสําหรบัการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร
และอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัด
ประชุม และนทิรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกับการท่องเท่ียว 
ศูนย์ปฏิบัติการประจําภูมิภาค เป็นต้น 

 ทั้งน้ี โดยจะให้ความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเช่ือมโยงการผลิต และ
บริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวก
ต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจ
ในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งอเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ย่ังยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 
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  ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการ
ใช้พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิต และการบริโภคคาร์บอนตํ่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งน้ีเพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างย่ังยืน 

 ๕) ยุทธศาสตร์การเสริมความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและย่ังยืน 

 ให้ความสําคญักับความม่ันคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรปูแบบที่เกิดขึ้นในอนาคต 
โดยมีสาระครอบคลุม ดังน้ี  

(๑) สถาบันหลักของชาติให้ดํารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหน่ียวของสังคม 
(๒) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และสร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการ

ยุติธรรม 
(๓) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที ่
(๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล เสรมิสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ

ประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง 
(๕) สร้างความเช่ือมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก เพ่ือรักษา

ผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย 
(๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และไซเบอร์ 
(๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของ

ชาติทางทะเล 
(๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและนํ้า โดยการกําหนดแนวทางบริหารจัดการ 
(๙) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความม่ันคง

ระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ 

(๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็น
รูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง รวมท้ังสนับสนุนงานศึกษา 
วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 
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 ๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม รวมท้ังประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอํานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม
ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผา่นเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส ์(E-Government) การ
ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ การกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการกระจายอํานาจ
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รปัช่ัน เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจาก
คอร์รัปช่ัน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบ
ผลสําเร็จ และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๗ 

๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส ์

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุง่เน้นการพัฒนา
กายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเช่ือมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนทีเ่มืองการเช่ือมโยงการเดินทาง และ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศท่ีได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน 
การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรม
ใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบํารุง และการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน 
อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกสท์ั้งในด้านการ
ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส ์
และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวก เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 

๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ให้ความสําคญักับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเน่ืองจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัย และพัฒนา  และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมใหกั้บสินค้า และบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ี
เปลี่ยนแปลงไปนําไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสรมิสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา
เพ่ือเป็นรากฐานการดํารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่
ความสมดุล อันจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขี้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญ
ให้กับภาคส่วนต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยกา้วสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สงูในอนาคต 
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๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ศักยภาพ โอกาส และข้อจํากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง เพ่ือ
รักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เขม้แข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับ
การเช้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจรญิสู่ภูมิภาค พัฒนาเมือง
ศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเช่ือมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสรา้งความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม 
ดังน้ี 

(๑) การพัฒนาภาค 
(๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมภิาค 
(๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก  
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมท้ังความเช่ือมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์

อุตสาหกรรม และบริการที่มศีักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกทวาย 

๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

กําหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสาน และพัฒนาความ
ร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดําเนินงานตามข้อ
ผูกพัน และพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับ
โลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดําเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) การประมง 
การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เขา้สู่มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความ
พร้อมในการรองรับและดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-
ASEAN ๒๐๑๕) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้อง
กับการดําเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic 
Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสรา้งความเช่ือมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภาคประเทศเพ่ือนบ้าน
และภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บรกิารทางการศึกษา การ
ให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้าน 

โลจิสติกส์ และการลงทุนเพ่ือการวิจัย และพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
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1.3 แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุม่จังหวัด 

แผนพฒันาภาค 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาพ้ืนทีร่ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขต เศรษฐกิจพิเศษที่มีความ
ทันสมัยทีสุ่ดในภูมิภาคอาเซียน  

แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาโครงข่ายความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่งหลักให้เอ้ือประโยชน์ต่อการ พัฒนา
อุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต ได้แก่ สนามบินอู่ตะเภา รถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน ท่าเรือ แหลม
ฉบังระยะ 3 ทา่เรือมาบตาพุตระยะ 3 ท่าเรือสัตหีบ รถไฟทางคู่เช่ือม 3 ท่าเรือ และทางหลวงพิเศษ ระหว่าง
เมือง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด  

2) ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่ง อนาคตในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เช่น จัดต้ังศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธ์ และชักจูงนักลงทุน
ที่มีศักยภาพและเหมาะสม เป็นต้น 

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

4) พัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ให้เป็นฐานการ กระจายรายได้
และการสร้างงานให้แก่ชุมชน  

5) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสําคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เอ้ือต่อการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างมีสมดุล 
 ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยช้ันดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของ กรุงเทพฯ และการ
พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
 พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศนูย์ประชุม และศูนย์แสดง
สินค้านานาชาติช้ันน้าของอาเซียน และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานาชาติ (Medical Tourism) 
 อู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซยีน  
 ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐานสากล  

แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมอืงร้อนแห่ง เอเชียโดยปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ต้ังแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปรรูป 
และการจัดจําหน่าย  

2) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกรและไก่ในจังหวัดชลบุรีและฉะเชิงเทรา ให้ผลผลิตมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตทีท่ันสมัยและพันธ์ุ ที่เหมาะสม รวมทั้ง
ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มปีระสิทธิภาพ  
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3) พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งทะเลอย่างย่ังยืนต่อไป โดยเร่งรัดการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบ เหมาะสม ควบคู่ไป
กับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ จัดการและวิธีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเพ่ีอเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและ พัฒนาการประมงพ้ืนบ้าน 
รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเท่ียว  

แนวทางการพัฒนา 

 1) ฟ้ืนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเท่ียวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด ให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
พร้อมทั้งปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวก กิจกรรมการทอ่งเที่ยว สินค้า และบริการ ด้านการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานสากล  

2) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอม โดยฟ้ืนฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ควบคุมการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืนต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับ ประเทศเพ่ือนบ้าน
ให้เจริญเติบโตอย่างย่ังยืน  

แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็น ประตูและ
ศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เช่ือมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยจัดระเบียบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม พัฒนาเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสทิธิภาพ และอ้านวยความ
สะดวกบริเวณจุดผ่านแดน  

2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้เป็นศูนย์กลาง
ธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เช่ือมโยงกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา โดยจัดระเบียบ การใช้ประโยชน์
ที่ดิน ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและระบบ Logistics รวมถึงยกระดับมาตรฐานการใหบ้ริการ และอ้านวยความ
สะดวกบริเวณจุดผ่านแดน  

3) พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อําเภอโป่งนํ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ให้
เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเช่ือมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดย ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริการพ้ืนฐานเพ่ืออ้านวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจ ชายแดนเพ่ือให้บริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการ มลพิษให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  

แนวทางการพัฒนา  

1) บริหารจัดการนํ้าเพ่ือบรรเทาภาวะฝนแล้งและนํ้าท่วมจนัทบุรีและตราด โดยปรับปรุงและ
บํารุงรักษาแหล่งนําเดิม จัดสรรนํ้า และพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ิมเติม รองรับความต้องการใช้นํ้า ที่เพ่ิมขึ้นจากการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถยีรภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมการท้าแหล่ง
เก็บกักนํ้าขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

2) ฟ้ืนฟูป่าต้นนํ้าให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยปลูกป่าเพ่ิมเติม และเพ่ิม มาตรการเฝ้าระวัง
ติดตามการบุกรุกป่า โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการพ้ืนที่
ป่าของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง  

3) คุม้ครองและฟ้ืนฟูป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และป้องการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะจังหวัดที่
มีพ้ืนที่กัดเซาะรุนแรง ได้แก่ จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการกําหนดพ้ืนที่ และหลักเกณฑ์ การใช้ประโยชน์ 
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น หรือข้อตกลงร่วมกันของภาคีพัฒนา ในการ จัดการฟ้ืนฟูป่า
ชายเลน การเฝ้าระวังการลักลอบจับสัตว์นํ้า การคุ้มครองปะการัง หญ้าทะเล พ้ืนที่จับสัตว์นํ้า พ้ืนที่เพาะเลี้ยง 
และการท้าประมงชายฝั่ง เพ่ือป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และไม่ให้ทรัพยากรชายฝั่ง เสื่อมโทรมลงไปอีก  

4) ดําเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ได้แก่ สารอินทรย์ีระเหยง่าย และฝุ่นละออง
ขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยกําหนดมาตรการควบคุม และมาตรการ จูงใจในการ
ป้องกัน และควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรมให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน 
เพ่ือให้ชุมชน และอุตสาหกรรมสามารถอยูร่่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกันและสันติสุข 

 5) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชน ในจังหวัดที่เป็น ศูนย์กลางการค้า 
การท่องเที่ยว และพ้ืนที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการนํ้าทิ้งจากครัวเรือนและโรงงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน เพ่ือควบคุมและบรรเทาปัญหาน้ําเสีย โดยเฉพาะ ในบริเวณแม่นํ้าสายหลักทีอ่ยู่ ในเกณฑ์เสือ่มโทรม
อย่างต่อเน่ือง ได้แก่ แม่นํ้าระยองตอนบน ตอนล่าง และแม่นํ้าพังราดตอนบน  

6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และการกําจัดขยะจังหวัดชลบุรี และระยองให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยใช้มาตรการคัดแยกขยะและบรหิารการจัดเก็บตามประเภท การคัดแยกขยะให้เป็น
ระบบ ส่วนของเสียอันตรายท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ บริเวณพ้ืนทีอุ่ตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี และระยอง 
สนับสนุนให้ภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและการลงทุน กําจัดให้เป็นระบบและได้
มาตรฐานการกําจัด 

  

 

 

 

 

 



27 
 
แผนพฒันากลุม่จังหวัด 

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

วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้า ระดับประเทศ แหล่ง
 ผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางทอ่งเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม” 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของอินโด
   จีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 เป้าประสงค์   
 ๑. เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน และการขนส่งภาคตะวันออกของอินโดจีนที่พร้อมไปด้วยระบบ 
 โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่งและสิง่อํานวยความสะดวก พร้อมทั้งบุคลากรศักยภาพสูง และ
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

