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ส่วนที่ ๑  
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐาน 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ที่ต้ังของหมู่บ้านในเขตต าบลท่าวัด    ประกอบด้วย 
     หมู่ท่ี  ๑  บ้านโคกล่าม 
      หมู่ท่ี  ๒  บ้านหนองแวงท่าวัด 
  หมู่ท่ี  3  บ้านโนนสะอาด 
       หมู่ท่ี  ๔  บ้านรวง 
         หมู่ท่ี  ๕  บ้านโนนโจด 
  หมู่ท่ี  6  บ้านลาด 
  หมู่ท่ี  7  บ้านหนองโกน้อย 
        หมู่ท่ี  ๘  บ้านโนนไท 
  หมู่ท่ี  9  บ้านรุ่งตะวัน 
  หมู่ท่ี  10  บ้านโคกล่าม 2 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
       ต้ังอยู่เลขท่ี  98  หมู่  10  ต าบลท่าวัด  อ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น 

              -  โทรศัพท์  ๐๔3 – 358114   
-  โทรสาร  ๐๔3 – ๓58114 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศมีลักษณะเป็นท่ีราบสูง  มีพื้นท่ีสูงต่ าสลับกันเป็นลูกคล่ืนดิน  มีลักษณะเป็นดินร่วนปน
ทรายบางแห่งเป็นดินเค็ม  ดินอุ้มน้ าได้น้อยขาดความอุดมสมบูรณ์  ต้ังอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะอากาศร้อน อากาศเปล่ียนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง  

แต่บางครั้งอาจเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน เรียกว่า “พายุฤดู
ร้อน”  อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศา
เซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนท้ิง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน  
  ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน
นานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น
หรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา    
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๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยท่ัวไปเป็นดินร่วนปนทราย   

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  ต าบลท่าวัด แหล่งน้ าส่วนใหญ่จะเป็นล าห้วย สระน้ าเพื่อการเกษตร ล าคลอง หนองน้ าภายใน
หมู่บ้าน และน้ าประปาบาดาล เพื่อให้อุปโภค บริโภค 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ต าบลท่าวัด มีสภาพปุาเป็นปุาดิบแล้ง ซึ่งมีพรรณไม้ส าคัญคือ ประดู่  สะเดา มะค่าโมง และยางนา 
เป็นต้น  
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง  

จ านวนหมู่บ้านในเขตต าบลท่าวัด  มี 10 หมู่บ้าน และอยู่ในเขต อบต. เต็มพื้นท่ีท้ัง 10 หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น าชุมชน ต าแหน่ง 
หมู่ท่ี  1 โคกล่าม นายสัมฤทธิ์  ศรีอุทธา ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  2 หนองแวงท่าวัด นายสุนทร  มาตวังแสง ก านันต าบลท่าวัด 
หมู่ท่ี  3 โนนสะอาด นายจันทร์ทอน  สวนชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  4 รวง นายวารินทร์   ศรีโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  5 โนนโจด นายสมนึก   กุลสอนนาน ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  6 ลาด นายสมยศ   เวฬุวนารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  7 หนองโกน้อย นายเฉลิมวุฒิ   เนตร์ชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมูท่ี่  8 โนนไท นายวีระ  เตียนขุนทศ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  9 รุ่งตะวัน นายวุธ   ทับละคร ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 10 โคกล่าม 2 นายสมพร  มิมะลา ผู้ใหญ่บ้าน 
 
2.2 การเลือกตั้ง 
ต าบลท่าวัด แบ่งหน่วยเลือกตั้งเป็น 10 หน่วย มีบัญชีรายช่ือผู้ท่ีมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตต าบลท่าวัด  ท้ังหมด 

4,429 ราย 
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3.  ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  มีประชากรท้ังส้ิน  5,569  คน แยกเป็น ชาย  2,755  คน หญิง  
2,814  คน     

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

จ านวนประชากร รวมคน 
ชาย หญิง 

1 โคกล่าม 263 465 455 920 
2 หนองแวงท่าวัด 236 420 467 887 
3 โนนสะอาด 241 437 470 943 
4 รวง 123 233 223 456 
5 โนนโจด 88 166 161 327 
6 ลาด 89 169 171 340 
7 หนองโกน้อย 94 186 197 383 
8 โนนไท 77 131 131 262 
9 รุ่งตะวัน 138 264 291 555 

10 โคกล่าม 2 134 248 248 496 
รวม 1,483 2,755 2,814 5,569 

   
          3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 หญิง (คน) ชาย (คน) หมายเหตุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 551 584 อายุต่ ากว่า 18 ปี 
จ านวนประชากร 1,784 1,775 อายุ 18 – 60 ปี 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 477 393 อายุมากกว่า 60 ปี 
รวม 2,812 2,752 ท้ังส้ิน 5,569 คน 

*  ที่มา   - ข้อมูลจากการส ารวจตามทะเบียนราษฎรอ าเภอแวงน้อย  ณ  วันท่ี  21  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2559 
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1. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

         จ านวนสถานศึกษา  และจ านวนครู 
ท่ี ช่ือสถานศึกษา จ านวนครู (คน) จ านวนนักเรียน 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าวัด 7 99 
2 โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 24 262 
3 โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 9 65 
4 โรงเรียนปุาไม้อุทิศ 1 (บ้านลาด) 4 11 

 
จ านวนเด็กนักเรียนและโรงเรียน ในเขตต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย 

 
ชื่อโรงเรียน 

จ านวนนักเรียน 
อนุบาล 
(คน) 

ป.1 
(คน) 

ป.2 
(คน) 

ป.3 
(คน) 

ป.4 
(คน) 

ป.5 
(คน) 

ป.6 
(คน) 

ม.1 
(คน) 

ม.2 
(คน) 

ม.3 
(คน) 

รวมทั้งสิ้น 
(คน) 

โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 69 36 32 20 48 26 31 17 22 20 321 
โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 16 21 14 13 16 6 15 - - - 101 
โรงเรียนปุาไม้อุทิศ 1 (บ้านลาด) 2 - 1 - 3 3 2 - - - 11 

รวม 87 57 47 33 67 35 48 17 22 20 433 
ข้อมูล  ณ  วันท่ี  10   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

 
4.2 สาธารณสุข 

โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)     จ านวน  1       แห่ง 
-ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าวัด  จ านวน 1  คน 
-พยาบาลวิชาชีพ      จ านวน 2  คน 

         -เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข                            จ านวน 2  คน 
4.3 สังคมสงค์เคราะห์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
(๑) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(๔) ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง    

5 ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมสายหลัก 2 สาย ดังนี้ 

- ถนนลาดยางสายแวงน้อย - โคกล่าม ระยะทาง   8  กิโลเมตร  
- ถนนลาดยางสายบ่อตะครอง – โคกสี  ระยะทางประมาณ  25  กิโลเมตร 
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5.2  การไฟฟูา 
มีไฟฟูาทุกหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน  เนื่องจากมีการขยายครัวเรือน 

5.3  การประปา 
มีระบบน้ าประปาแบบผิวดิน จ านวน  9  แห่ง   มีระบบน้ าประปาแบบบาดาล จ านวน  32  แห่ง 

 5.4  โทรศัพท์ 
  ส่วนใหญ่ปัจจุบันมีโทรศัพท์เคล่ือนท่ีใช้เกือบทุกครัวเรือน 
 5.5  ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   ท่ีท าการไปรษณีย์ประจ าต าบล   1 แห่ง 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
 สภาพทางเศรษฐกิจภายในต าบลท่าวัด ส่วนใหญ่แล้วราษฎรจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่   

เช่น   ท านา   ท าไร่    ท าสวน   เป็นต้น   
6.2 การปศุสัตว์ 

  เกษตรกรในเขตต าบลท่าวัด มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจส่ีเท้าเช่น โค กระบือ สุกร เป็นต้น และสัตว์สองเท้า 
เช่น ไก่ เป็ด และ ห่าน เป็นต้น 

6.3 การบริการ 
ข้อมูลธุรกิจ/ร้านค้า /อุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

(1)  ร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ด  จ านวน  ๕๑  แห่ง 
(2)  ปั๊มน้ ามันขนาดเล็ก   จ านวน   1   แห่ง 
(3)  ปั๊มน้ ามันหยอดเหรียญ  จ านวน   6   แห่ง 
(3)  โรงสี    จ านวน   ๙   โรง 
(4)  ร้านเสริมสวย/ตัดผม   จ านวน   ๒   แห่ง 
(5)  ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์/รถยนต์ จ านวน   ๔   แห่ง 
(6)  โรงขนมจีน    จ านวน   ๑  แห่ง  

6.4 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
               -  สถาบันการเงิน ชุมชนท่าวัด               มี 1       แห่ง 

           -  กลุ่มอาชีพ                                     มี       15     แห่ง 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน้า ๖ 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

รวมคน 
ชาย หญิง 

1 โคกล่าม 263 465 455 920 
2 หนองแวงท่าวัด 236 420 467 887 
3 โนนสะอาด 241 437 470 943 
4 รวง 123 233 223 456 
5 โนนโจด 88 166 161 327 
6 ลาด 89 169 171 340 
7 หนองโกน้อย 94 186 197 383 
8 โนนไท 77 131 131 262 
9 รุ่งตะวัน 138 264 291 555 

10 โคกล่าม 2 134 248 248 496 
รวม 1,483 2,755 2,814 5,569 

 
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

 

ช่ือหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวน (ไร่) 

ผลผลิตเฉล่ีย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนเฉล่ีย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายเฉล่ีย 
(บาท/ไร่) 

โคกล่าม 263 3,988 380 3,550 4,500 
หนองแวงท่าวัด 236 2,500 600 2,000 9,000 
โนนสะอาด 241 3,942 350 1,850 3,800 
รวง 123 1,267 300 3,000 9,500 
โนนโจด 88 1,200 700 400 4,000 
ลาด 89 1,249 800 3,000 9,500 
หนองโกน้อย 94 1,900 350 2,200 3,500 
โนนไท 77 1,100 250 1,500 2,375 
รุ่งตะวัน 138 3,000 350 1,200 3,150 
โคกล่าม 2 134 2,678 800 3,000 9,500 

รวม 1,483 22,824 488 28,200 58,825 
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7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

ช่ือหมู่บ้าน 

แหล่งน้ าทางการเกษตร (แหล่งน้ าธรรมชาติ) 
แหล่งน้ าทาง

การเกษตร (มนุษย์
สร้างขึ้น) 

ห้วย/ล าธาร คลอง หนองน้ า/บงึ ฝาย 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
เพียงพอ 

ไม่
เพียงพอ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
เพียงพอ 

ไม่
เพียงพอ 

โคกล่าม 0 1 0 0 1 0 0  0 
หนองแวงท่าวัด 0 1 0 0 0  1 0 0 
โนนสะอาด 0 1 0 0 0 1 0 0 
รวง 0 1 0 1 0 1 0 1 
โนนโจด 0 1 0 1 0 1 0 0 
ลาด 0 1 0 1 0 1 0 0 
หนองโกน้อย 0 1 0 0 0 1 0 1 
โนนไท 0 1 0 0 0 1 0 0 
รุ่งตะวัน 0 1 0 0 0 1 0 0 
โคกล่าม 2 0 1 0 1 0 1 0 0 
รวม 0 10 0 4 1 9 0 2 

 
7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

 

ช่ือหมู่บ้าน 
บ่อบาดาลสาธารณะ บ่อน้ าต่ืนสาธารณะ ประปาหมู่บ้าน แหล่งน้ าธรรมชาติ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ  
เพียงพอ 

ไม่
เพียงพอ 

เพียงพอ 
ไม่

เพียงพอ 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

โคกล่าม 0 1 0 1 1 0 0 1 
หนองแวงท่าวัด 0 1 0 0 0 1 0 0 
โนนสะอาด 0 0 0 0 1 0 0 1 
รวง 0 0 0 0 1 0 0 0 
โนนโจด 0 0 0 0 0 1 0 1 
ลาด 0 0 0 1 1 0 0 1 
หนองโกน้อย 0 1 0 1 0 1 0 1 
โนนไท 0 0 0 0 1 0 0 1 
รุ่งตะวัน 0 0 0 0 1 0 0 0 
โคกล่าม 2 0 0 0 0 1 0 0 0 

รวม 0 3 0 3 7 3 0 6 



 

 

หน้า ๘ 
 

๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา 

  ประชากรส่วนใหญ่ในต าบลท่าวัด นับถือศาสนาพุทธ สถานท่ีประกอบพิธีทางศาสนาท่ีต้ังในต าบลท่าวัด    
มีดังนี ้  -  วัด  จ านวน  9  แห่ง 
  1.วัดบุบพาราม    หมู่ 1  บ้านโคกล่าม     
  2.วัดใหม่ไตรมิตร   หมู่ 1  บ้านโคกล่าม 
  3.วัดเทวราช  หมู่ 2  บ้านหนองแวงท่าวัด    
  4.วัดศรีสวัสด์ิ  หมู่ 3  บ้านโนนสะอาด  

5.วัดโพธิ์เย็น       หมู่ 4  บ้านรวง 
6.วัดโนนเพ็ก   หมู่ 5   บ้านโนนโจด 
7.วัดไทยนิยม   หมู่ 6 บ้านลาด 
8.วัดมุจรินทร์  หมู่ 7 บ้านหนองโกน้อย 
9.วัดโนนอัมพวนั  หมู่ 8 บ้านโนนไท 

  -  โบสถ์คริสต์  จ านวน   1  แห่ง  ต้ังอยู่หมู่ท่ี  5  บ้านโนนโจด 
๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา    ประมาณเดือน   กรกฎาคม   
-  ประเพณีวันออกพรรษา   ประมาณเดือน   ตุลาคม   
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลท่าวัดได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการ
เล้ียงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเส่ือจากต้นกก  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากพูดภาษาอิสาน    

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตพื้นท่ีต าบลท่าวัด ได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วย
บ้าง ได้แก่  เส่ือท่ีทอจากต้นกก  ผ้าท่ีทอจากผ้าฝุายและผ้าไหม   
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ า  ท่ีใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าท่ีได้จากน้ าฝน และน้ าดิบจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ซึ่งจะต้อง
น ามาผ่านกระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีปริมาณน้อย  สามารถน าขึ้นมาใช้ ได้ ในเขตพื้นท่ีบาง
หมู่บ้านเท่านั้น และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถใช้ด่ืมและอุปโภคได้ 

๙.๒ ปุาไม้  ส่วนใหญ่ปุาในต าบลท่าวัด  มีสภาพปุาเป็นปุาดิบแล้ง พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นและ
ไม้ล้มลุก เช่น ไม้มะค่าโมง ไม้ประดู่ ไม้สะเดา ไม้กระถิ่น และไม้ยางนา เป็นต้น 

๙.๓ ภูเขา  ในเขตต าบลท่าวัดไม่มีภูเขา 
 
 



 

 

หน้า ๙ 
 

๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพื้นท่ีของต าบลท่าวัด  ส่วนมากเป็นพื้นท่ีส าหรับเพาะปลูก  ท่ีอยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  

ตามล าดับ  และมีพื้นท่ีเพียงเล็กน้อยท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  
อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นท่ีบางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  ไม่สามารถท่ีจะน าน้ าจากใต้ดิน
มาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอื่น  และน้ าฝน  น้ าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่ง
น้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพิ่มข้ึน  เพราะพื้นท่ีส่วนมาก
เป็นของประชาชน    
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ส่วนที่ ๒ 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 
 

๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การตั้งงบประมาณ โครงการ/กิจกรรมในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2557  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 34 6,461,900 
2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  1 20,000 

3) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  41 9,826,120 

4) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 5 1,302,520 

5) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 12 1,407,290 
6) การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ เรียบร้อย  

6 136,000 

รวม 99 19,153,830 
 
การเบิกจ่ายประมาณ โครงการ/กิจกรรมในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2557  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 25 2,852,650 
2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  1 20,000 

3) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  30 2,762,083 

4) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 4 423,000 

5) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 10 1,046,404 
6) การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ เรียบร้อย  

5 115,195 

รวม 75 7,219,332 
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การตั้งงบประมาณ โครงการ/กิจกรรมในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2558  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 33 9,052,800 
2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  4 130,000 

3) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  51 13,065,667 

4) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 8 2,731,000 

5) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 15 1,528,000 
6) การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ เรียบร้อย  

8 2,731,000 

รวม 115 26,840,467 
 
การเบิกจ่ายประมาณ โครงการ/กิจกรรมในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2558  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 28 6,855,730.20 
2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  4 93,270 

3) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  38 5,861,253.22 

4) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 8 2,512,878 

5) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 11 593,691 
6) การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ เรียบร้อย  

4 93,270 

รวม 93 16,186,822.42 
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การตั้งงบประมาณ โครงการ/กิจกรรมในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2559  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 29 10,473,000 
2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  2 90,000 

3) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  48 13,521,066 

4) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 3 2,106,000 

5) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 15 1,254,000 
6) การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ เรียบร้อย  

8 778,014 

รวม 105 28,222,080 
 
การเบิกจ่ายประมาณ โครงการ/กิจกรรมในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2559  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 24 7,219,746.98 
2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  0 0 

3) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  35 6,448,807.54 

4) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 2 1,733,000 

5) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 11 835,124 
6) การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ เรียบร้อย  

7 107,200 

รวม 79 16,343,878.52 
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การตั้งงบประมาณ โครงการ/กิจกรรมในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 

1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12 2,975,000 
2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  2 70,000 

3) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  37 13,059,948 

4) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 3 90,000 

5) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 8 380,000 
6) การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ เรียบร้อย  

7 180,000 

รวม 69 16,754,948 
 
การเบิกจ่ายประมาณ โครงการ/กิจกรรมในแผนพฒันาสามปี  พ.ศ.2560  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ งบประมาณ 
1) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 0 0 

2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  0 0 

3) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  0 0 

4) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 0 0 

5) การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 0 0 

6) การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ เรียบร้อย  

0 0 

รวม 0 0 

 
๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(๑)  เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

     แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕59)    
โครงการท่ีบรรจุในแผน   จ านวน 191 โครงการ 

   สามารถด าเนินการได้     จ านวน 75 โครงการ    
   คิดเป็นร้อยละ  39.26 
 
 



 

 

หน้า ๑๔ 
 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 
     แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)    

โครงการท่ีบรรจุในแผน   จ านวน 250 โครงการ 
   สามารถด าเนินการได้     จ านวน 93 โครงการ    
   คิดเป็นร้อยละ  37.2 
 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
     แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61)    

โครงการท่ีบรรจุในแผน   จ านวน 307 โครงการ 
   สามารถด าเนินการได้     จ านวน 79 โครงการ    
   คิดเป็นร้อยละ  25.73 
 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
     แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62)    

โครงการท่ีบรรจุในแผน   จ านวน 320 โครงการ 
   สามารถด าเนินการได้     จ านวน 0 โครงการ    
   คิดเป็นร้อยละ  0 
  หมายเหตุ  เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ยังไม่ส้ินปีงบประมาณ 
 

(๒)  เชิงคุณภาพ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

(๑) ก่อสร้างถนน คสล.เข้าหมูบ่้านทุกหมู่บ้านภายในต าบล 
(๒) ก่อสร้างถนนดินยกระดับ (ถนนลูกรัง)  
(๓) ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนิคลุก  
(๔) ขยายเขตไฟฟูาให้ราษฎรมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้าน 
(๕) ก่อสร้างถนนดินลงสู่พื้นท่ีการเกษตร เพื่อให้ราษฎรไปท าการเกษตรเป็นการส่งเสริมอาชีพ

ครอบคลุมได้ทุกพื้นท่ี 
(๖) ขุดลอกหนองน้ า หมู่ ๑ ถึง หมู่ ๑๐ 
(๗) ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ(ไฟส่องสว่างทุกหมู่บ้าน) 
(๘) ขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร 

  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(๑) ปลูกต้นไม้สองข้างถนนสายแวงน้อย - บ้านโคกล่าม 
(๒) ออกข้อบังคับต าบลว่าด้วยการก าจัดส่ิงปฏิกูลมูลฝอย 
(๓) แก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน์ 
(๔) โครงการจัดซื้อถังขยะมูลฝอยให้ทุกหมู่บ้านภายในต าบล 
(๕) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ า 

 



 

 

หน้า ๑๕ 
 

ด้านเศรษฐกิจ 

(๑) ส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านโดยการก่อต้ังกองทุนส่งเสริมอาชีพทุกหมู่บ้านเพื่อเป็นกองทุน
หมุนเวียน เช่น ส่งเสริมอาชีพกลุ่มทอผ้าไหม,กลุ่มทอกก,เล้ียงปลาดุก,ปลูกผัก,ปลูกเห็ดฯลฯ 

(๒) สนับสนุนกิจการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
(๓) ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน  
(๔) ให้เงินทุนกู้ยืมแบบปลอดดอกเบ้ีย ๕ ปี แกกลุ่มอาชีพหมู่บ้านต่าง ๆ ทุกหมู่บ้าน 
(๕) ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอแวงน้อย จัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบล เพื่อให้

ความรู้แก่เกษตรและให้การช่วยเหลือการประกอบอาชีพการเกษตร 
ด้านสังคม 

(๑) จัดประชุมต าบลและศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดเคล่ือนท่ี ประจ าปี 
(๒) จัดต้ังศูนย์ประสานพลังแผ่นดินเพื่อต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
(๓) อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นโดยการสนับสนุนส่งเสริมการจัดงานประเพณี 
(๔) จัดการส่วนเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต าบล กีฬานักเรียน และประชาชนท่ัวไป 
(๕) การปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และติดเช้ือ HIV ด้วยการอุดหนุนงบประมาณให้อ าเภอแวง

น้อย เป็นหน่วยด าเนินการ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์และติดเช้ือเช้ือ HIV เฉลิมพระเกียรติ
อ าเภอแวงน้อย 

(๖) สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์พลังแผ่นดินต่อสู้เอาชนะยาเสพติดอ าเภอแวงน้อย ด้วย
การให้การสนับสนุนงบประมาณและการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างไม่เคยขาด 

(๗) สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานขอเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นด้วยการบริจาคส่ิงของในการจัด
งานกาชาดประเพณีผูกเส่ียว จังหวัดขอนแก่นเป็นประจ าทุกปี 

(๘) ช่วยเหลือคนแก่ ผู้พิการมอบเบี้ยยังชีพทุกหมู่บ้าน 
(๙) จัดหาอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)ให้นักเรียนกลุ่มเปูาหมายได้ด่ืมทุกโรงเรียน 
(๑๐) จัดพ่นสารเคมีก าจัดยุงลายและแมลงน าโรคทุกปี 
(๑๑) จัดหาเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเครื่องนุ่งห่มแก่ราษฎรผู้ยากไร้ทุกปี 
(๑๒) จัดสนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรม  อปพร. 
(๑๓) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาแจกจ่ายทุกหมู่บ้าน 
(๑๔) จัดสนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรมกู้ชีพต าบล 
ด้านการศึกษา 

(๑) อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนทุกโรงเรียนในต าบล 
(๒) สนับสนุนโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ ศูนย์ส่งเสริมการฝึกอาชีพ ศูนย์ส่งเสริมการฝึกอาชีพต าบล

ท่าวัด  
(๓) จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้กับศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน 
(๔) สนับสนุนจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนประถมภายในต าบลได้ด่ืมทุกวัน 

      ด้านการเมืองการบริหาร 

(๑) จัดส่งผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภประสิทธิภาพ
บุคลากร อบต  ๒  ครั้ง 
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(๒) จัดส่งพนักงานส่วนต าบลเข้าอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร อบต. ณ สถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  

(๓) จัดส่งพนักงานส่วนต าบลไปเข้าอบรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  ๒  ครั้ง 
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนพนักงานส่วนต าบลศึกษาต่อ 
(๕) ขยายเวลาให้การบริการประชาชนในวันเสาร์ และไม่มีการพักเท่ียง 
(๖) ด าเนินงานตามนโยบายบ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคูณธรรม 
(๗) ประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ ปีละ ๔  ครั้ง เพื่อติดตามการด าเนินงานคณะผู้บริหารและแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร  
 

๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๒.๑ ผลท่ีได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ได้ด าเนินงานต่างๆ ต้ังแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อ

แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดี
ขึ้น  ผลท่ีได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพื้นท่ี   
5.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบ้ียยังชีพทุกคน 
๖.  ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
๗.  ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการท่ีถูกต้อง 
8.  ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อน าไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 
9.  ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ด้วยความ      
สะดวก 
๑๐. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
๑๑. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๑2. ไม่มีเกิดอาญชญากรรมการในพื้นท่ี 

๒.๒ ผลกระทบ 
 จ านวนโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 255๗-2560)  มีจ านวนมากเกินไปไม่สอดคล้อง

กับงบประมาณด าเนินงานท่ีมีจ านวนจ ากัด ท าให้การน าโครงการในแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้น้อย 
 
3.  สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 
 ปัญหาอุปสรรค 

จ านวนโครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 255๗-2560)  มีจ านวนมากเกินไป  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงบประมาณด าเนินงานท่ีมีจ านวนจ ากัด ท าให้การน าโครงการในแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้น้อย 
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 ข้อเสนอแนะ 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ในปีถัดไป  ควรปรับปรุงดังนี้       

1. ในการบรรจุโครงการ/กิจกรรมต้องสอดคล้องกับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด และไม่ควร 
บรรจุโครงการ/กิจกรรม มากจนเกินไป 

2.จากการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ผลปรากฏว่าประชาชนต้องการให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าวัด น าโครงการ/กิจกรรม ท่ีเป็นข้อเสนอของชุมชนท่ีได้จากการประชุมประชาคมท้องถิ่นไปบรรจุเป็น
แผนพัฒนาสามปีและน าไปด าเนินการตามก าหนดระยะเวลา  
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ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 

 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี   
  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรม
กรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์

ชาติ มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อ
ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะท่ี ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี ๓ (ปี 
๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ได้แก่ (๑) 
คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) 
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
๒๐ ปี ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติท่ีมาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง
เป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างท่ีกลไกการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
๒. สาระส าคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติท าให้ภูมิ
ทัศน์ของโลกเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยี 
และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ  ก็มีปัจจัยเส่ียงและภัย
คุกคามท่ีต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากข้ึนกระแสทุนนิยมและการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของ
โลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” 
ต้องปรับตัวและเปล่ียนไปเป็นระบบเศรษฐกิจท่ี “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตร
ล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ท่ีอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของ
กระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงมีปัญหาความเหล่ือมล้ าทางด้าน
รายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหา
ความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมท้ังโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  องค์
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ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพสาหรับประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะท่ี
การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบ
และแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน และขับเคล่ือนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการ
เปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคล่ือนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมท้ังความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคม
โลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเส่ียงด้านอื่นๆ ท่ีซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติด
ข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะท่ีการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความ
ผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเส่ียงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
 นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปล่ียนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะท่ีโอกาสทางเศรษฐกิจขยาย 
เพิ่มข้ึน แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่ง
ท าให้ความเหล่ือมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับในอนาคต 
๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ  
เงื่อนไขภายนอกท่ีส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และมีความเส่ียงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคล่ือนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูล
ข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความ
เช่ือมโยงทุกระบบในขณะท่ีศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคล่ือนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการท้ังปัญหา
ต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนท่ีทาให้
ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเส่ียงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะท่ีจะมีผล
พวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเส่ียงให้เกิด
ภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มท่ี รวมท้ังอาจจะมีความผันผวนของการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ท่ีจะช่วยให้
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นท่ีเคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยัง
ไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ท่ีจะเป็นโอกาสสาหรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มท่ีจะขยายตัว
ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช้า 
แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศ
ขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเส่ียงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่ง
ปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

  ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปล่ียนผ่านท่ีส าคัญจากการปรับดุลอ านาจ
ของสหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียท่ีเพิ่มมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันท้ังความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยข้ึนอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติท้ังในระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  สาหรับการเปล่ียนแปลงด้าน
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เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีเป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมท้ังเกิดการ
เช่ือมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานท่ีกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปล่ียนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนา
เทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมท้ังน้ ามัน ซึ่งแม้ราคา
จะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมท้ังพืช
พลังงานท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 
  นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเส่ียงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปล่ียนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ท้ังนี้โครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเส่ียงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมท้ังมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเส่ียงด้านการ คลังท่ีส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลก
ร้อนและการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศท่ีผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น  กดดันให้
ต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมาก
ขึ้น ในขณะท่ีความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความท่ัวถึงมากขึ้น  ประกอบกับจ านวน
ประชากรท่ีเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นท่ี และความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปล่ียนแปลง
ดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  การใช้ระบอบประชาธิปไตย และ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 
  ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาต้ังแต่ปี 
๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางต้ังแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี 
๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น 
ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และ
เครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเท่ียว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญ่ขึ้น
ส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มข้ึนเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉล่ียไม่ถึง
ร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ 
คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน
ต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้น
ตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติท้ัง
ในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง
ของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมท้ังกรอบความร่วมมือท่ีช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐาน
ต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 
  นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเส่ียงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการท่ีดีอันได้แก่ 
การด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัย
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ทางการเงินการคลังท่ีก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคง
มากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มี
การด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและ
ประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดา
เนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 
  แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านท้ังทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉล่ียยังต่ าและการ
ออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงาน
โดยเฉล่ียยังต่ า ท้ังระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคล่ือนหลัก 
ขณะท่ีโครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่ า โดยท่ีการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อ
การวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยท่ีดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
ได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สาหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณา
การจึงส้ินเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส 
และขาดความรับผิดชอบ ขณะท่ีปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็นวงกว้าง  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ              
โลจิสติกส์  รวมท้ังการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาด
ประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปล่ียนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่
เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะท่ีความเหล่ือมล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยัง
เป็นปัญหาท่ีท้าทายมาก รวมท้ังปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและ
ส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรมลงในทุกด้าน 
  ท้ังนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศท่ีจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยท่ีส า คัญ ได้แก่ การ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะท่ีส าคัญยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความ
มั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ท้ังด้าน
แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน
นอกจากนั้นปัญหาความเหล่ือมล้าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อ
การยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานท่ีมี
คุณภาพอย่างท่ัวถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายท่ีทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้า และท่ี
ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นท่ีต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ท่ีท าให้จ าเป็นต้อง
เร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการท่ีดี 
  โครงสร้างท่ีเป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเส่ียงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ท่ีกระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น  เป็น
โลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยท่ีการเคล่ือนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูล
และข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยท่ีประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการ
เพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน  ขณะเดียวกันความเส่ียงและข้อจากัดท่ีเกิดจากสภาพ
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ภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น  กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของ
สังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นท้ังในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็น
ต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเส่ียงอย่างชาญฉลาด
มากขึ้น โดยท่ีการปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับ
การสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่
สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถใน
การแข่งขัน รายได้เฉล่ียของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉล่ียจะยังต่ า และปัญหา
ความเหล่ือมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมท้ังทรัพยากรจะร่อยหรอเส่ือมโทรมลงไปอีก และในท่ีสุดการพัฒนาประเทศจะไม่
สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ท้ังนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศท้ังท่ีเป็น
จุดแข็งและเป็นจุดอ่อนท่ีจะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดท้ังโอกาสและความเส่ียงใน
หลากหลายมิติ การท่ีประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้
ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์
ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปล่ียนแปลงเหล่านั้น  โดยท่ีประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับ
ภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเส่ียงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถ
อาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปล่ียนค่านิยมและ
วัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ  เพื่อให้
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการท่ีจะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมั่งค่ัง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ท้ังนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมท้ังความเส่ียงของประเทศ จะน าไปสู่การ
ก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศท่ีชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยท่ีจะ
ส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคล่ือนการพัฒนาไปในทิศทางท่ี
สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพ
เดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงท่ีผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปล่ียนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  ถือเป็นการสูญเสีย
โอกาสและส้ินเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ
ไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบท่ีจะต้อง
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ขับเคล่ือนประเทศไปสู่เปูาหมายท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์
ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความ
เส่ียงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปล่ียนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับ
คนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคล่ือนประเทศให้
สอดคล้องกับประเด็นการเปล่ียนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ท้ังปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหล่ือมล้ า ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความ
เส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปล่ียนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติท่ีมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส า คัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมท้ังนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ  
ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการท่ีทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสาน
สอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งส่ิงท่ีคนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลัง
อ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักด์ิศรีไม่เป็นภาระของโลก
และสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้อง

มีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประ
จาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 



 

 

หน้า ๒๗ 
 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมท้ังการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการท้ัง
ในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเช่ือมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมท้ังเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 
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(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการส่ิงแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวท่ีมั่นคง กรอบ
แนวทางท่ี 
ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง  ลดความเหล่ือมล้าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
(๕) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมท้ังมีความสามารถใน
การปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 

(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพื้นท่ี ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อท่ีส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคล่ือนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวท่ีชัดเจน มีการก าหนด

เปูาหมายและภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติ
ได้ และมีการก าหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคล่ือนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมท้ังมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 
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๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคล้องต้ังแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ 
การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- ๒๕๕๙) ได้ส้ินสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไว้
แล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิน่ต าบลทางขวาง  มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

 
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ  ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีส าคัญ ดังนี้  

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

 
๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เร่ิมแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉล่ียประมาณร้อยละ ๕ ต่อป ีจนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่
ท่ีประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะ
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ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีท่ีผ่านมาการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉล่ียเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับท่ีจะท าให้ประเทศไทยหลุด
จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุท่ีส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี 
๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของ
ไทยโดยเฉล่ียในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ท่ีประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี 
ระดับการพัฒนาท่ีสูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเร่ิมลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปล่ียนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ท่ีระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ 
๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป ี๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการส่ังสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมข้ันปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรม
พื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมท่ีมีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและ
ของนักลงทุนไทยท่ีมีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการ
เคล่ือนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า  ท าให้ผลิต
ภาพแรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพิ่มในระดับท่ีน่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor 
Productivity : TFP) ท่ีลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาท่ี
ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็น
เฉล่ียร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตท่ี
มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ จะอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ท่ีผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศท่ีเริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่
การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ท้ังนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้า
เป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคล่ือนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเง่ือนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 
๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจ
ไทยอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ้านวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่าง
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ต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณท่ีจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่ง
เพิ่มข้ึนจากเฉล่ียร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี ๑๑ ช้ีให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะส้ันในระยะท่ีผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคล่ือนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันท่ีอยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศท่ีมีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศท่ีมีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับท่ี ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ท่ี ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศช้ันน้า 
ในขณะท่ีผลการวิจัยประเทศท่ีมีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี  ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing 
Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ 
ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเช่ือมโยง
ให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยใน
ปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ท่ี ๔๗ และด้านเทคโนโลยีท่ี ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับท่ี ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีท่ีผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉล่ียการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในป ี๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชน
ประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะท่ีประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาอยู่ท่ีร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในป ี๒๕๕๕ ตามล าดับ 

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

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปล่ียนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนคร
หลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ท่ัวถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง 
และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความ
เส่ียงด้านความมั่นคงท้ังในระยะส้ันและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการ
พัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ้ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท าธุรกรรม
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อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ้ากัดต่อการท้าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ 
ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านท่ีตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น 
ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

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

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซ่ึงจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และ
ร้อยละ ๐.๒ ในป ี๒๕๕๗ ขณะท่ีผลิตภาพแรงงานเฉล่ียเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–
๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และก าลังแรงงานกว่าร้อย
ละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 
๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบ
การประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การ
เพิ่มข้ึนของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลท่ีเพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมใน
ก าลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ 
๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ท่ีลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ียลดจาก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ท่ีสุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปล่ียนแปลงไปท าให้ครอบครัวเส่ียงต่อ
การล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉล่ียสูงขึ้น อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี 
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉล่ียของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉล่ีย ๘.๙ ปี ขณะท่ีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉล่ียต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คน
ไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญท่ีสุด คือ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
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๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหล่ือมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น
เล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ 
๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยท่ีสุดกับกลุ่มคนจนท่ีสุดแตกต่างกัน
ถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยท่ีสุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ท้ังหมด 
ขณะท่ีกลุ่มคนจนท่ีสุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานท่ีส าคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจท่ี
ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ท่ัวถึง* ประชากรท่ีเกิดช่วงปี 
๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัว

อยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองท่ีดินโดยกลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครอง
ท่ีดินมากท่ีสุด มีสัดส่วนการถือครองท่ีดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองท่ีดินร้อยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครองท่ีดินน้อยท่ีสุด 
๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่ีดินว่างเปล่าของ
ภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่าง
ภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ท่ีมี
ฐานะความเป็นอยู่ดีท่ีสุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ท่ีมีฐานะ
ความเป็นอยู่ด้อยท่ีสุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ 
เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ท่ีเพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉล่ียสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้า
ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการท่ีไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการท่ีคนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะท่ี กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบข้ันบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุท้ังประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ย
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ยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสท่ีอยู่ ใน
ครอบครัวยากจนให้ได้รับการเล้ียงดูท่ีมีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม  
สวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านท่ีอยู่อาศัยภายใต้
โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ 
ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาท่ีอยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ท่ีมีรายได้น้อยและผู้
ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเร่ิมเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสั งคมพหุ
วัฒนธรรมมากข้ึน อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่
ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติท่ีก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี และบูรณาการเป็น
แผนต าบลเพื่อเช่ือมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้
ได้รับการสนับสนุนท้ังในด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่ม
ท้ากิจกรรมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ 
เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรท้ังหมด 
และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีท่ีผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ท่ีมีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ้านวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึ้น ท้าให้ความต้องการใช้

ท่ีดินเพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นท่ีปุาไม้
จึงถูกบุกรุกท้าลายมากขึ้น โดยพื้นท่ีปุาไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นท่ีท้ังหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากร
ดินและท่ีดินมีปัญหาความเส่ือมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเส่ือม
คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นท่ีสูงชันหรือพื้นท่ีภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการน้าไปใช้
ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรท่ีดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
การบริหารจัดการท่ีดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองท่ีดิน  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม้อย่างต่อเนื่องเป็น
เวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปล่ียนสภาพไปใช้ประโยชน์
อื่นๆ จ้านวนมาก เช่น การเพาะเล้ียงชายฝ่ัง โดยเฉพาะการท้านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ท้าให้
พื้นท่ีปุาชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ท่ีมีพื้นท่ีปุาชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิด
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เป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท้าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทาน
บัตรท้ังหมดต้ังแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ปุา
ชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ท่ีมี
ปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะท่ีพื้นท่ีเพาะเล้ียงสัตว์น้าชายฝ่ังของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจาก
ปริมาณความต้องการสัตว์น้าท่ีเพิ่มมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีท่ีผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน้าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ 
ต้องน้าเข้าเพิ่มข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ท่ีระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความ
ต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ามันดิบมีการน้าเข้าสูงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ 
ของการน้าเข้าพลังงานท้ังหมด ขณะท่ีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ข้ันต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ท่ีระดับ 
๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ท้ังนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดย
มีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะท่ีมีการใช้พลังงานเพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะท่ีการพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้าท่าธรรมชาติ มีแอ่งน้าบาดาลท้ังหมด ๒๗ แอ่ง
น้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในช้ันน้าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพท่ีจะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้าบาดาลท่ีมีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ้ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการ
ด าเนินการส ารวจสูง ขณะท่ีภาพรวมความต้องการใช้น้าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยท่ีศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
และยังไม่สามารถจัดสรรน้าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิด

ขยะมูลฝอยเฉล่ียต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
๒๕๕๗ สถานท่ีก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี 
๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปล่ียนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการก าจัด
ซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะท่ีการ
จัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้า
ของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ีอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบ
สารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นท่ีของประเทศ และท่ีเป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุุนละออง ก๊าซโอโซน 
และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นท่ีวิกฤติในเขตพื้นท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ท่ียังคงประสบปัญหา



 

 

หน้า ๓๗ 
 

สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะท่ีพื้นท่ีอื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเช้ือเพลิงเมื่อต้น
ปี ๒๕๕๗ ท้ังนี้ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร การท่ีปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการ
ปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเช้ือเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นท่ีมา
จากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ้านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน  ในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีท่ี
ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเส่ือมโทรมลง โดยแหล่งน้าท่ีอยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้าท่ี
อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเส่ือมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินท่ีมีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
บ าบัดน้ าเสียท่ีเพิ่มข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้าเสียจากชุมชน ๑๐.๓ 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะท่ีระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียท่ีเกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานท่ี
เพิ่มข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับท่ี ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีท่ี
ผ่านมา ท้ังนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ท่ีมีการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบ
กับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคปุาไม้และการใช้ประโยชน์ท่ีดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้
ภาคดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความส าคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยคร้ังและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถ่ีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ้าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเส่ียงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติท่ีส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจ้านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะท่ีน้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติท่ีส่งผลให้ประเทศไทย
ถูกจัดอยู่ในล้าดับประเทศท่ีมีความเส่ียงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ช้ีว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่
ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับท่ีต้องเร่งแก้ไข 
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยท่ีจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน 



 

 

หน้า ๓๘ 
 

เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ 
(๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) 
หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองท้ังระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์
รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้
ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระท้าการทุจริตเพื่อให้ได้งาน
จากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเล่ียงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมี
แนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ท่ีตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรม
และจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้
ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ ส่ือมวลชนหลายส านักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการ
ทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรม
หรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉล่ีย
อยู่ท่ี ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี ๕๒% และมีคะแนนเฉล่ีย
ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ท่ีมีคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญใน
การพัฒนาการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ลงทุนท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นท่ีใช้หลักการกระจายอ านาจท่ี
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยท่ีไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ท้ังสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหาร
ราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน้าไปปฏิบัติ ท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท. ในระยะท่ีผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าท่ีและเพิ่มรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตาม
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แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับท่ี ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจท่ีจะต้อง
ถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ 
งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็น
ข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่ท่ีสถานี
อนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาท่ีต้องการการแก้ไข เช่น การทับ
ซ้อนของอ านาจหน้าท่ีและเขตพื้นท่ีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรืองค์การ
บริหารส่วนต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท้าให้การ
เลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเอง
ในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ 
๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และ
ร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งท่ีต้ังของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก การ
จัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี
ขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปล่ียนแปลงจากในอดีตท่ีมีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปช่ันใน
ปัจจุบันท่ีประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ท่ีสูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการ
ทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ท่ีเกิดมากขึ้นในช่วงท่ีรัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบ
ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
มาตรการต่างๆ ท่ีออกมา รวมท้ังกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถท่ีจะ
เข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ 
คะแนน อยู่อันดับท่ี ๘๕ จากการจัดอันดับท้ังหมด ๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้น
เล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ท่ีได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน พบว่า 
ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ 
คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 

 
๓ บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉล่ียร้อยละ ๓.๘ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉล่ียร้อย
ละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉล่ีย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และเฉล่ีย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิต
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ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉล่ียร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๒.๐ และภาค
บริการขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลง
เฉล่ียร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ 
เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณ
การร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณี
ฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเส่ียงท่ีจะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อ
ค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานท่ีจะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉล่ียร้อยละ ๑.๐ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้าน
การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นส่ิงจ้าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะ
ลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผล
ให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ท่ีการปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุ
เพิ่มข้ึนท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น 
(๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ียประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. 
ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศ
ไทยมีความสุ่มเส่ียงท่ีจะไม่สามารถหารายได้ท่ีเพียงพอในการท่ีจะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มี
ความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนท่ีมีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 
๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนก าลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยใน
ด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ 
และการขาดการคุ้มครองทางสังคมข้ันพื้นฐานท่ีจ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องท่ีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย 
อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการ
พัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่
อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ 
สรอ. ต่อคนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหล่ือมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยท้ังความเหล่ือมล้ าด้านรายได้ โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศท่ีลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์
ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นท่ีและบางสาขาการผลิตไม่ท่ัวถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่
ตกอยู่ในกลุ่มท่ีมีโอกาสและรายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคน
จนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหล่ือมล้ายังส่งผลให้
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เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุข
ท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นท่ีนั้นๆ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นท้ังปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะช่วยลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเส่ือมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 
รวมท้ังปัญหาการบริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ท้ังนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานใน
พื้นท่ีอาจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองท่ีมากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด 
การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น  นอกจากนี้ ความต้องการ
แรงงานท่ีมากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการท่ีมีจ านวนมาก 

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

จัดการภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตรา
ส าคัญๆ ท่ีจะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ 
หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใดท่ีด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหล่ือมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน้าท่ี และขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
รวมท้ังมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน  ฯลฯ 
มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความ
ยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบภาษีอากร
ท่ีมีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องท่ีเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาท้ังประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปช่ัน
ท้ังการคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพื่อ
รายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ  เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน 
แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 



 

 

หน้า ๔๒ 
 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากร
รวมท่ัวโลก โดยประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาท่ีค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุุน อเมริกา 
ยุโรป ขณะท่ีกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างส้ันกว่า 
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุท่ีส้ันกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  
โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคล่ือนย้ายแรงงานต่างด้าวมาก
ขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการท่ีเหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศ
ไทยท่ีจะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเท่ียว ท่ีพักอาศัย การให้บริการสุขภาพใน
รูปแบบต่างๆ รวมท้ังเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปล่ียนท่ีรวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าท่ีมีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีท่ี
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือท่ีเรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มอืถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และ
อื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น  โดยหากภาคการผลิตท่ี
ปรับตัวตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้
ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปล่ียนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนท่ีมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใส
และส่ิงแวดล้อมมากขึ้น 

 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่ง
โอกาสท่ีส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดใน
ด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับ
การผลิตท่ีสูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานท่ีต้ังและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคล่ือนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรง
กดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมท้ังแนวนโยบายและ 
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มาตรการการพัฒนาของภาครัฐท่ียังไม่ท่ัวถึง ยังมีแนวโน้มท่ีจะตอกย้ าปัญหาความเหล่ือมล้าทางด้านรายได้ให้มี
ความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง  (Inclusive Growth) ซึ่งเป็น
ปัจจัยท่ีจ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงท่ีจะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 
๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการส่ังสมหนี้
สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกท่ีมีความเส่ียงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ  ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อส่ือสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีท้ังโอกาสและความเส่ียง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพิ่มขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปล่ียนไป ส่งผลกระทบต่อ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม้เกิดความเส่ือมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเส่ียงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศปุาไม้ ระบบนิเวศชายฝ่ัง พื้นท่ีชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝ่ัง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยคร้ังขึ้นและมีความรุนแรงมากข้ึน ท้ังอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมท้ังวิถีการด ารงชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและ
เป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการ
แข่งขันทางการค้า 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเปูาหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเปูาประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ 
และเปูาหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ท่ี
ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ียั่งยืน ลดความไม่
เท่าเทียมกันท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อม
ในการรับมือการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  มี



 

 

หน้า ๔๔ 
 

การจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 
๔ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีน้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี สศช. ได้จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งและ   โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

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

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๒.๕ ต่อป ี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ ๗.๕ ในขณะท่ีปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อป)ี 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 
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๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔ ) เพิ่ มประ สิทธิภาพและเสริมสร้ า งธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(๓) มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม 

๕ แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ท้ัง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมท้ัง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงท้ังเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานท้ังระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคล่ือนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิตและระหว่างพื้นท่ีการผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคล่ือนย้ายไปสู่สาขาการผลิตท่ีมีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานท่ีเช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดท่ีมีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดท่ีเป็นของตนเองมากขึ้น  
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต  บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
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ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือท่ีมีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมท้ังพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมท่ีเกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน 
และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาค
อาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปล่ียนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมท่ีสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับท่ีจ้าเป็น
ส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นท่ีและความ
ต้องการของตลาดต้ังแต่ต้นน้าถึงปลายน้าท้ังด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมท้ังส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร
จากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัด
จากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นท่ีและแหล่งน้า ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ี
เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการปูองกันความเส่ียง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเช่ือมโยงกันเป็นโครงข่ายท้ังทางบก ทางน้า และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือ
ขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเท่ียวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวให้
ครอบคลุมและทันสมัยท้ังการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียวและก าหนด
และจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเท่ียวให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นท่ีในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเท่ียว โดย
สนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเท่ียวของพื้นท่ีท่ีมีความเช่ือมโยงท้ังทางกายภาพ  วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและ
กิจกรรมการท่องเท่ียว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน ท้ังประเทศท่ีมี
พรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมท้ังระบบ
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมท่ีเป็น
ฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการท้ังใน
ระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น 
โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมท้ังปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคล่ือนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ท้ังภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ้านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้นการพัฒนา
ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้
พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดต้ังส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ รวมท้ังการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร  และกิจการ
เพื่อสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
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โดยช่วงวัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการท่ีสมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม  วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท้างานท่ีเหมาะสมตาม
ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อปูองกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่

เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูท้ังระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คน

ดีคนเก่ง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนท้ังระบบ

การศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาส่ือเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคน
ให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและส่ือเพื่อการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุท้ังในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและท่ีอยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหล่ือมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายท่ีมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
ท้ังในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย 
(Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมท้ังส่งเสริมการให้
ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การ 
ขับเคล่ือนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะท่ีมีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบท่ีหลากหลายท้ังในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังพัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของ
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เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ี  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะ
ระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการ
จัดหาท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายท่ีอยู่อาศัยแห่งชาติและ
เมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการท่ีอยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) 
การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานท่ีจ้าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเปูาหมาย (Customized Welfare) ท่ีค านึงถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยท่ีไร้ท่ีดินท้ากินและยากจนได้มีท่ีดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในท่ีดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นท่ีเปูาหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากร
น้า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมท้ัง
ปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  
รวมท้ังการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล้า เช่น กฎหมายปุาชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายท่ีดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ท้ังด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อ
ความต้องการของคนในเมือง รวมท้ังเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศท้ังด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ 
รวมท้ังปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า  ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน รวมท้ังส่งเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นท่ีชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ้านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย
ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นท่ีปุาไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมท้ังผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรท่ีดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองท่ีดิน จัดท้าฐานข้อมูลท่ีดินเพื่อการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีท่ีดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองท่ีดินท่ีเหมาะสม และ
ก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองท่ีดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้า จัดต้ังองค์กรบริหารจัดการ 
น้าในระดับพื้นท่ี เช่น คณะกรรมการลุ่มน้า และองค์กรผู้ใช้น้า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเท่ียว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหาร
จัดการแร่โดยก าหนดปริมาณท่ีเหมาะสมในการน้าแร่มาใช้ประโยชน์  ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต 
บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ท่ีก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุท่ีใช้แล้ว ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ขับเคล่ือนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพื่อส่ิงแวดล้อม การศึกษาเพื่อส่ิงแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถ
ปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริมภาคบริการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อย เพื่อให้
ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน้ากลับมาใช้
ใหม่ให้มากท่ีสุด  
เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานท่ีก าจัดในพื้นท่ีวิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายท่ีเหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการท่ียั่งยืน โดยให้ความรู้แก่
ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท้าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคล่ือนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
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ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการปูองกันน้าท่วม วางแผนปูองกันเมือง
และพื้นท่ีชายฝ่ัง พัฒนาเมืองท่ีสามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนว
ปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท้าแผนธุรกิจต่อเนื่อง  รวมท้ังการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีท่ีประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคล่ือนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม รวมท้ังเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเช่ือมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับ
พื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานท่ีมี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการท่ีมีผลกระทบในวงกว้าง 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ( กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ) 
(พ.ศ. 2557 - 2560)   ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
วิสัยทัศน์   
เพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง) อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การท่องเท่ียว และการ
ลงทุนสู่สากล  
เป้าประสงค์ 
       1. เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน  
       2. เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ  
       3. พัฒนาการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
       4. ความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการค้า การแปรรูปพืชเศรษฐกิจให้มีความ   เข้มแข็ง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการค้า การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มศักยภาพ การท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2557 – 2560(ฉบับทบทวนใหม่ พ.ศ.2560)  มีสาระส าคัญดังนี ้

วิสัยทัศน์  ขอนแก่นเมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า  การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์  เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ และสังคมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
                              - ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และบริการ  
     - ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์  
     - ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุข 
     - ศูนย์กลางการศึกษา     
     - ศูนย์กลางการประชุม และการท่องเท่ียว 
     - ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว 
ภาคอุตสาหกรรม 
- นครเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
      - พลังงานทดแทน 
     - ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร/อุตสาหกรรมสีเขียว 
ภาคเกษตร 
      - พืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว, อ้อยโรงงาน, มันส าปะหลัง) 
      - พืชเศรษฐกิจรอง (ผักปลอดภัย, มะม่วงน้ าดอกไม้) 
      - สัตว์เศรษฐกิจหลัก (โคเนื้อ, ไก่) 
ภาคท่องเที่ยว 
     - ศูนย์กลางประชุมและการท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ไดโนเสาร์) และวัฒนธรรม 
OTOP  
- ผ้าไหมมัดหมี่,ผ้าฝูาย  

พันธกิจ   
1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก  
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยนื 
3. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

เป้าประสงค์รวม 
1. อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน และมีเสถียรภาพ 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 
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3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
4. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศอนุ   ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน  

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน   
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
3.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์  
 “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  
  และเมืองหลักเศรษฐกิจ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
พันธกิจ  
1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเท่ียว 
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะและเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล และเกิดประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน 
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชนท่ีเป็น
เอกลักษณ์ท้องถิ่น 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริการภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

 “ต าบลท่าวัดชุมชนน่าอยู่  สภาพแวดล้อมท่ีดี   
คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 2.3 เปูาประสงค์ 
  1. ระบบการคมนาคมมีประสิทธิภาพ พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐาน และการ
บริหารจัดการแหล่งน้ าทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน 
  3. การบริหารจัดการด้านการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  กีฬา และสาธารณสุข  อย่างมีประสิทธิภาพ
    