 ตัวช้ีวัด 
 ๑. ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น 

 กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ทีม่คีุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเช่ือมต่อกัน 
 ภายในกลุ่มจังหวัด และไปสูอิ่นโดจีน 
 ๒. พัฒนาศูนย์กลาง และช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ือรองรับการเป็นฐานการผลิตขนสง่ และจัด
 จําหน่ายของอินโดจีน  
 ๓. วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลาง  
 การค้าการลงทุนของอินโดจีน 
 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการค้า การลงทุน และการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้า และบริการ ให้ได้มาตรฐาน โดยคํานึงถึงชุมชน 
   และสิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์  
 ๑. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสินค้า และบริการการท่องเที่ยว และมรีะบบขนส่งที่ 
 รวดเร็วเพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว 
 ๒. เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวที่มีเรื่องราว (Story) และมีการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ 
 วัฒนธรรมภายในกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวช้ีวัด   
 ๑. ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น 
 ๒. ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
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 กลยุทธ์   
 ๑. อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ือเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียว 
 ภายในกลุ่มจังหวัด และภูมิภาค 
 ๒. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 ๓. จัดทําเรื่องราว (Story) และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการตลาด และการ
 ประชาสัมพันธ์ และบุคลกรรองรับการท่องเท่ียวของภูมิภาค 
 ๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนของกลุ่มจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือให้สินค้าเกษตร
   ได้มาตรฐานสากล เช่ือมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 

 เป้าประสงค์  
 ๑. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคณุภาพ และมลูค่าเพ่ิมขึ้นสอดคลอ้งกับความ 
 ต้องการของตลาดและมีศักยภาพการแข่งขัน 
 ๒. เกษตรกรมชีีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพ่ืออํานาจทางการตลาด 

 ตัวช้ีวัด 
 ๑. ร้อยละของการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร 
 ๒. จํานวนสินค้าเกษตรที่มีการลงนามซื้อขายล่วงหน้า 
 ๓. ปริมาณข้าวพันธ์ุดีที่กระจายสู่เกษตรกร 

 กลยุทธ์ 
 1. พัฒนาการเข้าถึงปัจจัยการผลิต และโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรอย่างครบถ้วน 
 ๒. เพ่ิมผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินคา้เกษตร 
 ๓. เช่ือมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมสู่การแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่มจังหวัดเพ่ือสร้าง 
 มูลค่าเพ่ิม 
 ๔. มุ่งพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าสูง 
 ๕. ยกระดับสถาบันเกษตรกรสู่เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าเสรี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมอืแรงงานสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
   ลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์  
 ๑. เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มมีาตรฐาน และศักยภาพที่พร้อมสรรพด้วยโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แรงงานฝีมือ ระบบขนส่ง และการใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเน่ือง 
 ๒. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัด 
 ๑. อัตราการเติบโตต่อปีของมูลค่า GPP ภาคอุตสาหกรรม 
 ๒. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นต่อปีของผู้ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 
 ๓. อัตราผู้ป่วยโรคเฝ้าระวังสําคัญที่เกิดจากคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกินมาตรฐานทางสาธารณสุข 
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 กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการขยายตัวของ 
 ภาคอุตสาหกรรม 
 ๒. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
 ๓. การกําหนดเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เหมาะสม และวางแผนการลงทุนในอุตสาหกรรม 
 ๔. เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๕. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเครือข่าย 
 ระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๑.๔ แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดปราจนีบรุ ี

 วสิัยทศัน ์ ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ อุตสาหกรรมสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และสุขภาพ 
 ประเดน็ยทุธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมสีเขียว รองรับ AEC 
   และตลาดโลก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เมืองน่าอยู่ด้วยการพัฒนาทุนทางสังคม และความม่ันคงสู่สังคมเป็นสุข 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และสุขภาพ 
 

 เปา้ประสงค ์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - เป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพแรงงานและเป็นแหล่งจ้างงานที่สําคัญ 
   - เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสีเขยีว และเป็นมติรภาพกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ - ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา และแกไ้ขปัญหาความยากจน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ - การพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และสุขภาพ 
   - สนับสนุนการดํารงชีวิตของเกษตรกร 

1.5 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด จากการสัมมนาวิชาการเพ่ือ
จัดทําายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัด
ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ สํานักงาน สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จํากัด ตําบลไม้
เค็ด อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีที่ประชุม โดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
จังหวัด ร่วมกับ ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาคมท้องถิ่น
ตามสัดส่วนระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผูท้ี่เก่ียวข้อง แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะทบทวน 
ปรับปรุงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเห็นกําหนดวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (พ.ศ.2560 – 2563) ดังน้ี  

  วิสัยทัศน์ “ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาทุนสังคม ส่งเสริมแหลง่เศรษฐกิจ
ชุมชน พัฒนาคนสู่พลเมืองให้เข้มแข็ง” 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคณุภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแขง็ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
   1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตสํานึกใสใจสิ่งแวดลอ้ม  
   2. สนับสนุนเครือข่ายและสง่เสริมกิจกรรมเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
   3. ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาคการเกษตร  
   4. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็น
   มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   5. รณรงค์เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความ ตระหนักการบังคับใช้กฎหมาย
   สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
   6. ประสานและพัฒนาการจัดทําระบบชลประทานขนาดเล็ก เพ่ือแก้ไขปัญหา 
   สิ่งแวดล้อม 
   7. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขยีว และกิจกรรมร่วมระหว่าง โรงงานอุตสาหกรรมกับ
   ชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคณุภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแขง็  
  1. พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  
  2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเขา้ถึงบริการสาธารณสุข 
  3. รณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4. พัฒนาเครือข่ายแลกเปลีย่นเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมสังคมแห่งการ 
  เรียนรู้  
  5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน  
  1. ส่งเสริมกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  
  2. ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาด สําหรับสินคา้ทางการเกษตรและ
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
  3. ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุม่อาชีพตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  

  1. ส่งเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลและการ
  แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของชุมชนใน ทุกระดับ 
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2. ยทุธศาสตรข์ององค์การบรหิารสว่นตําบลบ้านสร้าง 

 2.1 วิสัยทัศน์  

 วิสัยทัศน์ “ชุมชนน่าอยู่ เกษตรก้าวหน้า อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

 พันธกิจ   
 1. เสริมสร้างความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืนด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
 พอเพียง ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์ 
 2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน 
 3. เสริมสร้างศักยภาพด้านการเกษตรให้มคีวามมั่นคง 
 4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 6. เพ่ิมสมรรถนะขององค์กรในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล 

 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
 เป้าหมาย 
  1.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกระดับ และสังคมเชิงบูรณาการ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
ได้รับบริการสาธารณะที่คุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับการจัดการเรียนการศึกษา และ
การกีฬาของประชาชนในตําบลให้สูงขึ้น ครอบคลุมทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน เสริมสร้างประชาชนให้มีคุณธรรม มทีักษะและการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน 

  2. พัฒนาให้ตําบลบ้านสร้างเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ดีงาม และส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและความหลากหลายของเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง และเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมสุขอนามัย และสขุภาวะของชุมชน 
 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ และการจัดการศึกษาทั้งระบบเชิงบูรณาการ 
 3. ส่งเสริมศลิปะ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวันสําคัญของชาติ 
 4. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
 5. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
 เป้าหมาย 
 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความ
 สงบเรียบร้อย และการรับรู้ขา่วสารของชุมชน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทันข่าวสารและเหตุการณ์บ้านเมือง 
 4. ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไข การปราบปรามยาเสพติด และอบายมขุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 เป้าหมาย 
 ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง สนับสนุนการเกษตรตามแนวทฤษฎี
ใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเมืองเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
ฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนากลุ่มอาชีพ และการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 3. ส่งเสริมการเกษตรแบบครบวงจรตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม ่

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เป้าหมาย 
 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ 
ประชาชน และครอบคลุมทกุพ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ก่อสร้างถนน คสล./ลาดยาง/ลูกรัง และบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
 2. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 3. พัฒนาระบบการระบายนํ้า 
 4. พัฒนาระบบการประปา แหล่งนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
 5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล 
 เป้าหมาย 
 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล เสรมิสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กรด้าน
คุณธรรมจริยธรรม พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กัน ตลอดจนพัฒนาองค์กรให้มี
คุณภาพ และจดัการบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค รวดเร็ว มีคุณภาพ และให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 
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 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมกระบวนการทํางานและวิธีการทํางานเพ่ือมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
 2. ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 3. ส่งเสริมการเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากร และระบบคณุธรรมจริยธรรม 
 4. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือการบริการที่ดี และทันสมยั 

 2.3 เป้าประสงค์ 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกระดับ และสังคมเชิงบูรณาการ ประชาชนอยู่
 เย็นเป็นสุข ได้รับบริการสาธารณะที่คุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับการจัดการ
 เรียนการศึกษา และการกีฬาของประชาชนในตําบลให้สูงขึ้น ครอบคลมุทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ เพ่ือ
 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เสรมิสร้างประชาชนให้มีคุณธรรม มีทักษะและ
 การดํารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
 สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาให้ตําบลบ้านสร้างเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ดีงาม และส่งเสริมการอนุรักษ์
 ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและความหลากหลายของเอกลักษณ์
 ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง และเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

  3.ส่งเสริมและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและ
 ทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อย และการรับรู้ข่าวสารของชุมชน 
  4.ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง สนับสนุนการเกษตรตาม
 แนวทฤษฎีใหม่ และเสริมสรา้งศักยภาพความเป็นเมืองเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และส่งเสริมให้
 ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มัน่คงรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  5.ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน
 เพียงพอต่อความต้องการประชาชน และครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองใน 
 อนาคต 
  6. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรม 
 และค่านิยมขององค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรม พร้อมกับสง่เสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม
 ควบคู่กัน ตลอดจนพัฒนาองค์กรให้มคีุณภาพ และจัดการบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่าง
 เสมอภาค รวดเร็ว มีคุณภาพ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็น 
 รวมทั้งตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