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ าเสีย 

  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
  6. พัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.4 ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1. จ านวนเส้นทางท่ีได้รับการก่อสร้าง 
2. จ านวนเส้นทางท่ีได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม 
3. ร้อยละของครัวเรียนท่ีมีไฟฟูาใช้ 
4. จ านวนหมู่บ้านท่ีได้รับการติดต้ัง/ซ่อมแซมไฟฟาูสาธารณะให้
ใช้งานได้ดีทุกแห่ง 
5. จ านวนการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร 
6. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีน้ าประปาใช้ 
7. จ านวนแหล่งน้ าท่ีได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจ 1. จ านวนโครงการกิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 
2. จ านวนโครงการกิจกรรมในการฝึกอบรม  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านคุณภาพชีวิต 1. จ านวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้าน ศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม 
2. จ านวนโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา 
3. ร้อยละของความพึงพอใจจากประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ 
4. จ านวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ 
5. จ านวนกิจกรรมโครงการเพื่อการสงเคราะห์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

1. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2. ร้อยละของประชาชนมีจิตส านึกในการก าจัดขยะมูลฝอยและ
น้ าเสีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมืองการบริหาร 
 

1. จ านวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
3. ร้อยละของความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรและการ
ให้บริการ 
4. จ านวนโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านการบรหิารจัดการท่ีดี 
5. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรถูกต้องรวดเร็ว 
 

ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการปูองกันยาเสพติด 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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 2.5 ค่าเปูาหมาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เปูาหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้การคมนาคมท้ังทางน้ าและทางบก สะดวก รวดเร็ว   
สภาพแวดล้อมสะอาดตา และระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการครบครัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจ 1. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพิ่มข้ึน และมี
รายได้เพิ่มข้ึน 
2. เพื่อให้ประชาชนสามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีทาง
การเกษตร ไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเพื่อเพิ่มผลผลิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านคุณภาพชีวิต 1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
2. เพื่อให้ประชาชนได้ยึดหลักค าสอนทางศาสนาในการด ารงชีวิต 
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประกอบคุณงามความดีและใช้งาน
ประเพณี  วัฒนธรรม  เป็นส่ิงสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน
สร้างความรักความสามัคคี 
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย   และเสริม
ทักษะการพัฒนาให้กับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น ปลูก
ต้นไม้ อนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งน้ า  
2. การบริหารจัดการขยะ และการบ าบัดน้ าเสีย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการเมืองการบริหาร 
 

1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและ
การปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
สถานท่ีในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการองค์กรให้พร้อมบริการประชาชน 
2. การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการปูองกันยาเสพติด 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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2.6 กลยุทธ์ 
  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ และแหล่งน้ า 
  2. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
  3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่การทะนุบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
      ประเพณี และภูมิปัญญาทองถิ่น 
  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  5. การบริหารจัดการท่ีดีและส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  6. การบริหารจัดการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาการจัดการบริการ
สาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาด้าน
การศึกษาฯ อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาท่ียั่งยืน ควบคู่กับ
การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับโนบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์
สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวัด จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

๒.๘  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหารส่วนต าบล มีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT  Analysis) 

       ๑. จุดแข็ง 
๑.๑  มีพื้นท่ีขนาดต าบลขนาดกลางง่ายต่อการบริหาร และดูแลอย่างท่ัวถึง 
๑.๒  มีกลุ่มสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล 
๑.๓  มีสภาพพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในการท าการเกษตรได้หลายประเภท   
๑.๔  เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง 
รวดเร็ว 
๑.๕  กลุ่มองค์กรภาคประชาชนท่ีเข้มแข็ง และมีการท างานในระบบของเครือข่าย 
๑.๖  มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชนในทุกชุมชน 
๑.๗  มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ท าให้คล่องตัวในการบริหารงาน 

    ๒. จุดอ่อน 
 ๒.๑  ขาดระบบชลประทานท่ีดี  ขาดน้ าช่วงหน้าแล้ง 
 ๒.๒  กลุ่มอาชีพเสริมยังไม่เข้มแข็ง ต่างคนต่างท า 
 ๒.๓  ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้  ความเข้าใจ  ในการมีส่วนร่วม 
 ๒.๔  ไม่มีแหล่งเก็บน้ าขนาดใหญ่เพื่อการเกษตร 
 ๒.๕  ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆเช่น การปลูกพืชเชิงเดียว ฯลฯ 
 ๒.๖  งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้เพียงพอ 
 ๒.๗  เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา 

    ๓. โอกาส 
  ๓.๑  เยาวชนและประชาชนสามารถฝึกอาชีพได้หลากหลายมากขึ้น  เพราะมีส่งเสริมและสนับสนุน   
  ๓.๒  การพัฒนาคนและสังคมด าเนินการอย่างมเีปูาหมาย ด้านการพัฒนา 
  ๓.๓  มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 
  ๓.๔  แนวโน้มของรายได้ท่ีได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามล าดับแผนกระจายอ านาจฯ และการ   
  จัดเก็บรายได้เองขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๔. ข้อจ ากัด 
  ๔.๑  การผลิตทางการเกษตร ผลิตได้ลดลง 
  ๔.๒  การพัฒนาต่างๆผ่านระบบราชการเป็นหลักท าให้เกิดความล่าช้าเพราะมีหลายข้ันตอน 
  ๔.๓  ราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาถูก 
  ๔.๔  การส่งเสริมการเกษตรไม่ชัดเจน  
  ๔.๕  ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพต่ า ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มี  
  ราคาตกต่ า 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ปัญหา 

    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ยังคงเป็น
ปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็คือ  ด้าน
งบประมาณ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องบริหาร
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างท่ีสุด ส่วนอีกปัญหาท่ี
ส าคัญ  และจ าเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตท้ังด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน คือ การ
วางแผนผังเมือง เพื่อจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต  ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่ก าลัง
ประสบปัญหามาก เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  
ต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมือง เพื่ออนาคตจะไม่ประสบปัญหา  หรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรง
มากนัก 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

๑. ถนนภายในหมู่บ้านช ารุดเสียหาย  ถนนเช่ือมระหว่างหมู่บ้านมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อประชาชนท่ีสัญจร 
ไป-มา ได้รับความเดือดร้อน  ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมามากพอสมควร 

๒. แหล่งน้ า  ล าคลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและต้ืนเขิน มีวัชพืชปกคลุม ท่อระบายน้ ายังถูกน้ ากัดเซาะ 
พังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อระบายน้ าเล็กท าให้การระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลากไม่ทันท าให้เกิด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

๓. ไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอท าให้การสัญจรไปมาในเวลากลางคืนไม่ปลอดภัย   ไฟฟูาแรงต่ าไม่เพียงพอ 
กับจ านวนครัวเรือน ไฟฟูาเพื่อการเกษตรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

๔. ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบประปาทุกหมู่บ้านการผลิตน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอต่อความ 
ต้องการของประชาชน  

๕. แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ าตามธรรมชาติในฤดูฝนท านาปี บางครั้งเกิดปัญหาภัย 
แล้งท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อการท านา เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นท่ีนาของตนเองท าให้เพิ่ม
ต้นทุนการผลิต เช่น ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ค่าไฟฟูา เป็นต้น บางพื้นท่ีพบปัญหาสภาพน้ ากร่อยไม่สามารถท านาได้ ไม่มี
อ่างเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้ได้ หน้าแล้ง  

๖. การโทรคมนาคมและการส่ือสาร ระบบการส่ือสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้โทรศัพท์มือถือใน 
การติดต่อส่ือสาร  

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นท่ี เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมท่ี
เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อด าเนินการของงบสนับสนุนจากหน่วยงายท่ี
เกี่ยวข้อง 
 ความต้องการของประชาชน 

๑.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ท่ัวถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
๒. ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม และวางท่อระบายน้ า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
๓. ขยายเขตไฟฟูาให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  
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๔. ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้ า 
๕. จัดหาแหล่งกักเก็บน้ า และจัดหาเครื่องกรองน้ าสะอาด ในการอุปโภค  บริโภค  

 ๖. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต  
๗. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
๘. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
๑๐. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
๑๑. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
๑๒. จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๑๓. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
๑๔. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

  
 ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
 ปัญหา 
  ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการท านา 
ในภาพรวมแล้ว  เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด   ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ  ไม่มี
พืชเศรษฐกิจท่ีเด่นชัดท่ีจะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญท่ีจะต้องคิดต่อไปว่า ท าอย่างไร
จึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขาย ออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอื่นๆ
สร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 
 ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ยังต้องอาศัย
งบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน  ปัญหาด้านสังคม  ปัญหาส่ิงแวดล้อม 
ปัญหาเรื่องน้ า ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไม่มีแหล่งจ้างงานภายในชุมชนปัญหา
ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว  ฯลฯ  ซึ่งปัญหาท่ีกล่าวมา ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน บางปัญหาจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นพร้อมท้ังยังต้องอาศัยงบประมาณท่ีมีอยู่ท่ีค่อนข้างจะจ ากัด  
เพื่อบริการจัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ กระตุ้น การใช้จ่าย การลงทุนภายในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ให้ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด มีอาชีพหลัก คือ การท านา รองลงมาเป็นอาชีพ
รับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเปูาหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้ น อาจ
รวมกลุ่มผู้มีความเช่ียวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
  ภาคการเกษตร เป็นส่ิงส าคัญยิ่งท่ีจะต้องด าเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด เล็งเห็น
ความส าคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดท า โครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาค
การเกษตร อีกท้ัง การเพิ่มพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายท่ีต้องด าเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  มีความต้องการความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร และสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าท่ีมั่นคงถาวร  ลานตากผลผลิตทางการเกษตร เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก 
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เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต ลดความช้ืน ก่อนท่ีจะจ าหน่าย เพิ่มมูลค่าสินค้า เพราะลดปัญหาการกดราคาผลผลิต 
เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้น และลดต้นทุนการผลิตไม่ต้องซื้อพันธุ์ข้าวในการท านาในฤดูต่อไป 
  

๓. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ปัญหา 
           ส าหรับปัญหาท่ีจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ดังนี้ 

๑. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
  ๒. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ปุวยเอดส์ 

๓. ปัญหาด้านการศึกษา  อุปกรณ์การเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
๔. ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
๕. ขาดสถานท่ีส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 

ปัญหาด้านสังคมท่ีกล่าวมาท้ังหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและปูองกันในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
   ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาท่ีรัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้กลับไม่ลดน้อยลงเลย 
เพราะกลุ่มเส่ียงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลท่ีเป็นจริง จึงยากแก่
การแก้ไข ก าหนดมาตรการที่ชัดเจน 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ไม่มีพื้นท่ีในการเล่นกีฬาหรือนันทนาการท่ีได้มาตรฐาน ขาด
อุปกรณ์กีฬา  หรือขาดพื้นท่ีในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัญหานี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝุายในการ
แก้ไข มิฉะนั้น จากปัญหาผู้ติดยาเสพติด ก็จะมีปัญหาอาชญากรรมตามมาอีกด้วย 
  ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แต่กลับไม่มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิต
อยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  
  ในเขตพื้นท่ีของในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ส่วนใหญ่มี อากาศร้อนช้ืน เหมาะแก่การเกิดโรค
ไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น  
  เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ขาดการปลูกจิตส านึกในด้านรักบ้านเกิด รัก
ในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ อายุระหว่าง ๑๘-๓๕ ปี อยู่นอกพื้นท่ี ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไป
ท างานท่ีอื่น ท้ังท่ีพื้นท่ีท าการเกษตรมีมากมาย แต่ขาดแรงงานท่ีส าคัญในการสานต่อ สืบทอดอาชีพท่ีเรียกกันว่า 
“กระดูกสันหลังของชาติ”  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  จะด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนท้ังทางด้านสาธารณสุข  จัดวิทยากร
มาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด 
คอยดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  
เพื่อให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง ส่วนในด้าน
การลดปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน ส่ิงส าคัญการปลูกฝังจิตส านึกท่ีดี ท้ังเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วย
ได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความส าคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็น
ความส าคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัด
อบรมท้ังทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการ
ส่งเสริมโดยการอบรมท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักและ



 

 

หน้า ๖๑ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ท้ังท่ีด าเนินการเองและจัด
งบประมาณอุดหนุน  ด้านสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ได้ส่งเสริมกีฬา
ในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทน
ให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อ าเภอ และระดับจังหวัด  ส่วนสถานท่ีหรือสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วน
ต าบล    ท่าวัด  จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและท่ีสาธารณะต่างๆ  การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในพื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ต้องด าเนินการและ
คาดการณ์ไว้ในอนาคต 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง เด็ก เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้
อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาน มีลูกหลานสานต่ออาชีพเกษตรกรรมอย่างภาคภูมิใจ 
และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สถานท่ีเล่นกีฬา ออกก าลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พื้นท่ีสาธารณะ
ประโยชน์หรือพื้นท่ีว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

๔. ด้านการเมืองและการบริหาร 
  ปัญหา 
  ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น  โดยเฉพาะ
ปัญหา “ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกต้ัง  ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายในอนาคต    
ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร  สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 
  ๑. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
  ๒. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารอย่างจริงจัง 
  ๓. สถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 
 ๔. ประชาชนขาดความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้น 
 จากท้ังหมดท่ีกล่าวมาถือเป็นปัญหาส าคัญท่ีมีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่น
เพื่อก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการท่ี
จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เช่น การประชาสังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือการให้ความรู้  
ในเรื่องต่างๆ   สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม ช่วงระหว่างระยะเวลาในการท านา คือ 
๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพื้นท่ี  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ท าให้ไม่
ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์   องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวัดมีข้อจ ากัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน หรือส่วนอื่น ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพื้นฐานของการ
ท างาน  ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด มีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณใน
การจัดหามีจ ากัด  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  มีน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ส่วนใหญ่เป็นรายได้ท่ีส่วนกลางจัดสรรให้  รายได้จากการจัดเก็บ
เองมีน้อยเนื่องจากพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ไม่มีแหล่งเศรษฐกิจภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  



 

 

หน้า ๖๒ 
 

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  และส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
สนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้ส่ือต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  จั ดอบรมแกนน าในชุมชน/
หมู่บ้าน   และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดต้ังกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้าน 
ในด้านต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการท างาน 
โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติท่ีดีในการท างาน   สร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง 
ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ และ
การปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนท่ีภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างท่ังถึงยุติธรรมและครอบคลุมพื้นท่ี
ท้ังหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา อีกท้ังออกข้อบัญญัติเพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการด าเนินการ   
 ความต้องการของประชาชน 
  ๑. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญ ของการมีส่วนร่วมใน ด้านการเมือง การบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  และสนใจท่ีจะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัดจัดขึ้น 
  ๒. ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว  
  ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  สามารถจัดเก็บรายได้อย่างท่ัวถึง และครบถ้วน เป็นธรรม เพื่อมีรายได้
ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้างอาชีพ
หรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน  

 
๕.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ปัญหา 

  ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  มีปัญหาการจัดเก็บข ยะ 
ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อน  และเพื่อเป็นสถานท่ีออกก าลังกาย     ซึ่งปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 
เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ท าให้ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง ปริมาณขยะใน
แต่ละวันก็ไม่มากนัก เป็นปัญหาขยะของครัวเรือน ดังนั้น  ปัญหาท่ีน่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็น  การปรับปรุงสวน
สุขภาพ สถานท่ีพักผ่อน ภายในชุมชนส าคัญๆของเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด ในอนาคต 

  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
  เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  มีพื้นท่ีเป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก การดูแล
ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือท าลายศัตรูพืช จนท าให้ระบบนิเวศน์ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ถูกท าลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ ปูองกันและ
ดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  จัดหาพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  
เพื่อสร้างพื้นท่ีสีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พื้นท่ีว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและ
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สนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม 
ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ปูองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และท าให้ประชาชนหวงแหน 
  ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างถูกต้อง และมี
เครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างเพียงพอ สร้างจิตส านึก
และมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ปูองกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 
 ๖.  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ปัญหา 

๑. ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๒. ปัญหาการให้ความช่วยเหลือด้านการบรรเทาสาธารณภัย 
๓. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ความต้องการของประชาชน 
ประชาชนต้องการให้สนับสนุนงบประมาณให้กับสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  

(อปพร.) และทีมกู้ภัย  ในการด าเนินกิจกรรมด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการให้บริการสาธารณะ
จัดฝึกอบรมหลักสูตร อปพร. ฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นท่ีเส่ียงภัย  ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  แก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด  
โดยจัดกิจกรรมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โครงสร้างความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด พ.ศ.2561-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับที่ 12 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการใน
ภาครัฐและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวดั 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
อปท.ในเขต
จังหวัด 
 

การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตการค้า การแปรรูปพืช
เศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง 

การก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน  

การเพิ่มศักยภาพ การ
ท่องเที่ยว 

การส่งเสริมการค้า การ
ลงทุน และพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  

การยกระดับ
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
เพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการ
แข่งขัน 

การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

การเพิ่มศักยภาพ
ของจังหวัดเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาส
จากกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

การ
พัฒนา
เมือง
และ
ชุมชน 

การ
พัฒนา
ศักยภาพ
พลเมือง
  

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

การสร้างเสริมทุนทาง
สังคมให้เข้มแข็งและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขันภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ 
อปท. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร  

การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

การ
พัฒนา
เกษตร
ย่ังยืน 

การ
เสริมส
ร้างสุข
ภาวะ 

การ
พัฒนาการ
บริหาร
ภาครัฐ 
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เป้าประสงค์ ระบบการคมนาคมมี
ประสิทธิภาพพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการได้
มาตรฐานและการ
บริหารจัดการแหล่ง
น้ าทางการเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เศรษฐกิจ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง มี
ศักยภาพใน
การพัฒนา
อาชีพ 
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

การบริหาร
จัดการด้าน
การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม 
กีฬา และ
สาธารณสุข 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
และการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
และน้ าเสีย 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
หลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาขน
ทุกภาคส่วน 

พัฒนาการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ
และแหล่งน้ า
  

กลยุทธ์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่การ
ทะนุบ ารุงรักษา
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

การบริหาร
จัดการที่ดีและ
ส่วนเสริม
สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

การบริหาร
จัดการด้านการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

การสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนและสร้าง
รายได้ให้แก่
ประชาชน 

แผนงาน - แผนงานการ
เคหะและชุมชน 
- แผนงาน
การเกษตร 

- แผนงาน
การเกษตร 
- แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง้ของ
ชุมชน 

- แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
- แผนงานสร้างความเข้ม
แข้งของชุมชน  
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

- แผนงาน
การเกษตร 
 

- แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
- แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 
- แผนงานสร้าง
ความเข้มแขง็
ของชุมชน 

- แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ 
จ านวน  61
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ 
จ านวน  19
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ 
จ านวน  92 
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ 
จ านวน  13 
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 
จ านวน  30 
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 
จ านวน  27
โครงการ 

แบบ ยท.01 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 

ต าบลท่าวัดชุมชนน่าอยู่  สภาพแวดล้อมที่ดี  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  การบริหารจัดการแบบส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ 

แบบ ยท.02 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาการเมือง 
การบริหาร   

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

เป้าประสงค์ ระบบการคมนาคมมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการได้มาตรฐานและการ
บริหารจัดการแหล่งน้้าทาง
การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

เศรษฐกิจชุมชนมีความ
เข้มแข็ง มศีักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพ ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

การบริหารจัดการด้าน
การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและ
สาธารณสุขอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ส่งเสริมการส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยและน้้าเสีย 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลหลักการ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วน 

 พัฒนาการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

แผนงาน - แผนงานการเคหะและชุมชน 
- แผนงานการเกษตร 

- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานสร้างความเข้มแข้ง
ของชุมชน 

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
- แผนงานการศึกษา  
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห ์

- แผนงานการเกษตร 
 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการและแหล่งน้้า 

กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่และการทะนุบ้ารุงรักษา
ศาสนา ศิลป์ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

การบริหารจัดการที่ดีและ
ส่วนเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

การบริหารจัดการด้านการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน 

ค่าเป้าหมาย - ปีละ 6 สาย 
- ปีละ 3 แหง่  
- ปีละ 10 หมู่บา้น  
- ปีละ2 โครงการ 

เฉลี่ย ปีละ 3 โครงการ เฉลี่ย ปีละ 5 โครงการ 
 

อย่างน้อย ปีละ 5 
โครงการ 
 

อย่างน้อย ปีละ 5 
โครงการ 
 

อย่างน้อย ปีละ 3
โครงการ 
 



 

 

 

หน้า ๖๗ 
 

 

3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย  ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่5 
การเพิ่ม
ศักยภาพของ
จังหวัดเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาส
จากกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่2 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

-ระบบคมนาคมมี
ประสิทธิภาพ พัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการได้
มาตรฐานและการ
บริหารจัดการแหล่ง
น้ าทางการเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

-จ านวนเส้นทาง
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 
-จ านวนเส้นทาง
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 
-ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟูาใช ้
-จ านวนหมู่บ้าน
ที่ได้รับการ
ติดต้ัง/ซ่อมแซม
ไฟฟูาสาธารณะ
ให้ใช้งานได้ดีทุก
แห่ง 
-จ านวนการ
ขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตร 
-ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้ าประปาใช้ 
-จ านวนแหล่งน้ า
ที่ได้รับการ
พัฒนาและฟื้นฟู 
 

ร้อยละ
65 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ไม่น้อยกว่าค่า
เปูาหมาย 
 
 
 

-การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค-
สาธารณปูการ
และแหล่งน้ า 

-ก่อสร้างถนน คสล. 
-ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
-ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน 
-ก่อสร้างรางระบาย
น้ า 
-ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 
-ขุดลอกแหล่งน้ า 
-ท าฝายกักเก็บน้ า 

กองช่าง 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 

แบบ ยท.03 



 

 

 

หน้า ๖๘ 
 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย  ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่1 
การยกระดับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และเพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่7 
การสร้างเสริมทุน
ทางสังคมให้
เข้มแข็งและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขัน
ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่2 
ด้านเศรษฐกิจ 

-เศรษฐกิจชุมชนมี
ความเข้มแขง็มี
ศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพ
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

-จ านวนโครงการ
กิจกรรมในการ
ส่งเสริมอาชีพ 
-จ านวนโครงการ
กิจกรรมในการ
ฝึกอบรม 
 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ไม่น้อยกว่าค่า
เปูาหมาย 
 
 
 

-การสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนและสร้าง
รายได้ให้แก
ประชาชน 

-ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้ 
-ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
และศึกษาดูงาน 
-ฝึกอบรมส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 
-ฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพแก่ประชาชน
และกลุ่มอาชีพ 
-ส่งเสริมการประกอบ
วิชาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ส านักงานปลัด 
 
 

พัฒนา
ชุมชน
อ าเภอ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

หน้า ๖๙ 
 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย  ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่2 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 
การพัฒนา
ศักยภาพพลเมือง 
 
ยุทธศาสตร์ที่6 
การเสริมสร้างสุข
ภาวะ 
 
ยุทธศาสตร์ที่7 
การสร้างเสริมทุน
ทางสังคมให้
เข้มแข็งและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขัน
ภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่3 
ด้านคุณภาพชีวิต 

-การบริหารจัดการ
ด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา 
และสาธารณสุข 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

-จ านวนกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมด้าน
ศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรม 
-จ านวนโครงการ
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
-ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
จากประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มสร้างเสริม
สุขภาพ 
-จ านวนสนาม
กีฬาและสวน
นันทนาการ 
-จ านวนกิจกรรม
โครงการเพื่อการ
สงเคราะห์ 
 

ร้อยละ
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ไม่น้อยกว่าค่า
เปูาหมาย 
 
 
 

-การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่การ
ทะนุบ ารุงรักษา 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

-รณรงค์สร้าง
จิตส านึกในด้าน
จริยธรรมและ
คุณธรรม 
-ส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไทย 
-ส่งเสริมการศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบ 
-ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้วิชาชีพ 
-ส่งเสริมและรณรงค์
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออกและโรค
พิษสุนัขบ้า 
-ส่งเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
-ส่งเสริมและ
สนับสนุนการกีฬาทุก
ระดับ 
-สนับสนุนสวัสดิการ
ทางสังคม 
-ส่งเสริมและ
สนับสนุนการฝึก
อาชีพผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส 
 
 

กองการศึกษา 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 



 

 

 

หน้า ๗๐ 
 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย  ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่3 
การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่4 
การบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่4 
ด้านทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

-ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยและน้ า
เสีย 
 
 

-ร้อยละของ
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-ร้อยละของ
ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
ก าจัดขยะมูล
ฝอยและน้ าเสีย 
 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ไม่น้อยกว่าค่า
เปูาหมาย 
 
 
 

-การบริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-รณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพื่อ
สร้างจิตส านึกให้
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-ฝึกอบรมอาสาสมัคร
อนรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 

ส านักงานปลัด 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 



 

 

 

หน้า ๗๑ 
 

 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย  ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่6 
การเพิ่มประสิทธิ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่8 
การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่5 
ด้านการเมือง 
การบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 
และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาค
ส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จ านวน
ประชาชนที่มี
ส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม
โครงการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 
-ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนต่อ
การด าเนินงาน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
-ร้อยละของ
ความพึงพอใจใน
การท างานของ
บุคลากรและการ
ให้บริการ 
-จ านวนโครงการ
เพื่อส่งเสริม
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่
ดี 
-ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
บุคลากรถูกต้อง
รวดเร็ว 

ร้อยละ 
80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 
95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่าค่า
เปูาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การบริหาร
จัดการที่ดีและ
ส่งเสริม
สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-จัดเวทีประชาคม
ต าบล ประชาคม
หมู่บ้าน 
-ส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
 

ส านักงานปลัด 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 



 

 

 

หน้า ๗๒ 
 

 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
 

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย  ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

 
ยุทธศาสตร์ที่4 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 
การพัฒนาเมือง
และชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่6 
ด้านการจัด
ระเบียบชุมชน
สังคมและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

-พัฒนาการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 

-จ านวนโครงการ
กิจกรรมด้านการ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
-จ านวนโครงการ
กิจกรรมด้านการ
ปูองกันยาเสพ
ติด 
-จ านวนโครงการ
กิจกรรมด้านการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ร้อยละ
70 

ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ไม่น้อยกว่าค่า
เปูาหมาย 
 
 
 

-การบริหาร
จัดการด้านการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันฝุายพลเรือน
ประจ าต าบลและ
หน่วยกู้ภัยประจ า
ต าบล 
-สนับสนุนการ
ด าเนินงานหน่วยกู้ภัย
ประจ าต าบลให้มี
ประสิทธิภาพ 
-จัดหาวัสดุครุภัณฑ์
ในการส่งเสริมการ
ปูองกันภัยเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
-ฝึกอบรมอาสาสมัคร
เพื่อต่อต้านยาเสพติด 
-สนับสนุนให้ชุมชน
ปลอดยาเสพติด 
-รณรงค์สร้างความ
ปลอดภัยในการขับขี่ 
-ต้ังจุดตรวจบริการ
ประชาชน 
 

ส านักงานปลัด 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 

 
 
 



 

 

 

หน้า ๗๓ 
 

ส่วนที่ ๔ 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิน่สีป่ไีปสู่การปฏบิตัิ 
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง อบต.ท่าวัด 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองช่าง 

๒ ด้านเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด 

๓ ด้านคุณภาพชีวิต บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักงานปลัด 

๔ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด 

๕ ด้านการเมืองการบริหาร บริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักงานปลัด 
กองคลัง 

บริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานเคหะชุมชน กองช่าง 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักงานปลัด 

๖ ด้านจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

บริหารทั่วไป แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักงานปลัด 

รวม ๖ ยุทธ 3 ด้าน 9 แผนงาน 4 ส านัก/กอง 
 

 
 



แบบ ผ.07

ยุทธศาสตร์
จ านวน 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

1) ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะชุมชน 61 35,664,000 68 19,081,000 56 19,050,000 39 11,600,000 224 85,395,000
1.2 แผนงานการเกษตร 10 18,830,000 15 11,490,000 14 9,070,000 13 9,700,000 52 49,090,000

รวม 71 54,494,000 83 30,571,000 70 28,120,000 52 21,300,000 276 134,485,000
2) ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการเกษตร 5 270,000 4 270,000 1 20,000 1 20,000 11 580,000
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 1,130,000 7 1,130,000 6 1,030,000 6 1,030,000 28 4,320,000

รวม 14 1,400,000 11 1,400,000 7 1,050,000 7 1,050,000 39 4,900,000
3. ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 12 765,000 11 805,000 11 665,000 15 1,125,000 49 3,360,000
นันทนาการ
3.2 แผนงานการศึกษา 21 3,990,865 26 3,776,865 25 3,726,865 25 3,726,865 118 15,221,460
3.3 แผนงานสาธารณสุข 12 736,030 4 440,000 4 440,000 4 440,000 24 2,056,030
3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 15 7,358,000 2 6,828,000 2 6,828,000 2 6,828,000 21 27,842,000

รวม 60 12,849,895 43 11,849,865 42 11,659,865 46 12,119,865 212 48,479,490

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวัด   อ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 2564 รวม 4 ปี
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ยุทธศาสตร์
จ านวน 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

จ านวน 
โครงการ

งบประมาณ 
(บาท)

4) ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
4.1 แผนงานการเกษตร 7 190,000 3 60,000 1 300,000 1 30,000 12 310,000
4.2 แผนงานเคหะชุมชน 3 150,000 1 50,000 1 30,000 3 160,000 8 390,000

รวม 10 340,000 4 110,000 2 330,000 4 190,000 20 700,000
5) ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 17 1,672,000 8 420,000 8 420,000 8 420,000 41 2,932,000
5.2 แผนงานเคหะชุมชน 9 6,360,000 0 0 0 0 0 0 9 6,360,000
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 230,000 3 230,000 3 230,000 3 230,000 12 920,000

รวม 29 8,262,000 11 650,000 11 650,000 11 650,000 62 10,212,000

6. ยุทธศาสตร์ ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
6.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 14 1,290,000 3 580,000 3 580,000 3 580,000 23 3,030,000
6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 8 160,000

รวม 16 1,330,000 5 620,000 5 620,000 5 620,000 31 3,190,000
รวมทั้งสิ้น 200 78,675,895 157 45,200,865 137 42,429,865 125 35,929,865 640 201,966,490

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ปร 2564 รวม 4 ปี
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2. บญัชีโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน้้าโขง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร ์ที่ 1  ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
แผนงานเคหะชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนน คสล. หมู่ที ่๑

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากหนองครอง - วัดบพุพาราม

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

 ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

400,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากหนองเชือก – บา้นนาง
ปทมุทอง พนัตาเอก

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

500,000        ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

 ถนน คสล. หมู่ที ่๒

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบา้นนายสุระ  มาตวังแสง
 – บา้นนางบวัผัน  ราชสุวรรณ

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๘๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

160,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส้าหรบั องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้าเนินการ
องค์การบรหิารส่วนต้าบลท่าวัด    อ้าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและทีผ่่านมา

๗๖



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 

เส้นจากหนา้วัดเทวราช – 
บา้นนายค าพร นาชม

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐
 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ๕๐๐,๐๐๐

ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากถนนลาดยาง – บา้นนาง
ใบ  ประทปีทน (จากแผน
ชุมชน)

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

100,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ถนน คสล. หมู่ที ่๓

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ตามคันคูหนองแหว้ หมู่ที ่3 
(จากแผนชุมชน)

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว 4๐๐ เมตร  
 หนา ๐.54 เมตร

800,000       ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ด้านทศิเหนอืหมู่บา้น  จาก
บา้นนายทราย – ศาลปูตุา
(จากแผนชุมชน)

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

150,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

8
โครงการขยายถนน คสล. 
จากหนองแหว้ – บา้นนายสุ
พจน ์ อันเสน (จากแผนชุมชน)

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

400,000     

ความยาวของถนน
ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากประปาหมู่บา้น – บา้น
นางหอมหวน  พมิล (จากแผน
ชุมชน)

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

600,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบา้นนางขน – ศาลปูตุา

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ 
เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

270,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๗๗



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
จากบอ่ประปาเก่า-บา้นนายศิริ
  โยธิน

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

400,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

12 โครงการขยายถนน คสล. 
จากบา้นนางสาย ท าดิบ-บา้น
นายประสิทธ์ิ

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

150,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นบา้นนางผุย

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

200,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

 ถนน คสล. หมู่ที ่๔
14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากบา้นนางชั้น  คนคิด – 
ประปาหมู่บา้น

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑5๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

300,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ถนน คสล. หมู่ที ่5
15 โครงการขยายถนน คสล.

เส้นทางเข้าหมู่บา้น
เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง ๑เมตร ยาว ๓๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

 156,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

16
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้นนายสมพร – บา้น
นางอั้ว  นาบ ารุง

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔เมตร
 ยาว ๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร

104,000       ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๗๘



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ถนน คสล. หมู่ที ่๖

17
โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายบา้นนายสมพร – บา้น
นางอั้ว  นาบ ารุง

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔เมตร
 ยาว ๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร

104,000       ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ถนน คสล. หมู่ที ่๗
18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากบา้นนายสุวิทย์  มี
อุตสาห-์สามแยกด้านทศิวัน
ออก

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว 7๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

150,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายแยกกลางหมู่บา้น – หนอง
เซียง

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔เมตร
 ยาว ๒๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร

520,000       ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ถนน คสล. หมู่ที ่๘

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายแยกราชพสัดุ-นานายแล  
อาจธานี

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

1,000,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
สายโนนไท – โนนสะอาด

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

 ถนน คสล. กว้าง ๕
เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

700,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๗๙



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน

 คสล.จากบา้นนางหนเูตียน-
บา้นนางจ่อย

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

วางทอ่ คสล. Ø๐.๔๐ 
ยาว ๒๐๐ เมตร บอ่พกั
 ๒๐ บอ่ เทคอนกรีตทบั

๓๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

23 โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนน
 คสล.ซอยบา้นนายจันทร์ ปะ
วะเข

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

วางทอ่ คสล. Ø๐.๔๐ 
ยาว ๒๐๐ เมตร บอ่พกั
 ๒๐ บอ่ เทคอนกรีตทบั

๓๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ข้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนบา้นรุ่ง
ตะวัน

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

200,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

 ถนน คสล. หมู่ที ่10  

25 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
จากบา้นนายเทวิน  ภูนา-
ถนนลาดยาง

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

375,000       ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายจากบา้นนางวงเดือน  ค า
ใบ-บา้นนางบนิ  พนัตาเอก

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว 50 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

50000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

27 โครงการขยายไหล่ทางพร้อม
เทคอนกรีตเปน็ถนน เส้นทาง
เข้า อบต.ทา่วัด (จากแผน
ชุมชน)

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

วางทอ่ คสล. Ø๐.๔๐ 
บอ่พกัทกุระยะ 10 
เมตรจ านวน 15บอ่เท
คอนกรีตทบั กว้าง 1 
เมตร ยาวรวม 150 
เมตร

300,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๘๐



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.