 2.4 ตัวช้ีวัด 
  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกระดับ และสังคมเชิงบูรณาการ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
 ได้รับบริการสาธารณะที่คุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยกระดับการจัดการเรียนการศึกษา 
 และการกีฬาของประชาชนในตําบลให้สูงขึน้ ครอบคลุมทัว่ถึงอย่างมีคุณภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อม
 เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เสรมิสร้างประชาชนให้มีคุณธรรม มีทกัษะและการดํารงชีวิตอย่าง
 เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน
 กับการเปลี่ยนแปลงสามารถพึ่งตนเองได้อย่างย่ังยืน 
  2.พัฒนาให้ตําบลบ้านสร้างเป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ดีงาม และส่งเสริมการอนุรักษ์
 ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายของเอกลักษณ์
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 ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง และเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  3.เสริมสร้างประสิทธิภาพในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
 รักษาความสงบเรียบร้อย และการรับรู้ข่าวสารของชุมชน 
  4.พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง สนับสนุนการเกษตรตามแนวทฤษฎี
 ใหม่ และเสริมสร้างศักยภาพความเป็นเมืองเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
 ฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  5.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อ
 ความต้องการประชาชน และครอบคลุมทกุพ้ืนที่เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
  6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล เสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยม
 ขององค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรม พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กัน 
 ตลอดจนพัฒนาองค์กรให้มีคณุภาพ และจัดการบริการภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค 
 รวดเร็ว มีคุณภาพ และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมท้ัง
 ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกระดับส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2. สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ 
  เปลี่ยนแปลงสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างย่ังยืน 
  3. ตําบลบ้านสร้างเป็นแหลง่วัฒนธรรมที่ดีงาม และส่งเสริมการอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรม  
  ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4. ชุมชนให้เป็นแหล่งการเกษตรชุมชนพอเพียง สนับสนุนการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 
  5. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน 
  6. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล เสรมิสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร
  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 2.6 กลยุทธ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   กลยุทธ์ที่ 1 สง่เสริมศักยภาพของบุคลากร และองค์กรใหม้ีความสามารถ 
   กลุยุทธ์ที่ 2 สง่เสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคม 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   กลุยุทธ์ที่1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและ 
   ทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
   กลุยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   กลยุทธ์ที่ 1 สง่เสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตตําบล 
   กลยุทธ์ที่ 2 สง่เสริม/ดูแล/ฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
   พ้ืนที่ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   กลุยุทธ์ที่ 1 สง่เสริม/ดูแล/รกัษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปา ให้เพียงพอ
   ต่อความต้องการของประชาชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมภิบาล 
   กลยุทธ์ที่ 1 สง่เสริมศักยภาพของบุคลากร และองค์กรใหม้ีความสามารถ 
   กลยุทธ์ที่ 2 สง่เสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1. ส่งเสริมศกัยภาพของบุคลากร และองค์กรให้มีความสามารถ 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคม 
  3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความม่ังคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลด    
  อุบัติเหตุจราจรทางบก 
  4. เสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน 
  5. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในเขตตําบล 
  6. ส่งเสริม/ดูแล/ฟ้ืนฟูและรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
  7. ส่งเสริม/ดูแล/รกัษา เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/ประปา ให้เพียงพอต่อความต้องการ
  ของประชาชน 
  8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยทุธศาสตรช์าต ิ

20 ป ี

(1)  

ด้านความมั่นคง 

(2)  

การสร้างความ 

สามารถในการแข่งขัน 

(3)  

การพัฒนาและเสริม 

สร้างศักยภาพคน 

(4)  

การสร้างโอกาสความเสมอ

ภาคและเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

(5)  

การสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

(6)  

การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

แผนพฒันา

เศรษฐกจิฯ 

ฉบับที ่12 

(1) 

การ

เสริมสร้า

งและ

พัฒนา

ศักยภาพ

ทุนมนุษย์ 

(2) 

การสร้าง

ความเป็น

ธรรมและ

ความเลื่อม

ล้ําทางสังคม 

(3) 

การสร้าง

ความ

เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจ

และแข่งขนั

ได้อยา่ง

ยัง่ยืน 

(4)  

การเติบโตที่

เป็นมิตรกบั

สิง่แวดล้อม

เพื่อการ

พฒันาที่

ยัง่ยืน 

(5) 

การเสริมสร้าง

ความมัน่คง

แหง่ชาติเพื่อ

การพฒันา

ประเทศสู่

ความมัง่คัง่ 

และยัง่ยืน 

(6) 

การบริหาร

จดัการใน

ภาครัฐ 

การ

ปอ้งกนั

การทจุริต

ประพฤติมิ

ชอบ และ 

ธรรมาภิ

บาลใน

สงัคมไทย 

(7) 

การพฒันา

โครงสร้าง

พืน้ฐานและ

ระบบโลจิ

สติกส์ 

8) 

การพฒันา

วิทยาศาส

ตร์

เทคโนโลยี 

วิจยั และ

นวตักรรม 

9) 

การพฒันา

ภาค เมือง 

และพืน้ที่

เศรษฐกิจ 
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แผนพฒันา

ภาค

ตะวันออก 

(1) 

พัฒนาพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออกให้เป็นเขต 

เศรษฐกิจพิเศษที่มี

ความทันสมัยที่สุดใน

ภูมิภาคอาเซียน 

2.พัฒนาภาค

ตะวันออกให้เป็น

แหล่งผลิตอาหารที่มี

คุณภาพและได้ 

มาตรฐานสากล 

3.ปรับปรุง

มาตรฐานสินคา้

และธุรกิจบริการ

ด้านการท่องเที่ยว 

4.พัฒนาพื้นที่

เศรษฐกิจชายแดน

ให้เป็นประตู

เศรษฐกิจเชื่อมโยง

กับ ประเทศเพื่อน

บ้านให้เจริญเติบโต

อย่างยั่งยืน 

5.แก้ไขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และจัดระบบการ

บริหารจัดการ มลพิษ

ให้มีประสทิธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

แผนพฒันา

เศรษฐกจิฯ 

ฉบับที ่12 

(1) 

การ

เสริมสร้า

งและ

พัฒนา

ศักยภาพ

ทุนมนุษย์ 

(2) 

การสร้าง

ความเป็น

ธรรมและ

ความเลื่อม

ล้ําทางสังคม 

3) 

การสร้าง

ความเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจ

และแข่งขัน

ได้อย่างยั่งยืน 

4)  

การเติบโตที่

เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ

พัฒนาที่

ยั่งยืน 

(5) 

การเสริมสร้าง

ความมั่นคง

แห่งชาติเพื่อ

การพัฒนา

ประเทศสู่

ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน 

(6) 

การบริหาร

จัดการใน

ภาครัฐ การ

ป้องกันการ

ทุจริต

ประพฤติมิ

ชอบ และ 

ธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 

(7) 

การพัฒนา

โครงสร้าง

พื้นฐานและ

ระบบโลจิ

สติกส์ 

(8) 

การพัฒนา

วิทยาศาสต

ร์เทคโนโลยี 

วิจัย และ

นวัตกรรม 

(9) 

การพัฒนา

ภาค เมือง 

และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

(10) 

ความร่วมมือ

ระหว่าง

ประเทศเพื่อ

การพัฒนา 
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แผนพฒันา

ภาค

ตะวันออก 

1.พฒันาพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวนัออกใหเ้ป็นเขต 

เศรษฐกิจพิเศษที่มี

ความทนัสมยัที่สุดใน

ภูมิภาคอาเซียน 

2.พฒันาภาค

ตะวนัออกใหเ้ป็น

แหล่งผลิตอาหารที่มี

คุณภาพและได ้

มาตรฐานสากล 

3.ปรับปรุง

มาตรฐานสินคา้

และธุรกิจบริการ

ดา้นการท่องเที่ยว 

4.พฒันาพื้นที่

เศรษฐกิจชายแดน

ใหเ้ป็นประตู

เศรษฐกิจเชื่อมโยง

กบั ประเทศเพื่อน

บา้นใหเ้จริญเติบโต

5.แกไ้ขปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติ

และจดัระบบการ

บริหารจดัการ มลพิษ

ใหม้ีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

แผนพฒันา

กลุ่มจงัหวดั 

 

1.พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็น

ศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาค

ตะวันออกของอินโดจีน และ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

2.พัฒนาคุณภาพแหล่ง

ท่องเที่ยวสินค้า และบริการ 

ให้ได้มาตรฐานโดยคํานึงถึง

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

3.พัฒนาปัจจัยการผลิต และระบบ

โครงสร้างพื้นบ้านทางการเกษตร

เพื่อให้สินค้าเกษตรได้

มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาด

รองรับการค้าเสรี 

4.พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับ

มาตรฐานฝีมือแรงงานสร้าง

บรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน เพื่อ

รองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรม

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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แผนพฒันา

กลุ่มจงัหวดั 

 

1.พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็น

ศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาค

ตะวันออกของอินโดจีน และ

รองรับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน 

2.พัฒนาคุณภาพแหล่ง

ท่องเที่ยวสินค้า และบริการ 

ให้ได้มาตรฐานโดยคํานึงถึง

ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

3.พัฒนาปัจจัยการผลิต และระบบ

โครงสร้างพื้นบ้านทางการเกษตร

เพื่อให้สินค้าเกษตรได้

มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาด

รองรับการค้าเสรี 

4.พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับ

มาตรฐานฝีมือแรงงานสร้าง

บรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน เพื่อ

รองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรม

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์

พัฒนาของ

อปทใน

จงัหวดั

ปราจีนบรุ ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิต 

ทุนทางสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจ

และการท่องเที่ยวชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให้เป็น

พลเมืองที่ดีของสังคม 
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ยุทธศาสตร์

พัฒนาของ 

อบต.บา้น

สรา้ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านการพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน

การรักษาความสงบ

เรียบร้อยและความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ

บริหารจัดการองค์กรตาม

หลักธรรมภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน

การพัฒนาระบบ

โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์

พัฒนาของ

อปทใน

จงัหวดั

ปราจีนบรุ ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชวีิต 

ทุนทางสังคมและชุมชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจ

และการท่องเที่ยวชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให้เป็น

พลเมืองที่ดีของสังคม 
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3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึง่มีรายละเอียดดังน้ี

จุดแขง็  (S : Strength-s)   

- ประชาชนมีความพร้อม  จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
 - การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
 - มีองค์การบรหิารส่วนตําบลท่ีพร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
 ประชาชน 
 - มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับส่วนราชการต่าง ๆ  
 - ผู้นําชุมชนมคีวามเข้มแข็ง  และมศีักยภาพในการพัฒนา 
 - ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
 - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทํา
 ให้เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
 - องค์การบริหารส่วนตําบล  มีงบประมาณจํากัด  ทําให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ 
 - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทําลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 

โอกาส  (O : Opportunity)   
 - จังหวัดปราจีนบุรีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตําบล 
 ดําเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองค์การ
 บริหารส่วนตําบล 
 - มีเส้นทางคมนาคมเช่ือมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ 
 - นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองท้องถิ่น  โดยการสร้างดุลยภาพ
 ระหว่างการกํากับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากร
 ของท้องถิ่น 

อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
 - นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถา่ยโอนงบประมาณมายัง  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ตาม
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
 2542 ทําให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก 
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 - กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น  หรือไมเ่หมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วง
 ระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
 - การดําเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น 
 ประกอบกับปัญหาในพ้ืนทีแ่ละความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน 
 เน่ืองจากจํากัดด้วยอํานาจหน้าที่และจํานวนงบประมาณที่มีจํากัด 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 จากการสํารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง และบริเวณ
 พ้ืนที่ต่อเน่ือง สามารถสรุปปัญหาของชุมชนได้ ดังน้ี 
 1. ปัญหาทางด้านกายภาพ   
 ปัญหาของสภาพพ้ืนที่มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีนํ้ามากไหลเข้าท่วมพ้ืนที ่
 การเกษตรและที่อยู่อาศัย เพราะยังขาดระบบการระบายน้ําที่ดี  

 2. ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง  
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างถึงถนนเช่ือมโยงหลายชุมชน และปญัหาการคมนาคมไม ่
 สะดวกเพราะถนนชํารุด และระบบขนส่งสาธารณะ (รถโดยสาร) ยังมีไม่ครอบคุลม ทาํให้การเดินทาง
 ของประชาชนต้องที่ไม่มีรถเป็นของตนเองเกิดความสะดวกในการเดินทาง 

 3. ปัญหาขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร 
 เน่ืองจากอาชีพหลักของประชาชนในพ้ืนที่ คือ การทําการเกษตร ทํานา เป็นส่วนใหญ่ ทําให้ต้องใช้นํ้า 
 ค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บนํ้า เพ่ือให้ในฤดูแลง้ 

 4. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
 ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเองให้พ้นจากโรคระบาดต่างๆ ได้ไม่ดีพอ และยังมี 
 ประชาชนบางส่วนเวลาไม่สบายมักจะซื้อยามาใช้เองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ 

 5. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน 
 ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะ เน่ืองจากประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะใน 
 ครัวเรือน และยังมีการทิ้งขยะที่ไม่เป็นที่  ยังมีการปล่อยนํ้าเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
 และมีการทิ้งขยะลงในแม่นํ้าลําคลองบ้าง ซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมในชุมชนได้ 

 6.ปัญหาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ในเขตพ้ืนที่ความรับผดิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้างบางหมู่บ้าน ยังมีไฟฟ้าสาธารณะ
 ไม่เพียงพอต่อ การให้บริการน้ําประปายังมีไม่ทั่วถึงทุกหมู ่
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 1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยทุธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัด กองคลัง,กองช่าง 

แผนงานการศึกษา สํานักปลัด กองคลัง 

แผนงานสาธารณสุข สํานักปลัด,กอง
ช่าง 

กองคลัง 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ สํานักปลัด กองคลัง 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ นันทนาการ 

สํานักปลัด กองคลัง,กองช่าง 

แผนงานงบกลาง สํานักปลัด กองคลัง,กองช่าง 

2 ยุทธศาสตร์การ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอด 
ภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน และสังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สํานักปลัด,กอง
ช่าง 

กองคลัง 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

สํานักปลัด,กอง
คลัง,กองช่าง 

อบต.บ้านสร้าง 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร สํานักปลัด,กอง
ช่าง 

กองคลัง 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง สํานักปลัด,กอง
คลัง 

5 ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
องค์กรตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 

แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัด,กอง
คลัง,กองช่าง 

สํานักปลัด,กอง
คลัง,กองช่าง 

รวม 5 ยทุธศาสตร ์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 3 สาํนกั/กอง - 
 



แบบ ผ.01

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

จํานวน

โครงการ
งบประมาณ

    1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 2 400,000         2 380,000         3 240,000         3 240,000         3 240,000         13 1,500,000      

    1.2 แผนงานการศึกษา 3 1,340,660      3 1,296,320      3 1,500,000      3 1,500,000      3 1,500,000      15 7,136,980      

    1.3 แผนงานสาธารณสุข 2 60,000           3 200,000         4 290,000         4 290,000         4 290,000         17 1,130,000      

    1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 20,000           1 20,000           2 60,000           2 60,000           2 60,000           8 220,000         

    1.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ   2 60,000           - - - - - - - - 2 60,000           

    1.6 แผนงานงบกลาง 3 4,970,400      3 5,174,400      3 5,530,000      3 6,035,000      3 6,440,000      15 28,149,800    

รวม 13 6,851,060      12 7,070,720      15 7,620,000      15 8,125,000      15 8,530,000      70 38,196,780    

    2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 230,000         4 669,800         5 220,000         5 220,000         5 220,000         24 1,559,800      

    2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 70,000           2 70,000           2 70,000           2 70,000           2 70,000           10 350,000         

รวม 7 300,000        6 739,800        7 290,000        7 290,000        7 290,000        34 1,909,800      

    3.1 แผนงานการเกษตร 2 13,000           4 189,500         4 76,000           4 76,000           4 76,000           18 430,500         

รวม 2 13,000          4 189,500        4 76,000          4 76,000          4 76,000          18 430,500        

    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 5 6,965,600      2 2,435,813      1 27,000,000    - - - - 8 36,401,413    

1 451,000         - - - - - - - - 1 451,000         

รวม 6 7,416,600      2 2,435,813      1 27,000,000    - - - - 9 36,852,413    

    5.1 แผนงานการบริหารทั่วไป 2 70,000           2 70,000           2 55,000           2 55,000           2 55,000           10 305,000         

รวม 2 70,000          2 70,000          2 55,000          2 55,000          2 55,000          10 305,000        

รวมทั้งสิ้น 30 14,650,660    26 10,505,833    29 35,041,000    28 8,546,000      28 8,951,000      141 77,694,493    

43                  

2) ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอด ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5)ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

บัญชีสรุปโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง

ยุทธศาสตร์

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

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



๔๔ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 1. ยทุธศาสตร ์การพฒันาคณุภาพชีวติประชาชน 

  1.1 : แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการปกป้อง
เทิดทูน สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
และสถาบันหลัก
ของชาติ 

- เพื่อปกป้องและเชิดชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
- เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

จัดงานรัฐพิธี
เนื่องในวโร
กาศต่างๆ 
- ประดับธง
ตราสัญลักษณ์
และธงชาติ
บริเวณสถานที่
ราชการ 

- - 50,000 50,000 50,000 - จัดงานรัฐพิธี
เนื่องในวโร
กาศต่างๆ 
- ประดับธง
ตราสัญลักษณ์
และธงชาติ
บริเวณสถานที่
ราชการ 

-ปกป้องและ
เชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
- แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
และสํานึกใน
พระมหา

กรุณาธิคุณ 

สํานักปลัด 

2. โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพ
แก่บุคคลากร 

- เพื่อให้คณะผู้บริหาร
สมาชิก อบต. 
เจ้าหน้าที่พนักงาน 
และลูกจ้าง มีความรู้
ความสามารถเพิ่มมาก
ขึ้นและสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดโครงการ
อบรมและ
ศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพแก่
บุคลากรของ 
อบต.บ้าน
สร้าง 

250,000 - - - - คณะผู้บริหาร
สมาชิก อบต. 
พนักงานมี
ความรู้
ความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น 

คณะผู้บริหาร
สมาชิก อบต. 
เจ้าหน้าที่
พนักงาน และ
ลูกจ้าง มีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 



๔๕ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 1. ยทุธศาสตร ์การพฒันาคณุภาพชีวติประชาชน 

  1.1 : แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3. โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
เพื่อการพัฒนา
องค์ความรู้ และ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ของ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน
สร้าง 

- เพื่ออบรมบุคลากร
ขององค์การบรหิาร
ส่วนตําบลบ้านสร้าง 
ในการปฏิบัติราชการ
ให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ 
- เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
ได้เพิ่มพูนความรู้ 
พัฒนาทักษะ และ
ความสามารถ 
- เพื่อเสริมสร้างความ
รัก ความสามัคคี 
ให้กับบุคคลากรใน
องค์กร 

- ผู้บริหาร 
บุคลากรใน
องค์การ
บรหิารส่วน
ตําบลบ้าน
สร้าง จํานวน 
48 คน 

- 230,000 - - - - ร้อยละ 
100 ของ
ผู้บริหารและ
บุคลากรใน
องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลบ้าน
สร้างมีความรู้
ความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น 

- บุคคลากรนํา
ความรู้ที่ได้
อบรม มา
ปฏิบัติราชการ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน

สร้าง 



๔๖ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 

ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 1. ยทุธศาสตร ์การพฒันาคณุภาพชีวติประชาชน 

  1.1 : แผนงานบรหิารทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการอบรม
เพื่อการพัฒนา
องค์ความรู้ และ
พัฒนาศักยภาพ 
ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
บ้านสร้าง 

- เพื่ออบรมบุคลากร
ขององค์การบรหิาร
ส่วนตําบลบ้านสร้าง 
ในการปฏิบัติราชการ
ให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ 

- ผู้บริหาร 
บุคลากรใน
องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลบ้าน
สร้าง จํานวน 
48 คน 

- - 40,000 40,000 40,000 - จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ล่ะ 80 ของ
เป้าหมาย 

- การปฏิบัติ
ราชการให้
เป็นไปตาม
ระเบียบแบบ
แผนของทาง
ราชการ 

สํานักปลัด 

5. โครงการจัดทํา
และปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

- เพื่อสํารวจข้อมูล
แผนที่ภาษีและ
ปรับปรงุข้อมูลแผนที่
ภาษีให้เป็นปจัจบุัน 

- สํารวจ
ข้อมูลและ
ปรับปรงุแผน
ที่ภาษ ี

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - สํารวจและ
ปรับปรงุ
ข้อมูลแผนที่
ภาษี 

- นําข้อมูลที่ได้
จากการสํารวจ
มาใช้ในการ
ปรับปรงุข้อมูล 

กองคลัง/กองชา่ง 

รวม 5 - - 400,000 380,000 240,000 240,000 240,000 - - - 

 



๔๗ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 1. ยทุธศาสตร ์การพฒันาคณุภาพชีวติประชาชน 
  1.2 : แผนงานการศกึษา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดหาอาหารเสริม
(นม) 

เพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด สพฐ 
และ ศพด. ได้ดื่มนม
ที่มีคุณภาพ 

นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ และ ศพด. 