จากบา้นนางปทมุทอง-นานาย
สมชาย  พรรณโรจน์

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๔ 
เมตร ยาว 300 เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร

600,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในต าบลทา่วัด

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

หมู่ที ่1 – หมู่ที ่ 10 ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

โครงการปรับปรุงถนน

โดยการลงหนิลูกรัง

30 โครงการลงหนิลูกรังจากนา
นายแป ไปไหน –นานางรัตน์
ประเสริฐ หมู่ที ่1

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร หนา 
๐.๒๐ เมตร

210,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

31 โครงการลงหนิลูกรังสายหนอง
ไห – ดอนบม หมู่ที ่๒

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร

100,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

32 โครงการลงหนิลูกรังสายหนอง
ไห-โนนบา้นสระ หมู่ที ่๒

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร

50,000       ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

33 โครงการลงหนิลูกรังตามคันคู
ล าหว้ยหนองหวัวัว หมู่ที ่๕

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

150,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๘๑



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
34 โครงการลงหนิลูกรังจากบา้น

นายค ามาย-ฝายลาดเอียง หมู่
ที ่๖

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๒๐ เมตร

240,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

35 โครงการลงหนิลูกรังสายบา้น
นางผัน  บญุสนา-หนองเผือ  
หมู่ที ่๖

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐
 เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร

50,000        ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

36 โครงการลงหนิลูกรังสายคันคู
หว้ยกดลาด หมู่ที ่๖

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

180,000       ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

37 โครงการลงหนิลูกรังจาก
หนองบอน – โคกหวัหล่อน 
หมู่ที ่๗

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

150,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

38 โครงการลงหนิลูกรังจุดนา
นายชู  หนัแจด – 
ถนนลาดยางไปหลุบกุง หมู่ที ่๙

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

350,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

39 โครงการลงหนิลูกรังสาย
หนองหญ้ารังกา หมู่ที ่๙

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

100,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

40 โครงการลงหนิลูกรังจากนา
นายถวิล  แพนนอ้ย – ล าหว้ย
หนองโดน หมู่ที ่๙

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐
 เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร

50,000        ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๘๒



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
41 โครงการลงหนิลูกรังจากนา

นายพรมมา  จันทะดวง-นาย
นางจ่อย พลิาเคน หมู่ที ่9

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

200,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

42 โครงการลงหนิลูกรังถนนสาย
โรงสีชุมชน – ถนนลาดยางไป
หลุบกรุง หมู่ที ่๙

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

200,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

43 โครงการลงหนิลูกรังถนนจาก
นองผักบุง้-ถนนลาดยางไป
แวงนอ้ย หมู่ที ่10

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐
 เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร

30,000        ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

44 โครงการลงหนิลูกรังสายนา
นางฉวีวรรณ  หนองผือ หมู่ที ่
10

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว     
1,0๐๐ เมตร  หนา    
 ๐.2๐ เมตร

250,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

45 โครงการลงหนิลูกรังจากนา
นายชู  หนัแจด-ถนนลาดยาง
ไปหลุบกุง หมู่ที ่10

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

350,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

46 โครงการลงหนิลูกรังสายนา
นายใบ ดูระยับ – นานายปอง
พล  อุปรามานะ หมู่ที ่10

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 8๐๐
 เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร

80000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

47 โครงการปรับปรุงถนนดินโดย
การลงหนิลูกรัง ภายในต าบล
ทา่วัด

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

หมู่ที ่๑ – หมู่ที ่๑๐ 
ภายในต าบลทา่วัด

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๘๓



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
โครงการปรับปรุงถนน โดย

การลงหนิคลุก

48 โครงการลงหนิคลุกจากโสก
ดินแดง-นานางทองจันทร์  
บตุรมาตย์ หมู่ที ่1

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 7๐๐
 เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร

266,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

49 โครงการลงหนิคลุกจากโสก
ดินแดง-ดอนสัมพนัธ์ หมู่ที ่1

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐
 เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร

700,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

50 โครงการลงหนิคลุกจากแยก
โสกดินแดง-หลักจุ้ม หมู่ที ่๑

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓,๕๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

600,000       ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

51 โครงการลงหนิคลุกจากนา
นายประเสริฐ จันทะดวง-
นานายอนชุิต  อภิรักษ์ หมู่ที ่2

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
๑,0๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร

330,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

52 โครงการลงหนิคลุกจากบา้น
นายประสาน  สาโล-นานาย
วัชกร  วานดิ หมู่ที ่2

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร  ยาว     
 ๑,0๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร

380,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

53 โครงการลงหนิคลุกจากนานาย
เรียน – สระส่ีเหล่ียม หมู่ที ่๓

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

200,000       ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๘๔



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
54 โครงการลงหนิคลุกจากบา้น

จันทร์ สวนชัยภูมิ –โนนบา้น
สระ หมู่ที ่๓

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

200,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

55 โครงการลงหนิคลุกจากวัดศรี
สวัสด์ิ – แยกทางลาดยางไป
แวงนอ้ย หมู่ที ่๓

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

100,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

56 โครงการลงหนิคลุกจากนา
นางอุดม-นานายพอน  ชั่งขาว
 หมู่ที ่3

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 2๐๐
 เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร

20,000        ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

57 โครงการลงหนิคลุกจาก
หมู่บา้น-สะพานกรมโยธาตาม
คันคูล าหว้ยรวง หมู่ที ่4

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง 4 เมตร ยาว 5๐๐
 เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร

100,000       ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

58 โครงการลงหนิคลุกจากนา
นางสงวน –บา้นหนองม่วง 
หมู่ที ่๖

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

 ๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

59 โครงการลงหนิคลุกจากบา้น
นายบญัชา  กล่ินนวล-ฝายน้ า
ล้น หมู่ที ่๖

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

200,000        ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

60 โครงการลงหนิคลุกถนนด้าน
ทศิตะวันตกหมู่บา้น-
ถนนลาดยางไปแวงนอ้ย หมู่ที่
 7

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว      
 2,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

200,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๘๕



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
61 โครงการปรับปรุงถนนโดย

การลงหนิตับจากนานายสมัย 
โสธร-นานายบญุล้น หานภุาพ
 หมู่ที ่7

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว      
 ๑,๕๐๐ เมตร  หนา 
๐.๒๐ เมตร

120,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

62 โครงการลงหนิคลุกทางเข้าวัด
ปาุศัทธาธรรม หมู่ที ่8

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว      
 ๘๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร

240,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

63 โครงการลงหนิคลุกถนนสาย
จากนานายดาว  อัคจันทร์ – 
นานายสุทศัน ์ ภูมูล หมู่ที ่10

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐
 เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร

160,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

64 โครงการปรับปรุงถนนโดย
การลงหนิคลุกภายในต าบลทา่
วัด

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

หมู่ที ่๑ – หมู่ที ่๑๐ 
ภายในต าบลทา่วัด

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

 โครงการปรับปรุงถนนดิน

65 โครงการปรับปรุงถนนดินสาย
จากหนองครอง-วัดใหม่ หมู่ที่
 1

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐
 เมตร  หนา ๐.๕๐ เมตร

๗๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

66 โครงการปรับปรุงถนนดินจาก
หนองแดง-โสกดินแดง หมู่ที ่1

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐
 เมตร  หนา ๐.๖๐ เมตร

90,000       ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๘๖



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
67 โครงการปรับปรุงถนนดินจาก

นานายแป ไปไหน-โคกหวัล่อน
 หมู่ที ่1

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๘,๐๐ เมตร  หนา 
๐.๕๐ เมตร

150,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

68 โครงการปรับปรุงถนนดินจาก
ถนนลาดยาง-นานางสอง  พนั
ตาเอก หมู่ที ่1

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐
 เมตร  หนา ๐.๕๐ เมตร

50,000       ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

69 โครงการปรับปรุงถนนดินสาย
รอบดอนสัมพนัธ์ หมู่ที ่1

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๓๐ เมตร

120,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

70 โครงการปรับปรุงถนนดินจาก
หนองผักบุง้-นานางแก้ว  โท
แก้ว หมู่ที ่3

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร สูง ๐.๑๐ 
เมตร

300,000        ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

71 โครงการปรับปรุงถนนดินจาก
นานายพงษ์ – น้ าบาดาลเก่า 
หมู่ที ่๓

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐
 เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร

60,000       ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

72 โครงการปรับปรุงถนนดินจาก
นานางไข่ – ล าหว้ยหลุ่งจาน  
หมู่ที ่๓

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐
 เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร

20,000        ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๘๗



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
73 โครงการปรับปรุงถนนดินตาม

คันคูล าหว้ยหลุ่งจานจากบา้น
โนนสะอาด – บา้นรวง หมู่ที ่๓

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐
 เมตร

 50,000       ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

74 โครงการปรับปรุงถนนดินจาก
นานางเล้ียง ไกรวัน-นานาย
พมิพ ์ บญุมาตย์ หมู่ที ่3

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ 
เมตร

200,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

75 โครงการปรับปรุงถนนดินจาก
นานายอุทศิ-นานายเดือน  
โงนข า หมู่ที ่3

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ 
เมตร

200,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

76 โครงการปรับปรุงถนนดินจาก
สะพานโยธาธิการ – นานางชั้น
  คนคิด หมู่ที ่๔

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐
 เมตร

25,000       ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

77 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ทางเข้าปาุช้าสาธารณะ
ประโยชนบ์า้นลาด

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐
 เมตร

100,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

78 โครงการปรับปรุงถนนดินคัน
คูล าหว้ยกุดลาดช่วงนานายเดช
 หมู่ที ่6

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร สูง ๐.๒๐ 
เมตร

240,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๘๘



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
79 โครงการปรับปรุงถนนดินคัน

คูล าหว้ยนานตอนล่างช่วง
นานายดาษ เมตรสันเทยีะ หมู่
ที ่6

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร สูง ๐.๓๐ 
เมตร

90,000       ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

80 โครงการปรับปรุงถนนดินจาก
ประตูโขงด้านตะวันตกวัดมุจริ
นทร์-ล าหว้ยส้มปอุย หมู่ที ่7

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐
 เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร

60,000       ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

81 โครงการปรับปรุงถนนดินล า
หว้ยส้มปอุยจากนานางบวัพา 
 บญุโนนแต้ – นานางทองค า 
 แสนละคร หมู่ที ่๗

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร  สูง ๐.๕๐
 เมตร

100,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

82 โครงการปรับปรุงถนนดินจาก
หมู่บา้น-หนองระเริง หมู่ที ่8

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐
 เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร

80,000         ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

83 โครงการปรับปรุงถนนดินจาก
นานายดาว อุคจันทร์-นานาย
สุทศัน ์ ภูมูล หมู่ที ่9

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร สูง ๐.๑๐ 
เมตร

700,000      ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

84 โครงการปรับปรุงถนนดินสาย
หลังบา้นนายค าพนัธ์  ศรี
มนตรีสง่า หมู่ที ่10

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

ถมดิน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร สูง 
0.60 เมตร

100,000        ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๘๙



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
85 โครงการปรับเกรดถนนภายใน

เขตพืน้ที ่หมู่ที ่1 – หมู่ที ่10
เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

หมู่ที ่1 - 10 50,000 50,000 50,000 50,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

86 โครงการปรับปรุงถนนดิน
ภายในต าบลทา่วัด

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

หมู่ที ่1 – หมู่ที ่10 
ภายในต าบลทา่วัด

150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

87 โครงการปรับปรุงถนนรอบ
เขตสาธารณะโคกหวัล่อน

เพือ่ใช้ในการสัญจร
และขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ 
เมตร

200000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

วางทอ่ระบายน้ าและทอ่ส่งน้ า

88 โครงการวางทอ่ระบายน้ าจาก
ศาลากลางบา้น-บา้นนาย
ทองม้วน  เปล่ียนผ้ึง หมู่ที ่๑

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. ๐.๔๐ 
เมตร บอ่พกัทกุระยะ 
๒๐ เมตร ๑๗ บอ่เท
คอนกรีตทบักว้าง ๑ 
เมตร

๒๔๐,๐๐๐ ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

89 โครงการวางทอ่รายบายน้ า
จากบา้นนายเลา-บา้นนายไสว 
 ไชยไข หมู่ที ่1

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. 0.04 
เมตร บอ่พกั 15 บอ่ 
เทคอนกรีตทบั 
ระยะทาง ๑๕๐ เมตร

๑๐๐,๐๐๐  ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

90 โครงการวางทอ่ระบายน้ าจาก
บา้นนายอวน ประสันแพงศรี-
หนองเชือก หมู่ที ่1

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. ๐.๔๐ 
เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร 
บอ่พกั ๑๕ บอ่เท
คอนกรีตทบั

225,000      ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๙๐



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
91 โครงการวางทอ่ระบายน้ าจาก

บา้นนายหนา-บา้นนายทองดี 
 คูณเศษ หมู่ที ่1

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. ๐.๔๐ 
เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร 
บอ่พกั ๒๘ บอ่เท
คอนกรีตทบั

420,000     ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

92 โครงการวางทอ่ระบายน้ าจาก
บา้นนายขาว-บา้นนายเลา หมู่
ที ่1

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. ๐.๔๐ 
เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร 
บอ่พกั ๑๑ บอ่เท
คอนกรีตทบั

165,000     ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

93 โครงการวางทอ่ระบายน้ าจาก
บา้นนายบญุหนา-บา้นนายค่าย
 ทบัแสนลี หมู่ที ่1

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. ๐.๔๐ 
เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร 
บอ่พกั ๒๓ บอ่เท
คอนกรีตทบั

345,000     ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

94 โครงการวางทอ่ระบายน้ าหลัง
ศาลปูตุา หมู่ที ่1

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. ๐.๔๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 
บอ่พกั ๒๐ บอ่เท
คอนกรีตทบั

300,000     ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

95 โครงการวางทอ่ระบายน้ าจาก
บา้นนางสงบ กว้างทะเล-บา้น
นานสุวัฒน ์ประวาระณา หมู่ที่
 2

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. Ø๐.๔๐ 
บอ่พกัทกุระยะ ๑๐ 
เมตร จ านวน ๔๐ บอ่
เทคอนกรีตทบั กว้าง ๑ 
เมตร ยาวรวม ๒๐๐ 
เมตร

300,000      ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๙๑



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
96 โครงการวางทอ่ระบายน้ าจาก

บา้นนางจวง นนัทะแสน-บา้น
นายสมัย วงษาเวียง หมู่ที ่2

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. Ø๐.๔๐ 
บอ่พกัทกุระยะ ๑๐ 
เมตร จ านวน ๑๕ บอ่
เทคอนกรีตทบั กว้าง ๑ 
เมตร ยาวรวม ๑๕๐ 
เมตร

250,000      ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

97 โครงการวางทอ่ระบายน้ าจาก
บา้นนายอรุณ มาละตา-บา้น
นายไล พรมวัน หมู่ที ่2

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. Ø๐.๔๐ 
บอ่พกัทกุระยะ ๑๐ 
เมตร จ านวน ๑๕ บอ่
เทคอนกรีตทบั กว้าง ๑ 
เมตร ยาวรวม ๑๕๐ 
เมตร

250,000     ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

98 โครงการวางทอ่ระบายน้ าจาก
บา้นนางดวงรัตน ์อื้อชัย
ตระกูล-บา้นนางวนดิา  แก้ว
กัลยา หมู่ที ่2

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. Ø๐.๔๐ 
บอ่พกัทกุระยะ ๑๐ 
เมตร จ านวน ๔๕ บอ่
เทคอนกรีตทบั กว้าง ๑ 
เมตร ยาวรวม ๔๘๐ 
เมตร

675,000     ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

99 โครงการวางทอ่ระบายน้ าจาก
บา้นนางย่อย  จันทะดวง-บา้น
นายค าพร นาชม หมู่ที ่2

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. Ø๐.๔๐ 
บอ่พกัทกุระยะ ๑๐ 
เมตร จ านวน ๔๕ บอ่
เทคอนกรีตทบั กว้าง ๑ 
เมตร ยาวรวม ๔๕๐ 
เมตร

675,000      ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๙๒



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
100 โครงการวางทอ่ระบายน้ าทศิ

ตะวันตกหนองแหว้ หมู่ที ่๓
เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. ขนาด Ø 
๐.๔๐ เมตร ระยะทาง 
๕๐ เมตร

25,000        ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

101 โครงการวางทอ่ระบายน้ าจาก
บา้นนายอ าพร สาวิถี-หนอง
แหว้ หมู่ที ่3

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 
บอ่พกัขนาด ๐.๗ x ๐.๙
   ทกุระยะ  ๑๐ เมตร 
จ านวน ๒๑ บอ่ พร้อม
เทคอนกรีตทบัตลอด
แนวความยาวทอ่

300000 ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

102 โครงการวางทอ่ส่งน้ าเข้า
หนองระเริงหมู่ที ่๔

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. ขนาด Ø 
๐.๔๐ เมตร ระยะทาง 
๒๐๐ เมตร

200,000      ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

103 โครงการวางทอ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่4

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

หมู่ที ่4 50,000         50,000        50,000       50,000       ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

104 โครงการวางทอ่ระบายน้ าจาก
บา้นนายสน  ท าดิบ-บา้นนาย
แทน  กรพรม หมู่ที ่5

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. ขนาด Ø 
๐.๔๐ เมตร จ านวน ๒๔
 ทอ่

80,000         ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

105 โครงการเพิม่ขนาดทอ่น้ าเข้า
หนองเพก็ หมู่ที ่5

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. ขนาด Ø 
๐.๔๐ เมตร จ านวน ๒๔
 ทอ่

80,000       ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๙๓



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
106 โครงการวางทอ่ระบายน้ าจาก

บา้นนางทองใบ ลงล าหว้ย 
หมู่ที ่6

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. ขนาด Ø 
๐.๖๐ เมตร ระยะทาง 
๒๐๐ เมตร

100,000     ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

107 โครงการว่างทอ่ระบายน้ า
ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่6

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

หมู่ที ่6 50,000       ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

108 โครงการวางทอ่ส่งน้ าเข้าท าเล
 หนองบอน  หมู่ที ่๗

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. ขนาด Ø 
๐.๖๐ เมตร ระยะทาง 
๒๐๐ เมตร

100,000     ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

109 โครงการวางทอ่ส่งน้ าเข้า
หนองฉิม/หนองระเริง หมู่ที ่๘

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. ขนาด Ø 
๑ เมตร ระยะทาง ๑๐ 
เมตร

50,000       ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

110 โครงการวางทอ่ส่งน้ าจากนา
นายแล  อาจธาน ี– โรงเรียน
บา้นรวง หมู่ที ่๘

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. ขนาด Ø 
๑ เมตร ระยะทาง 2๐๐
 เมตร พร้อมบอ่พกั 
จ านวน 20 บอ่

๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

111 โครงการวางทอ่ระบายน้ าเส้น
หลังอนามัย-วัดเทวราช      (2
 ข้าง) หมู่ที ่9

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. Ø๐.๔๐ 
บอ่พกัทกุระยะ ๑๐ 
เมตร ยาวรวม ๒๕๐ 
เมตร     เทคอนกรีต
ทบักว้าง ๑ เมตร

๓๗๕,๐๐๐ ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๙๔



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
112 โครงการวางทอ่ระบายน้ าจาก

บา้นนางแก้ว ศรีวันทา-บา้น
นางนอ้ย  ภูศรีสิทธ์ิ หมู่ที ่9

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. Ø๐.๔๐ 
บอ่พกัทกุระยะ ๑๐ 
เมตร ยาวรวม ๓๐๐ 
เมตร     เทคอนกรีต
ทบักว้าง ๑ เมตร

 ๔๕๐,๐๐๐ ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

113 โครงการวางทอ่ระบายน้ า 2 
ข้างถนนลาดยางไปแวงนอ้ย 
แบบฝาปดิพร้อมเทคอนกรีต
ทบั หมู่ที ่10

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. Ø๐.๔๐ 
เทคอนกรีตทบักว้าง ๑ 
เมตรบอ่พกัทกุระยะ ๑๐
 เมตรจ านวน 50 บอ่ 
ยาวรวม 50๐ เมตร

200,000  ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

114 โครงการวางทอ่ระบายน้ าจาก
บา้นนางทองหนกั ประวะ
เสนงั-บา้นนายท ีวิจิตโชติ

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. Ø๐.๔๐ 
บอ่พกัทกุระยะ ๑๐ 
เมตร ยาวรวม ๒๕ เมตร
   เทคอนกรีตทบักว้าง 
๑ เมตร

50,000        ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

115 โครงการวางทอ่ระบายน้ าจาก
โรงสีชุมชนหมู่ที ่10 – 
ถนนลาดยาง

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. Ø๐.๔๐ 
บอ่พกัทกุระยะ ๑๐ 
เมตร 40 บอ่ ยาวรวม 
400 เมตร   เท
คอนกรีตทบักว้าง ๑ 
เมตร

600,000      ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๙๕



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
116 โครงการวางทอ่ส่งน้ าเข้า

หนองผือ หมู่ที ่6
เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

วางทอ่ คสล. Ø๐.๖๐ 
ยาว ๒๕๐ เมตร  ทม
ดินกลบ

 ๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

117 โครงการวางทอ่ระบายน้ าและ
ทอ่ส่งน้ า ภายในต าบลทา่วัด

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

หมู่ที ่๑ – หมู่ที ่๑๐ 
ภายในต าบลทา่วัด

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

ก่อสร้างและปรับปรุงทาง
ระบายน้ า

118 โครงการขุดลอกรางระบายน้ า
สองข้างทางถนนลาดยางสาย
กลางหมู่บา้น หมู่ที ่๒

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

กว้าง ๑.๕๐  เมตร  ยาว
 ๑,๕๐๐ เมตร  ลึก 
๐.๖๐  เมตร

๕๐,๐๐๐ ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

119 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงทางระบายน้ าภายใน
ต าบลทา่วัด

เพือ่ระบายน้ าภายใน
หมู่บา้น

หมู่ที ่๑ – หมู่ที ่๑๐ 
ภายในต าบลทา่วัด

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความยาวของทอ่
ระบายน้ า

ไม่มีน้ าทว่มขัง กองช่าง

โครงการขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า

120 โครงการเพิม่ก าลังส่งไฟฟาู
เปน็สามเฟสเพือ่ส่งน้ าประปา
หมู่บา้น หมู่ที ่1

เพือ่เพิม่ก าลังส่งไฟฟาู
เปน็สามเฟสเพือ่ส่ง
น้ าประปา

หมู่ที ่1 และหมู่ที ่10 400,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บ

ประชาชนมีน้ าที่
สะอาดใช้

กองช่าง

121 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรง
ต่ าภายในหมู่บา้น หมู่ที ่1

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของหมู่บา้น
ใหม้ีระบบไฟฟาูใช้

หมู่ที ่1 ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๙๖



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
122 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรง

ต่ าจากบา้นนางทองดี จตุรงค์-
บา้นางเครือวัลย์ หมู่ที ่3

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของหมู่บา้น
ใหม้ีระบบไฟฟาูใช้

ระยะทาง 500 เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

123 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรง
ต่ าจากบา้นนางอ าภา ขวัญน า
โชค-สวนนางสมพร  หมู่ที ่3

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของหมู่บา้น
ใหม้ีระบบไฟฟาูใช้

ระยะทาง 500 เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

124 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรง
ต่ าภายในหมู่บา้น หมู่ที ่3

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของหมู่บา้น
ใหม้ีระบบไฟฟาูใช้

หมู่ที ่3 50,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

125 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรง
ต่ าจากบา้นนายสมโภชน ์สุข
แดง – ฝายมิยาซาวา หมู่ที ่๔

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของหมู่บา้น
ใหม้ีระบบไฟฟาูใช้

ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 70,000         ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

126 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรง
ต่ าภายในหมู่บา้น หมู่ที ่5

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของหมู่บา้น
ใหม้ีระบบไฟฟาูใช้

หมู่ที ่5 50,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

127 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรง
ต่ าภายในหมู่บา้น จุดบา้นนาย
วิรัตน ์ค าใด-บา้นนายอภิสิทธ์ิ 
ภูมิลุน หมู่ที ่6

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของหมู่บา้น
ใหม้ีระบบไฟฟาูใช้

หมู่ที ่6 50,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๙๗



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
128 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรง

ต่ าภายในหมู่บา้น หมู่ที ่6
เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของหมู่บา้น
ใหม้ีระบบไฟฟาูใช้

หมู่ที ่6 50,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

129 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรง
ต่ าภายในหมู่บา้น หมู่ที ่7

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของหมู่บา้น
ใหม้ีระบบไฟฟาูใช้

หมู่ที ่7 300,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

130 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรง
ต่ าด้านทศิเหนอืหมู่บา้น  หมู่ที่
 ๘

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของหมู่บา้น
ใหม้ีระบบไฟฟาูใช้

จ านวน  5  ต้น 50,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

131 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรง
ต่ าภายในหมู่บา้นจากบา้น
นายชูเกียรติ  ศรีทอง-หนอง
ฉิม  หมู่ที ่๘

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของหมู่บา้น
ใหม้ีระบบไฟฟาูใช้

จ านวน  ๑๐  ต้น 
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

50,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

132 โครงการขยายเขตไฟฟาูแรง
ต่ าภายในหมู่บา้น หมู่ที ่9

เพือ่รองรับการ
ขยายตัวของหมู่บา้น
ใหม้ีระบบไฟฟาูใช้

หมู่ที ่9 50,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาู
ใช้ทกุครัวเรือน

กองช่าง

133 โครงการไฟฟาูเพือ่การเกษตร
จากนานายไสว ไชยไข-นานาย
เส็ง  ไชยไย หมู่ที ่1

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

ระยะทาง 800 เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๙๘



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
134 โครงการไฟฟาูเพือ่การเกษตร

จากบา้นนางนงลักษ์-ถนนเส้น
ไปบา้นหนองโกนอ้ย หมู่ที ่1

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

ระยะทาง 800 เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

135 โครงการไฟฟาูเพือ่การเกษตร
จากบา้นนางกนกวรรณ-บา้น
นายชุมพล  เศษฐมน ีหมู่ที ่1

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

ระยะทาง 800 เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

136 โครงการไฟฟาูเพือ่การเกษตร
จากโสกดินแดง-นานางเฉวียน
 ประโพธ์ิศรี หมู่ที ่1

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

ระยะทาง 800 เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

137 โครงการไฟฟาูเพือ่การเกษตร
จากโสกดินแดง-นานางบญุ
จันทร์ บตุรมาตย์ หมู่ที ่1

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

ระยะทาง 800 เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

138 โครงการขายเขตไฟฟาูแรงสูง
เพือ่การเกษตรจากนานายจูม 
 อันพมิพ์-หลุบกรุง หมู่ที ่1

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

139 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพือ่
การเกษตรจากซอยเข้าเปาู – 
ดอนบม หมู่ที ่๒

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

จ านวน  ๒๐ ต้น 
ระยะทาง ๘๐๐ เมตร

๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๙๙



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
140 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพือ่

การเกษตรสายหนองไห – 
ดอนบอม  หมู่ที ่๒

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

จ านวน  ๔๐ ต้น 
ระยะทาง ๑,๖๐๐ เมตร

๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

141 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพือ่
การเกษตร จากดอนปูตุา-นา
นายหล่ัน โทแก้ว หมู่ที ่๓

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

 ระยะทาง ๕๐๐ เมตร 120,000     ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

142 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพือ่
การเกษตรจากหมู่บา้น – สระ
ส่ีเหล่ียม หมู่ที ่๓

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

 ระยะทาง ๘๐๐ เมตร 150,000     ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

143 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพือ่
การเกษตรจากสะพาน ๒ – 
นานายเคน  ไฟรถแสง หมู่ที ่๓

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

 ระยะทาง ๖๐๐ เมตร 150,000     ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

144 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพือ่
การเกษตรจากบา้นนายจันทร์
ทอน สวนชัยภูมิ – โนนง้ิวหมู่ที่
 ๓

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

 จ านวน ๒๐ ต้น
ระยะทาง ๘๐๐ เมตร

200,000     ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

145 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพือ่
การเกษตรจากนานายบญุ
ธรรม – ศาลปูตุา หมู่ที ่๓

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

 จ านวน ๑๐ ต้น
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

100,000     ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๐๐



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

146 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพือ่
การเกษตรจากบา้นนายวีระ  
แทนริน – นานางบวั  รวงนอ้ย
 หมู่ที ่๔

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

  ระยะทาง ๓๐๐ เมตร 70,000       ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

147 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพือ่
การเกษตรจากหมู่บา้น – 
นานายมณี  ดุกบรุาณ หมู่ที ่๕

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

 จ านวน ๕ ต้น  
ระยะทาง ๒๕๐ เมตร

50,000          ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

148 โครงการขยายไฟฟาูเพือ่
การเกษตรจากบา้นนางผัน 
บญุสะนา – บา้นนางเข็ม  สม
แวง หมู่ที ่๖

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

 ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 250,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

149 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพือ่
การเกษตรจากบา้นนายค า
มวล  เมืองวงษ์-นานายหนนูา
 ประเสริฐวงษา  หมู่ที ่๗

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

 จ านวน ๖ ต้น 
ระยะทาง ๓๐๐ เมตร

60,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

150 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพือ่
การเกษตรจากบา้นนายระมุด 
 พมิพท์อง – นานายสมัย  โส
ธร  หมู่ที ่๗

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

 จ านวน ๑๕ ต้น
ระยะทาง ๖๐๐ เมตร

150,000     ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

151 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพือ่
การเกษตรจากหมู่บา้น-หนอง
ระเริง หมู่ที ่8

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

จ านวน ๑๕ ต้น
ระยะทาง ๕๕๐ เมตร

๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๐๑



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
152 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพือ่

การเกษตรสายดอนสัมพนัธ์ 
จากโรงสีชุมชนบา้นรุ่งตะวัน-
บา้นนางบญุเลียบ  หมู่ที ่๙

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 250,000  ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

153 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพือ่
การเกษตรสายหนองหญ้ารัง
กา หมู่ที ่๙

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร 370,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

154 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพือ่
การเกษตรสายนานายสุทศัน ์
 ภูมูล หมู่ที ่๙

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร 250,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

155 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพือ่
การเกษตรจากล าหว้ยหลุ่ง
จาน-ซอยเข้าเปาู หมู่ที ่๙

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

ระยะทาง ๘๐๐ เมตร ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

156 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพือ่
การเกษตรเส้นดอนสัมพนัธ์ 
หมู่ที ่10

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

ระยะทาง 800 เมตร ๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

157 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพือ่
การเกษตรเส้นนานายชมพล-
นานายสุดใจ  โสธร หมู่ที ่10

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

ระยะทาง 2,000 เมตร  ๔๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๐๒



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
158 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพือ่

การเกษตรเส้นนานางเพง็  
หมั่นจิตร หมู่ที ่10

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

ระยะทาง 600 เมตร ๓๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

159 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพือ่
การเกษตรจากบา้นแม่ปุนุ-นา
พอ่ท ีวิจิตรโชติ หมู่ที ่10

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

ระยะทาง 600 เมตร ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

160 โครงการขยายเขตไฟฟาูเพือ่
การเกษตรเส้นท าเลโศกดิน
แดง-นาพอ่ใบ  บตุรมาตย์ หมู่
ที ่10

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

ระยะทาง 600 เมตร ๓๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

161 โครงการไฟฟาูเพือ่การเกษตร
จากบา้นนางปทมุทอง-ดอน
สัมพนัธ์ หมู่ที ่1

เพือ่ใหม้ีระบบไฟฟาู
เพือ่การเกษตร

ระยะทาง 800 เมตร  400,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีไฟฟาูใช้
เพือ่การเกษตร

กองช่าง

โครงการไฟฟาูแสงสว่าง

162 โครงการขยายไฟฟาูแสงสว่าง
ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่๑

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภัยเวลา
กลางคืน

จ านวน 15 จุด  ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

163 โครงการขยายไฟฟาูแสงสว่าง
ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่๒

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภัยเวลา
กลางคืน

หมู่ที ่2 ๗๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

164 โครงการขยายไฟฟาูแสงสว่าง
ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่๓

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภัยเวลา
กลางคืน

จ านวน 16 จุด ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๐๓



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
165 โครงการขยายไฟฟาูแสงสว่าง

ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่๔
เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภัยเวลา
กลางคืน

จ านวน  4  จุด  20,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

166 โครงการขยายไฟฟาูแสงสว่าง
ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่๕

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภัยเวลา
กลางคืน

จ านวน  ๕  จุด  40,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

167 โครงการขยายไฟฟาูแสงสว่าง
ภายในหมู่บา้น จุดบา้นนายวิ
รัตน ์ค าใด-บา้นนายอภิสิทธ์ิ 
ภูมิลุน หมู่ที ่๖

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภัยเวลา
กลางคืน

จ านวน  ๕  จุด ๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

168 โครงการขยายไฟฟาูแสงสว่าง
ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่๘

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภัยเวลา
กลางคืน

จ านวน  ๑๓  จุด  ๑๐๔,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

169 โครงการขยายไฟฟาูแสงสว่าง
ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่๙

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภัยเวลา
กลางคืน

จ านวน  ๕  จุด ๔๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

170 โครงการขยายไฟฟาูแสงสว่าง
ภายในหมู่บา้น หมู่ที ่๑๐

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภัยเวลา
กลางคืน

จ านวน  ๘ จุด 50,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๐๔



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
171 ไฟฟาูแสงสว่างภายในต าบล

ทา่วัด
เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภัยเวลา
กลางคืน

หมู่ที ่๑-หมู่ที ่๑๐ 
ภายในต าบลทา่วัด

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนทีใ่ช้
บริการไฟฟาู

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

172 ซ่อมแซมไฟฟาูแสงสว่าง
ภายในต าบลทา่วัด

เพือ่ซ่อมแซมไฟฟาู
แสงสว่างทีช่ ารุด

หมู่ที ่๑-หมู่ที ่๑๐ 
ภายในต าบลทา่วัด

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนจุดซ่อมแซม ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

173 ติดต้ังไฟสปอร์ตไลนแ์ละไฟฟาู
แสงสว่าง

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภัย

สนามกีฬา อบต.ทา่วัด 
และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
 อบต.ทา่วัด

๑๐๐,๐๐๐ จ านวนทีติ่ดต้ัง ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

174 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบจุดส่ีแยกบา้นโคกล่าม
 หมู่ที ่10

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ความปลอดภัย

ส่ีแยกบา้นโคกล่าม หมู่ที่
  ๑๐

๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนทีใ่ช้
บริการ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย

กองช่าง

175 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่ที ่๑๐

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ระบบน้ าประปาทีไ่ด้
มาตรฐาน

ระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ที ่๑๐

 ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

176 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น ภายในต าบล
ทา่วัด หมู่ที ่๑ -หมู่ที ่๑๐

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ระบบน้ าประปาทีไ่ด้
มาตรฐานและการ
จัดการทีดี่

ระบบประปาหมู่บา้น 
หมู่ที ่๑ - หมู่ที ่๑๐

๒๐๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

177 โครงการเจาะบอ่บาดาลเพือ่
การเกษตรเขตพืน้ที ่หมู่ที ่7

เพือ่กักเก็บน้ าไว้
อุปโภค-บริโภค

หมู่ที ่7  50,000 จ านวนจุดที่
ด าเนนิการ

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๐๕



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
178 โครงการเจาะบอ่บาดาลเพือ่

การเกษตรเขตพืน้ที ่หมู่ที ่9
เพือ่กักเก็บน้ าไว้
อุปโภค-บริโภค

หมู่ที ่9 50,000 จ านวนจุดที่
ด าเนนิการ

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

179
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง
และขยายเขตประปาภายใน
ต าบลทา่วัด

เพือ่กักเก็บน้ าไว้
อุปโภค-บริโภค

หมู่ที ่๑ – หมู่ที ่๑๐ 
ต าบลทา่วัด

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
จ านวน จุดที่
ด าเนนิการ

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ทีถู่ก
สุขอนามัย

กองช่าง

180 โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล
เพือ่การเกษตรภายในต าบล
ทา่วัด

เพือ่กักเก็บน้ าไว้
อุปโภค-บริโภค

หมู่ที ่๑ – หมู่ที ่๑๐ 
ต าบลทา่วัด

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐
จ านวน จุดที่
ด าเนนิการ

ประชาชนมีน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๐๖



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน้้าโขง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร ์ด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขุดลอกล าหว้ยหลุ่ง

จานจุดนานางค าตา-นานาย
พนัธ์  โทแก้ว หมู่ที ่3

เพือ่ขุดลอกหนองน้ าที่
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร

กว้าง ๑๕ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐ เมตร ลึกเฉล่ีย 
๑ เมตร

๔๕๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง 
ร่วมกับ 

หนว่ยงานอื่น

2 โครงการขุดลอกล าหว้ยรวง
ตอนล่าง จุดนานายพชิิน  
เจริญสุข-บา้นโนนทองหลาง 
หมู่ที ่๔

เพือ่ขุดลอกหนองน้ าที่
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร

กว้าง ๒๒ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐
 เมตร

500,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง 
ร่วมกับ 

หนว่ยงานอื่น

3 โครงการขุดลอกล าหว้ยก้อม 
หมู่ที ่5

เพือ่ขุดลอกหนองน้ าที่
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร

กว้าง ๒๐ เมตร ยาว 
๗๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ 
เมตร

 ๓๐๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง 
ร่วมกับ 

หนว่ยงานอื่น

4 โครงการขุดลอกหนองเพก็ 
หมู่ที ่๕

เพือ่ขุดลอกหนองน้ าที่
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร

กว้าง ๙๐ เมตร ยาว 
๑๘๐ เมตร ลึก ๒ เมตร

๙๐๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง 
ร่วมกับ 

หนว่ยงานอื่น

5 โครงการขุดลอกล าหว้ยกุด
ลาดตอนบน หมู่ที ่๖

เพือ่ขุดลอกหนองน้ าที่
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร

กว้าง ๒๐ เมตร ยาว 
๑,๕๐๐ เมตร ลึก ๒ 
เมตร

1,000,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง 
ร่วมกับ 

หนว่ยงานอื่น

1.2 แผนการเกษตร

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๐๗



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการขุดลอกล าหว้ยกุด

ลาดช่วงหลังวัดไทยนยิม หมู่ที่
 6

เพือ่ขุดลอกหนองน้ าที่
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร

กว้างเฉล่ีย 9 เมตร ลึก
เฉล่ีย 2 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