419,660 404,320 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100ของ
นักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ และ 
ศพด. ได้ดื่มนมที่มี
คุณภาพ 

นักเรียนใน
โรงเรียน
สังกัด สพฐ 
และ ศพด. 
ได้ดื่มนมที่มี
คุณภาพ 

สํานักปลัด, 
กองคลัง 

2 โครงการอาหาร
กลางวันสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้นักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มี
ประโยชน์ถูกหลัก
โภชนาการและถูก
สุขลักษณะ 

- นักเรียนที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ของ องค์การ
บริหารส่วนตําบล
บ้านสร้าง 

245,000 260,000 300,000 300,000 300,000 นักเรียนร้อยละ 100 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีประโยชน์
ถูกหลักโภชนาการ
และถูกสุขลักษณะ 

นักเรียนใน
ศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กได้
รับประทาน
อาหารกลาง
วันที่มี
ประโยชน์
ถูกหลัก
โภชนาการ
และถูก
สุขลักษณะ 

สํานักปลัด, 
กองคลัง, 

ส่วน
การศึกษา 



๔๘ 

 

 
แบบ ผ.02 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี
ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 1. ยทุธศาสตร ์การพฒันาคณุภาพชีวติประชาชน 
  1.2 : แผนงานการศกึษา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 อุดหนุนส่วน
ราชการ 
โครงการอาหาร
กลางวันสําหรับ
นักเรียน (สพฐ.) ที่
อยู่ในเขตพื้นที่ 
อบต.บ้านสร้าง 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 

นักเรียน (สพฐ.) 
ที่อยู่ในเขตพื้นที่ 
อบต.บ้านสร้าง 

676,000 632,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึง 

นักเรียนได้
รับประทาน

อาหาร
กลางวัน

อย่างทั่วถึง 

สํานักปลัด, 
กองคลัง, 

ส่วน
การศึกษา 

รวม 3 - - 1,340,660 1,296,320 1,500,000 1,500,000 1,500,000    

 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 1. ยทุธศาสตร ์การพฒันาคณุภาพชีวติประชาชน 
  1.3 : แผนงานสาธารณสขุ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการอบรมให้
ความรู้และป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

- เพื่อป้องกันและลด
อัตราการเกิดโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนใน
พื้นที่ อบต.
บ้านสร้าง 
จํานวนไม่น้อย
กว่า 45 คน 

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

-สามารถ
ป้องกันและลด
อัตราการเกิด
โรค
ไข้เลือดออก 

สํานักปลัด 

2 โครงการอบรมให้
ความรู้และป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

- เพื่อป้องกันและ
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและการปฏิบัติที่
ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ประชาชนใน
พื้นที่ อบต.
บ้านสร้าง 
จํานวนไม่น้อย
กว่า 45 คน 

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

- สามารถ
ป้องกันและ
เสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจและการ
ปฏิบัติที่
ถูกต้อง
เกี่ยวกบัโรค
พิษสุนัขบ้า 

สํานักปลัด 

 



๕๐ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 1. ยทุธศาสตร ์การพฒันาคณุภาพชีวติประชาชน 
  1.3 : แผนงานสาธารณสขุ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 อุดหนุนหมู่บ้าน
สําหรับการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

- เพื่อขับเคลื่อน
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข ใน
กิจกรรมต่างๆ 

-อุดหนุน
หมู่บ้านสําหรับ
การดําเนินงาน 
จํานวน 9 
หมู่บ้าน 

- - 180,000 180,000 180,000 - จ่ายเงิน
อุดหนุนให้กับ
หมู่บ้านจํานวน 
9 หมู่บ้าน 

- สามารถ
ขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชดําริ
ด้าน
สาธารณสุข 
ในกิจกรรม
ต่างๆ 

สํานักปลัด/กอง
คลัง 

4 โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
การจัดการขยะมูล
ฝอยแบบครบ
วงจรในครัวเรือน 

- เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของ
ขยะ ในแง่ของประเภท
ขยะที่เกิดจากครัวเรือน 
วิธีการจัดการขยะ และ
การคัดแยกขยะ 
 

- ผู้บริหาร 
สมาชิก อบต., 
ประชาคม
ท้องถิ่น, 
พนักงานส่วน
ตําบล และ
ประชาชนใน
พื้นที่ 

- 140,000 - - -  ร้อยละ 100 
ของผู้เข้า
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
เรื่องการ
จัดการขยะมูล
ฝอยแบบครบ
วงจร 

- ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง
ของขยะ 
ประเภทขยะ 
วิธีการจัดการ
ขยะ และการ
คัดแยกขยะ 

สํานักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน

สร้าง 

 



๕๑ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 1. ยทุธศาสตร ์การพฒันาคณุภาพชีวติประชาชน 
  1.3 : แผนงานสาธารณสขุ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการอบรมคัด
แยกขยะใน
ครัวเรือน (จาก
แผนชุมชนหมู่ที่ 
2) 

- เพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในการคัด
แยกขยะในครัวเรือน 

ประชาชนใน
พื้นที่ อบต.
บ้านสร้าง 
จํานวนไม่น้อย
กว่า 45 คน 

- - 50,000 50,000 50,000 - จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย 

- เพื่อส่งเสริม
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
คัดแยกขยะใน
ครัวเรือน 

สํานักปลัด/กอง
คลัง 

รวม 5 - - 60,000 200,000 290,000 290,000 290,000 - - - 

 



๕๒ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 1. ยทุธศาสตร ์การพฒันาคณุภาพชีวติประชาชน 
  1.4 : แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ 

- เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
รายได้เสริม 

กลุ่มอาชีพ
สําหรับ
ผู้สูงอายุ 

20,000 - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้สูงอายุมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ผู้สูงอายุมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้าน

สร้าง 
2 โครงการ

ฝึกอบรมอาชพี
แก่แม่บ้าน/สตร/ี
ผู้ว่างงาน/
ผู้สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป 
“สานตะกร้าจาก
วัสดุพลาสติก” 

- เพื่อสร้างโอกาสและ
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชพี 
- เพื่อส่งเสริมความรู้
แ ล ะ ทั ก ษ ะ อ า ชี พ
ให้แก่แม่บ้าน/สตรีผู้
ว่างงาน/ผู้สูงอายุและ
ประชาชนที่สนใจ 

- แม่บ้าน/
สตรี/ผู้
ว่างงาน/
ผู้สูงอายุและ
ประชาชนที่
สนใจในพื้นที่
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบลบ้าน
สร้าง จํานวน 
50 คน 

- ๒๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ 
100 ของผู้
เข้ารับการ
อบรมมี
ความรู้และ
ทักษะด้าน
อาชีพการ
สานตะกร้า
จากพลาสติก 
 

- ส่งเสริม
ความรู้และ
ทักษะอาชีพ
ให้แก่
แม่บ้าน/สตรี
ผู้ว่างงาน/
ผู้สูงอายุและ
ประชาชนที่
สนใจ 

 

สํานักปลัด 

 



๕๓ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัที ่๒ เมอืงน่าอยูด่้วยการพฒันาทนุทางสังคม และความมัน่คงสูส่งัคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวดัปราจนีบุร ียทุธศาสตรท์ี ่2 พฒันาคณุภาพชวีิต ทนุทางสังคม และชมุชนใหเ้ขม้แข็ง  
 1. ยทุธศาสตร ์การพฒันาคณุภาพชีวติประชาชน 
  1.4 : แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการอบรม
ทําปลาแปรรูป 
(จากแผนหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 
11) 

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ
จากทรัพยากรที่มีใน
ท้องถิ่น 

- จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จํานวน 45 
คน 

- - 30,000 30,000 30,000 - จํานวนผู้เข้า
รวมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย 

- ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ทางเลือกใน
การประกอบ
อาชีพ 

สํานักปลัด 

4 โครงการอบรม
ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ(ไม้กวาด
,เย็บผ้า,เสื่อกก) 
จากแผนชุมชน
หมู่ที่ 9 

- เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีทางเลือก
ในการประกอบอาชีพ
จากทรัพยากรที่มีใน
ท้องถิ่น 

- จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า 45 
คน 

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

- ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ทางเลือกใน
การประกอบ
อาชีพ 

สํานักปลัด 

รวม 4 - - 20,000 20,000 60,000 60,000 60,000 - - - 
 



๕๔ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 1. ยทุธศาสตร ์การพฒันาคณุภาพชีวติประชาชน 
  1.5 : แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดกิจกรรม
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไว้
สืบไป 

จัดกิจกรรม
ประเพณีแห่
เทียน
เข้าพรรษา 

10,000 - - -  มีประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ ๘๐ 

เป็นการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีไว้
สืบไป 

สํานักปลัด 

2 จัดกิจกรรม
ประเพณีลอย
กระทง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีที่ดี
ของชาวไทย 

จัดกิจกรรม
ประเพณีลอย
กระทง 

๕๐,๐๐๐ - - - - มีประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ ๘๐ 

ประชาชนได้
รู้จักวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดี
ของชาวไทย 

สํานักปลัด 

รวม 2 - - 70,000 - - - - - - - 

 



๕๕ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 1. ยทุธศาสตร ์การพฒันาคณุภาพชีวติประชาชน 
  1.6 : แผนงานงบกลาง 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุตั้งแต่
อายุ ๖๐ ปีขึ้น
ไป 
ในเขตพื้นที่ 
อบต.บ้านสร้าง 

4,146,000 ๔,228,800 4,500,000 4,800,000 5,000,0000 ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้สูงอายุ
ได้รับ
ผลประโยชน์ 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้พิการในเขต
พื้นที่ อบต.
บ้านสร้าง 

806,400 921,600 1,000,000 1,200,0000 1,400,0000 ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้พิการ
ได้รับ
ผลประโยชน์ 

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ใน
เขตพื้นที่ อบต.
บ้านสร้าง 

18,000 24,000 30,000 35,000 40,000 ร้อยละ ๑๐๐ 
ของผู้ป่วย
เอดส์ได้รับ
ประโยชน์ 

ผู้ป่วยเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม 3 - - 4,970,400 5,174,400 5,530,000 6,035,000 6,440,000    

 

 



๕๖ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 2. ยทุธศาสตร ์การรกัษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในทรพัยส์นิ 
  2.1 : แผนงานสร้างความเขม้เข็งของชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนอําเภอบ้านสร้าง
ตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธีและกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

เพื่อสนับสนุนการจัดงานรัฐ
พิธี และกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

สนับสนุนการจัดงานรัฐ
พิธี และกิจกรรมเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

2๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
จิตสํานึกที่ดีและ
มีใจเทิดทูน
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

อําเภอบ้าน
สร้าง 

2 อุดหนุนอําเภอบ้านสร้าง
ตามโครงการสร้างพลัง
สังคมและพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติด 

เพื่อสนับสนุนการจัด
โครงการสร้างพลังสังคม
และพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
เป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด 

สนับสนุนการจัด
โครงการสร้างพลังสังคม
และพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนเป็นพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

สามารถลด
ปญัหายาเสพติด
ในชุมชน 

อําเภอบ้าน
สร้าง 

 

 

 



๕๗ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 2. ยทุธศาสตร ์การรกัษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในทรพัยส์นิ 
  2.1 : แผนงานสร้างความเขม้เข็งของชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด 

ประชาชนในพื้นที่ อบต.
บ้านสร้าง 

30,000 - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ป ร ะ ช า ช น
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

สํานักปลัด 

4 อบรมพัฒนาศักยภาพ
และศึกษาดูงานกลุ่ม
พัฒนาสตรี 

เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรี กลุ่มสตรีในเขต พื้นที่ 
อบต.บ้านสร้าง จํานวน
ไม่น้อยกว่า 30 คน 

130,000 130,000 - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

กลุ่มสตรีมี
ศักยภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

5 ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี 

เพื่อรับทราบปัญหาและ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรง
ความต้องการของ
ประชาชน 

ประชาชนในพื้นที่ อบต.
บ้านสร้าง 

๓๐,๐๐๐ - - - - ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ทราบปัญหาและ
สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรง
ความต้องการ
ของประชาชน 

สํานักปลัด 

 



๕๘ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 2. ยทุธศาสตร ์การรกัษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในทรพัยส์นิ 
  2.1 : แผนงานสร้างความเขม้เข็งของชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการติดตั้งระบบ
เสียงตามสายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 
หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 
ตําบลบ้านสร้าง อําเภอ
บ้านสร้าง จังหวัด
ปราจีนบุรี 

- เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ 
องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านสร้างและหน่วยงาน
ของรัฐ  
ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์ 
- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

- ติดตั้งระบบเสียงตาม
สายใน 5 หมู่บ้าน หมู่
ที่ 3 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 
หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 

- 499,800 - - - ติดตั้งเสียง
ตามสาย
ครบทั้ง 5 
หมู่บ้าน 

-การประชาสัม 
พันธ์ข่าวสารของ 
อบต.บ้านสร้าง
และหน่วย 
งานของรัฐ เป็น 
ไปอย่างมีประ 
สิทธิภาพรวด 
เร็วทันเหตุ 
การณ์ 
- ประชาชนได้ 
รับข้อมูลข่าว 
สารอย่างทั่วถึงมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด,
กองช่าง 

 
 
 



๕๙ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 2. ยทุธศาสตร ์การรกัษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในทรพัยส์นิ 
  2.1 : แผนงานสร้างความเขม้เข็งของชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการอบรมให้ความรู้
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของผู้นําชุมชนให้เกิดการ
ตื่นตัวในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 

- คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. และพนักงาน 
- กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและ 
ประชาชนในพื้นที่ 
 (จํานวน 45 คน) 

- - 20,000 20,000 20,000 -จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ของ
เป้าหมาย 

- เสริมสร้าง
ศักยภาพของ
ผู้นําชุมชนให้เกิด
การตื่นตัวในการ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 

สํานักปลัด 

8 โครงการอบรมให้ความรู้

พื้นฐานทางด้าน

กฎหมาย 

- เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงาน 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและ 
ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย 

- คณะผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงาน 
ลูกจ้างประจํา พนักงาน
จ้าง 
- กํานัน ผู้ใหญ่บ้านและ 
ประชาชนในพื้นที่ 
 จํานวนไม่น้อยกว่า 45 
คน 

- - 20,000 20,000 20,000 - จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ของ
เป้าหมาย 

- มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย 

สํานักปลัด 

 



๖๐ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 2. ยทุธศาสตร ์การรกัษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในทรพัยส์นิ 
  2.1 : แผนงานสร้างความเขม้เข็งของชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการตรวจสอบพื้นที่
สาธารณะ(จากแผน
หมู่บ้านหมู่ที่ 6) 

- เพื่อตรวจสอบพื้นที่
สาธารณะ 

- ตรวจสอบพื้น
สาธารณะประโยชน์ใน
เขตพื้นที่ อบต.บ้าน
สร้าง 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 100,000 ร้อยละ ๘๐ 
ของ
ประชาชน
ได้รับ
ผลประโยชน์ 

รู้ขอบเขตพื้นที่
สาธารณะ 

สํานักปลัด 

รวม 9 - - 230,000 669,800 120,000 120,000 120,000 - - - 

 



๖๑ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 2. ยทุธศาสตร ์การรกัษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัในทรพัยส์นิ 
  2.1 : แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วง
เทศกาล 
 
 
 

เพื่อลดอุบัติทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

จัดตั้งด่าน
ตรวจช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
และสงกรานต์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สามารถลด
จํานวน
อุบัติเหตุให้
น้อยลงได้ 

จํานวน
อุบัติเหตุลด
น้อยลง 

สํานักปลัด 

2 อบรมฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
 
 
 

เพื่อให้อาสาสมัคร
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมีความรู้
ความสามารถในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

จัดอบรม
ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
 

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

อาสาสมัคร
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยมี
ความรู้
ความสามารถ
ในการป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

สํานักปลัด 

รวม 2 - - 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 - - - 

 



๖๒ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 3. ยทุธศาสตร ์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
  3.1 : แผนงานการเกษตร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลูกหญ้า
แฝกเฉลิมพระ
เกียรติ 

- เพื่อรักษาหน้าดิน 
และป้องกันการทลาย
ของหน้าดิน 
- เพื่อสร้างความรัก
ความสามัคคี ความ
ปรองดองสมานฉันท์
ของประชาชน 
- เพื่อปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชน ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
- ส่งเสริมและสานต่อ
โครงการพระราชดําริ 

- ปลูกหญ้า
แฝกในพื้นที่ได้
อย่างน้อยปีละ 
5 ไร่ 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 - จํานวนหญ้า
แฝกที่ปลูกได้
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
ของเปา้หมาย 

- รักษาหน้าดิน 
และป้องกันการ
ทลายของหน้าดิน 
- เสร้างความรัก
ความสามัคคี ความ
ปรองดอง
สมานฉันท์ของ
ประชาชน 
- ปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชน ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
- ส่งเสริมและสาน
ต่อโครงการ
พระราชดําริ 

อบต. 
บ้านสร้าง 

 



๖๓ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 3. ยทุธศาสตร ์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
  3.1 : แผนงานการเกษตร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการท้องถิ่น
อาสา ปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ 
“จิตอาสา สร้างป่า 
รักษ์น้ํา” 

- เพื่อเป็นการเฉลิม
พระเกียรติและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เพิ่ม
พื้นที่ป่าให้กับชุมชน
และพื้นที่สาธารณะ 
เป็นแหล่งต้นน้ําในการ
อุปโภค บริโภค และทํา
การเกษตร 
- ส่งเสริมให้หน่วยงาน 
ตลอดจนภาคเอกชน 
และมวลชนในท้องถิ่น
ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญในการ
อนรุักษ์ทรัพยากรธรรม
ขาติและสิ่งแวดล้อม 

- ผู้บริหาร 
บุคลากรใน
องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลบ้าน
สร้าง 
ประชาชน  
- ปลูกป่าได้
อย่างน้อย ๑ 
ไร่จํานวน 
102 ต้น 
- ปลูกป่า
บริเวณริมสอง
ฝั่งคลองวังรี 
คลองชาว
เหนือ หมู่ที่ 1, 
2, และ 3 

10,000 - - - - - ผู้บริหาร
บุคลากร 
ประชาชน 
และเอกชน
ร่วมปลูกป่า
เฉลิมพระ
เกียรติ 
- ปลูกป่าได้
ตามจํานวน
ที่ตั้งได้ คือ 1 
ไร่ 102 ต้น 

- ประชาชนทุกภาค
ส่วนได้ร่วมเฉลิม
พระเกียรติและ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
- เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับ
ชุมชนพร้อมทั้งทํา
ให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
และช่วยลดภาวะ
โลกร้อน 

อบต. 
บ้านสร้าง 



๖๔ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 3. ยทุธศาสตร ์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
  3.1 : แผนงานการเกษตร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3. โครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
พัฒนาองค์ความรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- เพื่อให้เกษตรกร
สมัครใจในการ
ประกอบอาชีพเกษตร 
- เพื่อให้เกษตรกรรู้ถึง
ศักยภาพของตนเอง 
- เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ และสามารถจัด
องค์ความรู้ได้ 
- เพื่อให้เกษตรกรรู้จัก
การออม การประหยัด 
- เพื่อให้เกษตรกรมี
เครือข่าย มีการรวม
พลัง 
- เพื่อให้เกษตรกรมี
คุณธรรมจริยธรรม 
ขยัน อดทน 
 

- ผู้นําท้องถิ่น 
สมาชิก อบต. 
ประชาคม
ท้องถิ่น กลุ่ม
เกษตรกรและ
ประชาชนใน
เขตพื้นที่ 
องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลบ้าน
สร้าง จํานวน 
48 คน 

- 130,000 - - - - จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย 

- ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

สํานักปลัด
องค์การ

บริหารส่วน
ตําบลบ้าน

สร้าง 



๖๕ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 3. ยทุธศาสตร ์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
  3.1 : แผนงานการเกษตร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการกําจัด
วัชพืชคลองมะดัน 
หมู่ที่ 9 ตําบลบ้าน
สร้าง 

- เพื่อกําจัดวัชพืชที่ปก
คลุมผิวน้ํา 
- เพื่อให้ประชาชน
สามารถนําน้ําในลํา
คลองไปใช้ใน
การเกษตร และ 
อุปโภค บริโภคได้ 

- กําจัดวัชพืช
คลองมะดัน 
กว้างเฉลี่ย 25 
เมตร ความ
ยาว 545 
เมตร 
- ปริมาณ
วัชพืชไม่น้อย
กว่า 681 ตัน 

- 53,500 - -  ปริมาณวัชพืช
ที่กําจัดได้ไม่
น้อยกว่า 681 
ตัน 

- ประชาชนที่ใช้น้ํา
ในลําคลองสามารถ
นําน้ําไปใช้ไปใช้ใน
การเกษตร และ 
บริโภค อุปโภคได้ 

กองช่าง 

5. โครงการปลูกป่า
เพื่อชุมชน 

- เพื่อส่งเสริมและสาน
ต่อโครงการ
พระราชดําริ 
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า
ให้กับชุมชน 
- เพื่อสร้างจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์ป่าในชุมชน 

- ปลูกต้นไม้ได้ 
1 ไร่ หรือ
จํานวน 100 
ต้น 

- 3,000 3,000 3,000 3,000 - จํานวนต้นไม้
ที่ปลูกได้ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของ
เป้าหมาย 

- เพื่อส่งเสริมและ
สานต่อโครงการ
พระราชดําริ 
- เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า
ให้กับชุมชน 

องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลบ้าน

สร้าง 



๖๖ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 3. ยทุธศาสตร ์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
  3.1 : แผนงานการเกษตร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการอบรม
การจัดทําปุ๋ย
ชีวภาพและลด
สารเคมีในชุมชน 
(จากแผนหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2) 

- เพื่อส่งเสริมให้มีการ
จัดทําปุ๋ยชีวภาพใน
ชุมชน 

- จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จํานวน 45 
คน 
 

- 
  

- 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู้เข้า
อบรมไม่น้อย
กว่าร้อยล่ะ 
80 ของ
เป้าหมาย 

-สามารถส่งเสริมให้
มีการจัดทําปุ๋ย
ชีวภาพในชุมชน 

สํานักปลัด 

7 โครงการฝึกอบรม 
การขับเคลื่อนและ
พัฒนาตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิด
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน 
-เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมี
ทัศนคติที่ดี ต่อปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
จํานวน 45 
คน 
 

- - 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู้เข้า
อบรมไม่น้อย
กว่าร้อยล่ะ 
80 ของ
เป้าหมาย 

- ผู้เข้าอบรมเกิด
กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน 
-ผู้เข้าอบรมมี
ทัศนคติที่ดี ต่อ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักปลัด 

รวม 7 - - 13,000 216,500 76,000 76,000 76,000 - - - 

 



๖๗ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 4. ยทุธศาสตร ์การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
  4.1 : แผนงานเคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซ่อม/
สร้างอาคาร
สํานักงาน อบต.  

เพื่อซ่อมแซมและ
ปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน อบต.บ้าน
สร้าง 

ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสํานกังาน 
อบต.บ้านสร้าง 

811,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
อาคารที่ชํารุด
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

อาคาร
สํานักงาน 
อบต.บ้าน
สร้างได้รับ
การซ่อมแซม 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางถึง
สุดหมู่ 11 (ถนน
สายบ้านวังหัวคู้ 
หมู่ 11) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม 

ก่อสร้างถนนลาดยางถึงสุดหมู่ 11 
(ถนนสายบ้านวังหัวคู้ หมู่ 11) 

830,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
ผิวจราจรสาย
เลียบคลองชาว
เหนือถึงเลียบ
คลองบางกอบัว 
หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม 

ก่อสร้างถนนกว้าง 5 ม. ยาว 1500 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.93 ม. หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 7500 ตร.ม. 

1,481,100 - - - - ร้อยละ ๘๐ ของ
ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

 



๖๘ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 4. ยทุธศาสตร ์การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
  4.1 : แผนงานเคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
สายเลียบคลอง
วังรีถึงบ้านต้น
ขี้เหล็ก (จากแยก
ทล.3481 เลียบ
คลองชาวเหนือ
หมู่ที่ 1) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 750 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3,000 ตร.ม. 

1,483,500 - - - - -ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก
คอน 
กรีตผิวจราจร
กว้าง 4 ม. ยาว 
750 ม. หนา
เฉลี่ย 0.05 ม. 
หรือมีพื้นที่เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 
3,000 ตร.ม. 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

 

 

 
 
 



๖๙ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 4. ยทุธศาสตร ์การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
  4.1 : แผนงานเคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5. โครงการกําจัด
วัชพืชคลองวังรี, 
คลองชวดด้วน, 
คลองชาวเหนือ, 
คลองวังเรือ หมู่ที่ 
3, 2, และ 1 
ตําบลบ้านสร้าง  
  

เพื่อให้น้ําในลําคลอง
สะอาด สามารถน้ํามา
ใช้ในการเกษตรและ
เพื่ออุปโภค บริโภคได้ 

- กําจัดวัชพืชคลองวังรี หมู่ที่ 3 ช่วง 
กม.ที่ 0+000ถึงกม.ที่ 1+800 
- กําจัดวัชพืชคลองชวดด้วน หมู่ที่ 3 
ช่วง กม.ที่ 0+000ถึง กม.ที่0+120 
- กําจัดวัชพืชคลองชาวเหนือ หมู่ที่ 3, 
2 และ 1 ช่วงกม.ที่ 0+000ถึง กม.ที่ 
1+140 
- กําจัดวัชพืชคลองวังเรือหมู่ที่ 3, 2, 
และ 1 ช่วงกม.ที่0+000 ถึง0+860 

451,000 - - - - ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนที่ใช้
ประโยชน์จาก
น้ําในลําคลอง 

น้ําในลํา
คลองสะอาด 
สามารถน้ํา
มาใช้ใน

การเกษตร
และเพื่อ
อุปโภค 

บริโภคได้ 

กองช่าง 

 

 
 
 
 
 



๗๐ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 4. ยทุธศาสตร ์การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
  4.1 : แผนงานเคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการขยายเขต
ระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า สําหรับ
โครงการประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก หมู่
ที่ 1 บ้านต้น
ขี้เหล็ก 

- เพื่อขยายเขต
ระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
ระยะทางทั้งสิ้น 
936 เมตร 

- ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
ระยะทางทั้งสิ้น 936 เมตร หมู่ที่ 
1 บ้านต้นขี้เหล็ก ตําบลบ้านสร้าง 

- 1,138,104 
 

- - - ขยายไฟฟ้าได้
ร้อยละ 100 
ของระยะทาง 

- ขยายเขต
ระบบ
จําหน่าย
ไฟฟ้า ได้
ระยะทาง
ทั้งสิ้น 936 
เมตร 

การไฟฟ้า
ส่วน

ภูมิภาค
จังหวัด

ปราจีนบุรี 

7 โครงการขยายเขต
ระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า สําหรับ
โครงการประปา
หมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่มาก หมู่
ที่ 6 บ้านคูตานพ 

- เพื่อขยายเขต
ระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
ระยะทางทั้งสิ้น 
896 เมตร 

- ขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
ระยะทางทั้งสิ้น 896 เมตร หมู่ที่ 
6 บ้านคูตานพ ตําบลบ้านสร้าง 

- 1,297,709 - - - ขยายไฟฟ้าได้
ร้อยละ 100 
ของระยะทาง 

- ขยายเขต
ระบบ
จําหน่าย
ไฟฟ้า ได้
ระยะทาง
ทั้งสิ้น 896 
เมตร 

การไฟฟ้า
ส่วน

ภูมิภาค
จังหวัด

ปราจีนบุรี 

รวม 8 - - 5,056,600 2,435,813 100,000 100,000 100,000 - - - 

 



๗๑ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 5. ยทุธศาสตร ์การบรหิารจัดการองคก์รตามหลกัธรรมมาภิบาล 
  5.1 : แผนงานการบรหิารทัว่ไป 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
ป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต 

- เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการปลูก
จิตสํานึกให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. 
เจ้าหน้าที่ และ
พนักงาน รวมถึง
ผู้นําชุมชน และ
ประชาชน ในการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

- ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. เจ้าหน้าที่ และ
พนักงาน รวมถึงผู้นํา
ชุมชน และประชาชน 
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
(จํานวนไม่น้อยกว่า45
คน) 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนผู้เข้า
อบรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 

80 ของ
เป้าหมาย 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต. 
เจ้าหน้าที่ 
และพนักงาน 
รวมถึงผู้นํา
ชุมชน และ
ประชาชนมี
ความรู้และ
เข้าใจในการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
การทุจริต
มากขึ้น 

สํานักปลัด 

 

 



๗๒ 

 

แบบ ผ.02 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 5. ยทุธศาสตร ์การบรหิารจัดการองคก์รตามหลกัธรรมมาภิบาล 
  5.1 : แผนงานการบรหิารทัว่ไป 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 อบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนง.
ส่วนตําบลทุกท่าน 
 

- เพื่อให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนง.ส่วนตําบลทุก
ท่านมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนง.ส่วนตําบล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - - ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต. พนง.
ส่วนตําบลทุก
ท่านมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
การ
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต. พนง.
ส่วนตําบลทุก
ท่านมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
การ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

3. โครงการฝึกอบรม
สัมมนาเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 

- เพื่อให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนง.ส่วนตําบลทุก
ท่านมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนง.ส่วนตําบล 

- - 15,000 15,000 15,000    

รวม 2 - - 70,000 70,000 55,000 55,000 55,000 - - - 

 



๗๓ 

 

แบบ ผ.02/1 
รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรุ ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 4. ยทุธศาสตร ์การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
  4.1 : แผนงานเคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต พร้อมยกระดับถนน 
สายบ้านปากคลองสอง – บ้านลํา
อ้ายงอน หมู่ที่ 8 ตําบลบ้านสร้าง 

เพื่อให้
ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาได้
สะดวกและขน
ถ่ายสินค้า
ทางการ
เกษตรพืชผล
ทาง
การเกษตร 

ผิวจราจร
กว้าง 6.00 
เมตร หนา 
0.05 เมตร
ความยาว 
3,400 เมตร 

- - 27,000,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและ
ขนถ่ายสินค้า
ทางการ
เกษตรพืชผล
ทาง
การเกษตร 

กองช่าง/อบจ. 
งบพัฒนากลุ่ม

จังหวัด 

 
 
 
 
 



๗๔ 

 

 
แบบ ผ.02/1 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สาํหรบั โครงการทีเ่กนิศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบรุ ี

ก. ยทุธศาสตรจ์งัหวดัที ่๒ เมอืงนา่อยู่ดว้ยการพัฒนาทนุทางสงัคม และความมั่นคงสูส่ังคมเปน็สขุ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดัปราจนีบรุ ียทุธศาสตรท์ี ่2 พัฒนาคณุภาพชวีติ ทนุทางสงัคม และชมุชนใหเ้ขม้แขง็  

 4. ยทุธศาสตร ์การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน 
  4.1 : แผนงานเคหะและชมุชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต พร้อมยกระดับถนน
สายบ้านปากคลองสอง หมู่ที่ 9  
ตําบลบ้านสร้าง 

เพื่อให้ไประชา
ชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวกและขน
ถ่ายสินค้า
ทางการ
เกษตร 

กว้าง 7 เมตร 
ยาว 789 
เมตร 

2,360,000 - - - - ความยาว
ของถนน 

มีความ
สะดวกในการ
คมนาคมและ
ขนถ่ายพืชผล
ทางการ
เกษตร 

กองช่าง/อบจ. 
งบพัฒนากลุ่ม

จังหวัด 

รวม 2 - - 2,360,000 - 27,000,000 - - - - - 

 



๗๕ 

 

แบบ ผ.03 
บญัชคีรภุณัฑ ์

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 
(ผลผลิตของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ 
2 เครื่อง 

8,600 - - - - สํานักปลัด 

2 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All in one สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 1 
เครื่อง 
 

๑๗,๐๐๐ - - - - สํานักปลัด 

3 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 

สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 
(จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) 

30,000 - - - - กองคลัง 

4 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ - ปั๊มน้ําหอยโข่ง 
จํานวน 2 เครื่อง 

- 29,000 - - - กองช่าง 

5 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องพ่นยา แบบใช้
แรงลม ชนิดสะพาย
หลังขนาด 3.5 
แรงม้าจํานวน 1 
เครื่อง 

- 25,000 - - - กองช่าง 



๗๖ 

 

แบบ ผ.03 
บญัชคีรภุณัฑ ์

แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลบา้นสร้าง ตาํบลบ้านสร้าง อาํเภอบ้านสร้าง จังหวดัปราจนีบุร ี

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท เปา้หมาย 
(ผลผลิตของครภุณัฑ)์ 

งบประมาณ หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน 1 
เครื่อง 

- 4,300 - - - สํานักปลัด 

7 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
All in one สําหรับ
สํานักงาน จํานวน 2 
เครื่อง 

- - 34,000 - - กองคลัง/สํานัก
ปลัด 

9 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- เครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED 
หรือขาวดํา 

- - 9,000 - - กองคลัง 

10 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 

สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 
(จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19นิ้ว) 2 เครื่อง 

- - 60,000 - - กองช่าง/กองคลงั 

รวม 55,600 58,300 103,000 - -  
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4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน จะต้องดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งน้ี  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังน้ัน  จึงต้องมีการ
กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทํา  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนําไปสู้การจัดทํางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังน้ัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือนําไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดําเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังน้ี     

 
 

 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 
 

 แนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์
เพือ่ความสอดคลอ้งแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
๑.  ข้อมลูสภาพทั่วไปและขอ้มลูพื้นฐานขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวเิคราะหส์ภาวการณแ์ละศกัยภาพ ๒๐ 
๓.  ยทุธศาสตร์ประกอบดว้ย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

แนวทางเบือ้งต้นในการใหค้ะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร ์
เพือ่ความสอดคลอ้งแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

 

ประเดน็การพจิารณา รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ทีไ่ด ้

๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมลูพืน้ฐาน
ขององค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี ้
(๑) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งนํ้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การทอ่งเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  



๗๙ 
 

 
 

(๖) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลกึ ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นํ้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสําหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 

ประเดน็ 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ทีไ่ด ้

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณแ์ละ
ศกัยภาพ 
 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอ้งยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

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

 (๓)  

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

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

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

(๓)  



๘๐ 
 

 
 

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

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี ้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยทุธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
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)  

 
 

ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์
คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ทีไ่ด ้

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทําตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให้บรรลวิุสัยทัศน์น้ัน 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่เกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนําไปสู่ผลสําเรจ็ทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสู่การทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเช่ือมโยงองค์รวมท่ีนําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุม่จังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

(๕)  



๘๑ 
 

 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
4.2 การตดิตามและประเมินผลโครงการ 

 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังน้ี     

 
แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

เพือ่ความสอดคลอ้งแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ประเดน็การพจิารณา คะแนน 

๑.  การสรปุสถานการณก์ารพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมนิผลการนําแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่ปไีปปฏิบตัใินเชิงปรมิาณ ๑๐ 
๓.  การประเมนิผลการนําแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่ปไีปปฏิบตัใินเชิงคณุภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยทุธศาสตรก์ารพจิารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพฒันา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

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

(๕) 

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

รวมคะแนน ๑๐๐ 



๘๒ 
 

 
 

แนวทางเบือ้งต้นในการใหค้ะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพือ่ความสอดคลอ้งแผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ประเดน็ 
การพจิารณา 

รายละเอยีดหลกัเกณฑ ์
คะแนน
เตม็ 

คะแนน
ทีไ่ด ้

๑. การสรุป
สถานการณก์ารพฒันา 

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

๑๐  

๒. การประเมนิผลการ
นําแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปีไปปฏบิัตใินเชิง
ปรมิาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพ่ือนํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ังเอง
ว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จํานวนที่ดําเนินการจริง
ตามท่ีได้กําหนดไว้เท่าไร จํานวนที่ไม่สามารถดําเนินการได้มีจํานวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ที่ได้กําหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมนิผลการ
นําแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่
ปีไปปฏบิัตใินเชิง
คณุภาพ 

๑) การประเมนิประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอํานาจหน้าที่หรือไม ่ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคลอ้งกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ 

๑๐  



๘๓ 
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๕. โครงการพฒันา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มลูดงันี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะทําที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หากกลุม่เป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

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

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีทีต่่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทําน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินคา้
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กําเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกสว่นใดส่วนหน่ึง
ออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กําหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลกัษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแลว้ด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคญั ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (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
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดําเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
4.3 สรุปผลการพฒันาทอ้งถิน่ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็
เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  
เป็นการติดตามผลการนํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังน้ี 
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(๑)  การวัดผลในเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชงิปรมิาณ (Quantity)  

          -  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 
 

การวางแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้กําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

๑. ด้านการ
บริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรม
มาภิบาล 

    

๒. ด้านการ
ลดความ
เหลื่อมล้ํา
ทางสังคม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

    

๓.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

    

๔.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากร
และ
สิ่งแวดล้อม 

    

รวม     
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สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ลําดับ
ที่ 

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดําเนินการได้ (.......... 
โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

แผนพัฒนา
ท้องถ่ินสี่ปี 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ดําเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

 

   

๒ ต้ังในข้อบัญญติั
งบประมาณ 

 

๓ จากเงินสะสม  
๔ จัดทําแผนการ

ดําเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... 
+  
- เงินสะสม  = .......... 

 

๕ สามารถดําเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... 
+ 
- เงินสะสม = .......... 

 

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคณุภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดําเนินการ) 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิน่ในอนาคต 
 4.4.1 ผลกระทบนาํไปสูอ่นาคต 

 

(๑)  ผลกระทบนาํไปสูอ่นาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัย

แล้ง  วาตะภัย  นํ้าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสามารถดําเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อ
ชีวิตประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในตําบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับ
เด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่
ระงับการเกิดโรคระบาด  การทําลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาตํ่า  ประชาชนในตําบลยังมีคน
รายได้น้อย มีหน้ีสินเยอะ  ไม่เพียงพอในการดํารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้
เก่ียวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  
ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในตําบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล  เน่ืองจาก ในตําบลด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็น
บ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  
จัดทําแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางสําคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา   
(๒)  ขอ้สังเกต ขอ้เสนอแนะ ผลจากการพฒันา 

   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการสํารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในตําบล จะเห็นว่าประชาชนยัง
มีปัญหาที่จะต้องดําเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังน้ี  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/นํ้าประปา/แหล่งนํ้าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทําให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจํานวน
มาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันมีจํากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังน้ี  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น้ัน ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
โดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นําหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ประชาชน
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ทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  
กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า 
อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเก่ียว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นรําคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  
เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังน้ี 
 
  

ลาํดบัที ่ โครงการ 
งบประมาณ 
ทีด่ําเนนิการ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 