350,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง 
ร่วมกับ 

หนว่ยงานอื่น

7 โครงการขุดลอกหนองย่าปู ุ
หมู่ที ่9

เพือ่ขุดลอกหนองน้ าที่
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร

กว้าง 50 เมตร ยาว 60
 เมตร ลึก 1 เมตร

300,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง 
ร่วมกับ 

หนว่ยงานอื่น

ฝายกักเก็บน้ า
8 โครงการฝายแบบลาดเอียงล า

หว้ยหลุ่งจาน จุดนานางเสวี
ยง-นานางเล้ียง หมู่ที ่๑

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง ๔ เมตร ยาว 20
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร

๒๐๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างฝายแบบลาด
เอียง ล าหว้ยขัวนอ้ย จุดนา
นางส ารอง-นานายทองม้วน 
หมู่ที ่1

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง ๔ เมตร ยาว 20
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร

200,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างฝายแบบลาด
เอียงล าหว้ยขัวนอ้ย จุดนา
นายค าตัน วงค์ภูดร  หมู่ที ่1

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง 4 เมตร ยาว 16 
เมตร สูง 2 เมตร ความ
ลาดเอียง 1:1

250,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างฝายแบบลาด
เอียงหว้ยหลุ่งจาน จุดนานาย
เคลือบ แก้วคอนไทย หมู่ที ่1

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง 4 เมตร ยาว 18 
เมตร สูง 2 เมตร ความ
ลาดเอียง 1:1

 240,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างฝายแบบลาด
เอียงจุดนานายหมิก บพุชาติ  
หมู่ที ่๓

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ 
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร

๒๕๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๐๘



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการก่อสร้างฝายลาด

เอียงจุดนานายพนัธ์  โทแก้ว 
หมู่ที ่๓

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ 
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร

 ๒๕๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

14 โครงการกอ่สร้างฝายแบบลาด
เอยีงจุดนานายหนู  ศรีหาร 
หมูท่ี่ ๓

เพื่อใช้กกัเกบ็น้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วงฤดู
แล้ง

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐ 
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร

๒๕๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างฝายแบบลาด
เอียงล าหว้ยรวงตอนล่างจุดนา
นายหว่ง  เขือ่นโพธ์ิ หมู่ที ่๔

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง ๔ เมตร สูง 2 
เมตรยาว 16 เมตร  
ความลาดเอียด 1:1

200,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างฝายแบบลาด
เอียงล าหว้ยไส้ไก่ หมู่ที ่5

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง ๔ เมตร สูง 2 
เมตรยาว 16 เมตร 
ความลาดเอียด 1:1

200,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

17 โครงการซ่อมแซมฝายลาด
เอียงจุดทางข้ามไปบา้นทุง่มน
 หมู่ที ่6

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ 
เมตร หนา ๐.๑๐ 
(รายละเอียดตามแบบที่
ก าหนด)

๙๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

18 โครงการซ่อมแซมสะพานไม้
จุดล าหว้ยนา  จุดนานางสวงน 
 นาบ ารุง หมู่ที ่6

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

เปล่ียนไม้ปพูืน้สะพาน
พร้อมซ่อมแซม
โครงสร้างสะพาน

๑๕๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๐๙



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการก่อสร้างฝายแบบลาด

เอียงจุดนานายบญุมาก  คง
ศิลา หมู่ที ่๗

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒ 
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร

200,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

20  โครงการท าประตูปดิเปดิน้ า
จุดสะพานนานางละออง หมู่ที่
 8

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

ประตูเปดิ-ปดิน้ า ขนาด
 2.50x1 ม. จ านวน 4
 ช่อง

600,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

21 ก่อสร้างฝายแบบลาดเอียง 
หมู่ที๙่ จุดนานางใบ จ่ามีเคน 
ล าหว้ยหลุ่งจาน

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒ 
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร

350,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างฝายแบบลาด
เอียงล าหว้ยหลุ่งจาน จุดนา
นายสุเทพ ประสันแพงศรี  
หมู่ที ่9

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒0
เมตร สูง 2 เมตร ความ
ลาดเอียง 1:1

 80,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

23 โครงการซ่อมแซมฝายจุดนา
นายเย็น  ศรีบญุโรจน ์(สะพาน
 2) หมู่ที ่9

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

เทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ลอดใต้ฝาย ความยาว
รวม 18 เมตร หนา 
0.20 เมตร ลึก 1 เมตร

 80,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างฝายแบบลาด
เอียงล าหว้ยขัวนอ้ยจุดนานาง
เส็ง  ศิริแวว หมู่ที ่10

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

สันฝายกว้าง 4 เมตร 
ยาว 15 เมตร สูง 2 
เมตร

 200,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๑๐



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงการก่อสร้างฝายแบบลาด

เอียงล าหว้ยหลุ่งจาน จุดนา
นายชุมพล  ศรีทวน หมู่ที ่10

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

สันฝายกว้าง 4 เมตร 
ยาว 15 เมตร สูง 2 
เมตร

200,000   ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างฝายแบบลาด
เอียงล าหว้ยหลุ่งจาน จุดนา
นายเล้ียง  นานนัทห์มู่ที ่10

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

สันฝายกว้าง 4 เมตร 
ยาว 15 เมตร สูง 2 
เมตร

200,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บ
น้ าล าหว้ยกุดลาด ช่วงนาแม่
เฉียว หมู่ที ่6

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

สันฝายกว้าง 4 เมตร 
ยาว 24 เมตร สูง 2 
เมตร

350,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างฝายแบบลาด
เอียงจุดนานายประมวล ประ
มะคัง (ล าหว้ยส้มปอุย) หมู่ที ่๗

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒ 
เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร

200,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างฝายภายใน
ต าบลทา่วัด

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

หมู่ที ่๑ – หมู่ที ่๑๐ 
ภายในต าบลทา่วัด

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนฝายที่
ก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

30 โครงการซ่อมแซมฝายทีช่ ารุด
 ภายในต าบลทา่วัด

เพือ่ซ่อมแซมฝายที่
ช ารุด

หมู่ที ่๑ – หมู่ที ่๑๐ 
ภายในต าบลทา่วัด

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนฝายทีช่ ารุด ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

31 โครงการพฒันาแหล่งน้ า
ภายในต าบลทา่วัด

เพือ่ใช้กักเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

หมู่ที ่1 – 10 ต าบลทา่
วัด

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนทีม่ีน้ า
ใช้ในการเกษตร

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๑๑



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน     

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ด้านเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการช่วยเหลือประชาชน

ทีป่ระกอบอาชีพการเกษตร
เพือ่บรรเทาปญัหา
ความเดือดร้อนใหก้ับ
เกษตรกร

เกษตรกรในต าบลทา่วัด  100,000 ความพงึพอใจของ
เกษตรกร

เกษตรกรได้รับ
ความช่วยเหลือจาก
ภัยพบิติัพชืผล

ส านกัปลัด

2 โครงการส่งเสริมการปลูกมัน
ส าประหลังพนัธ์ดี

เพือ่ใหเ้กษตรกรมีพนัธ์ุ
มันส าประหลังทีดี่ใน
การท าพนัธ์ุ

เกษตรกรในต าบลทา่วัด  100,000 ความพงึพอใจของ
เกษตรกร

เกษตรกรได้รับพนัธ์ุ
ข้าวดี

ส านกัปลัด

3 โครงการส่งเสริมกาปลูก
พชืผักปลอดสารพษิ

เพือ่ใหเ้กษตรกรมี
สุขภาพดี

เกษตรกรในต าบลทา่วัด  50,000 ความพงึพอใจของ
เกษตรกร

เกษตรกรมีสุขภาพดี ส านกัปลัด

4 โครงการส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัว ด้านทศิตะวันตก
หนองเชือก หมู่ที ่10

เพือ่ใหป้ระชาชนมีผัก
สวนครัวไว้รับประทาน

ประชาชน หมู่ที ่10 20,000 ความพงึพอใจ
ของประชาน

ประชาชนมีผักสวน
ครัวไว้รับประทาน

ส านกัปลัด

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 5  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๑๒



๒.2  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

และเพิม่ศักยภาพของสตรี หมู่
ที ่1 และหมู่ที ่๒

เพือ่สนบัสนนุ
งบประมาณแก่กลุ่ม
อาชีพ

ประชาชนในเขตพืน้ที ่
หมู่ที ่1 และหมู่ที ่๒

30,000 ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึน้

ประชาชนมีรายได้
เสริม

ส านกัปลัด

2 โครงการส่งเสริมและพฒันา
อาชีพของประชาชนใน
ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
ต าบลทา่วัด

เพือ่พฒันาความรู้และ
ทกัษะเพิม่รายได้
ใหก้ับกลุ่มอาชีพ

ประชาชนกลุ่มอาชีพใน
ต าบลทา่วัด

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึน้

ประชาชนมีรายได้
เสริม และทกัษะ
ทางอาชีพมากขึน้

ส านกัปลัด

3 โครงกานส่งเสริมพฒันากลุ่ม
อาชีพและเคร่ืองมือการเกษตร
 หมู่ที ่7

เพือ่สนบัสนนุ
งบประมาณแก่กลุ่ม
อาชีพ

ประชาชนในเขตพืน้ที ่
หมู่ที ่7

30,000 ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึน้

ประชาชนมีรายได้
เสริม และทกัษะ
ทางอาชีพมากขึน้

ส านกัปลัด

4 โครงการขับเคล่ือนการพฒันา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

เพือ่ปลูกฝังให้
ประชาชนด ารงชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
ทา่วัด

40,000 ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึน้

มีหมู่บา้นทีใ่ช้
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีงในการ
ด าเนนิ
ชีวิตประจ าวันเพิม่ขึน้

ส านกัปลัด

5 กู้ยืมเงินกองทนุหมุนเวียน
เศรษฐกิจชุมชน

เพือ่ใหส้มาชิกกองทนุ
เงินเศรษฐกิจชุมชนได้
มีเงินหมุนเวียนและ
ลงทนุด้านอาชีพ

สมาชิกกองทนุ
เศรษฐกิจชุมชนต าบล
ทา่วัด

250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึน้ไม่ต่ ากว่า
30,000บาท/
คน/ปี

เพือ่ใหส้มาชิก
กองทนุเงิน
เศรษฐกิจชุมชนได้มี
เงินหมุนเวียนและ
ลงทนุด้านอาชีพ

ส านกัปลัด

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๑๓



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการส่งเสริมและพฒันา

อาชีพของประชาชน เช่น 
กลุ่มทอเส่ือกก/ทอผ้าฝูาย 
กลุ่มเล้ียงโค กระบอื กลุ่ม
เล้ียงสุกร ฯลฯ หมู่ที ่๑ – หมู่ที่
 ๑๐

เพือ่ใหส้มาชิกกลุ่ม
อาชีพต่างๆ มีอาชีพ
เพิม่ขึน้

กลุ่มอาชีพในต าบลทา่วัด ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 300,000 300,000 ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึน้

ประชาชนมีรายได้
เสริม

ส านกัปลัด

7 ศูนย์พฒันาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เพือ่เปน็ศูนย์ส่งเสริม
อาชีพและการ
ถ่ายทอดภูมิปญัญา
ของผู้สูงอายุในชุมชน

ผู้สูงอายุในชุมชนและ
ประชาชนทัว่ไปใน
ต าบลทา่วัด

30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุ/
ประชาชนมีรายได้
เพิม่ขึน้

ยกระดับและพฒันา
รูปแบบการวัด
บริการและ
สวัสดิการทางสังคม
เพือ่พฒันาคุณภาพ
ชีวิต

ส านกัปลัด

8 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานของกลุ่มอาชีพกองทนุ 
คณะกรรมการหมู่บา้น 
ประชาชน

เพือ่ใหส้มาชิกกลุ่ม
อาชีพความรู้เพิม่มาก
ขึน้

กลุ่มอาชีพต่างๆใน
ต าบลทา่วัด

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม

ประชาชนมีความรู้
มากขึน้

ส านกัปลัด

9 โครงการฝึกอาชีพใหก้ับ
ประชาชนในต าบลทา่วัด

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได้เพิม่ขึน้

ประชาชนในพืน้ทีต่ าบล
ทา่วัด

200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม

ประชาชนในต าบล
ทา่วัดทกุหมู่
สามารถฝึกอาชีพ
และน าไปประกอบ
อาชีพได้

ส านกัปลัด

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๑๔



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการฝึกอบรม

ประชาชนรู้งานสืบสาน
พระราชด าริ

เพื่อถ่ายทอด
ความรู้สู่ประชาชน
จากรุ่นสู่รุ่นที่จะสืบ
สานและน้อมน า
พระราชด าริไปใข้
ในการด าเนินชีวิต
อย่างถูกต้องและ
สามารถบรูณาการ
ไปสู่การพัฒนา
ชุมชนและสังคม
ต่อไป

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลทา่วัด

 100,000   จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม

ประชาชนใน
พื้นที่ได้มีโอกาส
ในการเรียนรู้กับ
เกษตรกรผู้น้อม
น าแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประกอบอาชีพ
และด าเนินชีวิต

ส านักปลัด

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๑๕



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มคุีณภาพ     

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนนุโรงเรียนบา้นหนอง

แวงทา่วัด ค่าอาหารกลางวัน
เพือ่ใหเ้ด็กนกัเรียน
โรงเรียนบา้นหนอง
แวงทา่วัด ได้
รับประทานอาหารและ
เจริญเติมโตตามวัย

เด็กนกัเรียนโรงเรียน
บา้นหนองแวงทา่วัด

1,024,000 1,024,000 1,024,000 1,024,000 จ านวนนกัเรียนที่
ได้รับประทาน
อาหารกลาง

เด็กนกัเรียน
โรงเรียนบา้นหนอง
แวงทา่วัดได้
รับประทานอาหาร
และเจริญเติมโต
ตามวัย

กองการศึกษาฯ

2 อุดหนนุโรงเรียนบา้นรวงโนน
ไทโนนโจดค่าอาหารกลางวัน

เพือ่ใหเ้ด็กนกัเรียน
โรงเรียนรวง'โนนไท
โนนโจด ได้
รับประทานอาหารและ
เจริญเติมโตตามวัย

เด็กนกัเรียนโรงเรียน
บา้นรวงโนนไทโนนโจด

428,000 428,000 428,000 428,000 จ านวนนกัเรียนที่
ได้รับประทา
อาหารกลางวัน

เด็กนกัเรียน
โรงเรียนบา้นรวง
โนนไทโนนโจดได้
รับประทานอาหาร
และเจริญเติบโต
ตามวัย

กองการศึกษาฯ

3 อุดหนนุโรงเรียนปาุไม้อุทศิ 1 
(บา้นลาด) ค่าอาหารกลางวัน

เพือ่ใหเ้ด็กนกัเรียน
โรงเรียนปาุไม้อุทศิ 1 
(บา้นลาด) ได้
รับประทานอาหารและ
เจริญเติบโตตามวัย

เด็กนกัเรียนโรงเรียนปาุ
ไม้อุทศิ 1 (บา้นลาด)

80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนนกัเรียนที
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน

เด็กนกัเรียน
โรงเรียนปาุไม้อุทศิ 
1 (บา้นลาด)ได้
รับประทานอาหาร
และเจริญเติมโต
ตามวัย

กองการศึกษาฯ

งบประมาณและทีผ่่านมา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 3  การพัฒนาและศักยภาพพลเมอืง

๑๑๖



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการจัดหาอาหารกลางวัน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลทา่วัด

เพือ่ใหเ้ด็กเล็กศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทา่วัดได้
รับประทานอาหารและ
เจริญเติมโตตามวัย

เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลทา่วัด

577,200 577,200 577,200 577,200 จ านวนนกัเรียนที
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน

เด็กเล็กศูนย์พฒันา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ทา่วัดเจริญเติบโต
ตามวัย

กองการศึกษาฯ

5 สนบัสนนุอาหารเสริม(นม) เพือ่ใหเ้ด็กเล็กศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.
ทา่วัด และนกัเรียน
โรงเรียนในเขตต าบล
ทา่วัด ได้ด่ืมนมและ
เจริญเติบโตตามวัย

เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก อบต.ทา่วัดและ
นกัเรียนโรงเรียนในเขต 
ต าบลทา่วัด

962,965 962,965 962,965 962,965 จ านวนเด็ก
นกัเรียนทีไ่ด้รับ
ประทานอาหาร
เสริม(นม)

เพือ่ใหเ้ด็กเล็กใน
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.ทา่วัด และ
นกัเรียนในโรงเรียน
ในเขตต าบลทา่วัด
ได้ด่ืมนมและ
เจริญเติบโตตามวัย

กองการศึกษาฯ

6 โครงการจัดงานวันแม่
แหง่ชาติศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพือ่ใหเ้ด็กศูนย์ฯ รู้คุณ
และแสดงความรักต่อ
มารดา

เด็กเล็กในศูนย์พฒันา
เด็กเล็กอบต.ทา่วัด

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม

เด็กเล็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็กอบต.
ทา่วัด

กองการศึกษาฯ

7 โครงการจัดงานวันเด็กแหง่ชาติ เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชน
ในเขตต าบลทา่วัดได้รู้
บทบาทความส าคัญ
ของตน

เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลทา่วัด

60,000 60,000 60,000 60,000 จ านนวนเด็กทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม

เด็กและเยาวชนใน
เขตต าบลทา่วัด
ได้รับความรู้
บทบาทความส าคัญ
ตน

กองการศึกษาฯ

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๑๗



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการจ้างนกัเรียน
นกัศึกษาท างานช่วงปดิภาค
เรียน

เพือ่ใหน้กัเรียน 
นกัศึกษาใช้เวลาว่างให้
เปน็ประโยชนใ์นช่วง
ปดิเทอม

นกัเรียน ,นกัศึกษาใน
เขตต าบลทา่วัด

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนนกัเรียนที่
ท างานช่วงปดิเทอม

นกัเรียนนกัศึกษาใช้
เวลาว่างใหเ้ปน็
ประโยชน ์ในช่วงปดิ
เทอม

กองการศึกษาฯ

9 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพือ่ใหบ้ริเวณศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเปน็
สถานทีเ่หมาะกับการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้

เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลทา่วัด

50,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

บริเวณศูนย์พฒันา
เด็กเล็กเปน็สถานที่
เหมาะสมกับการ
จัดประสบกาณณ์
เรียนรู้

กองการศึกษาฯ

10 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก (ด้านทศิ
ตะวันออก)

เพือ่ใหเ้ด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยขณะจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.ทา่วัด 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ก าหนด)

200,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

เด็กเล็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.ทา่วัด มีความ
ปลอดภัย ขณะจัด
ประสบการณ์
เรียนรู้ทีศู่นย์พฒันา
เด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ

11 โครงการฝึกซ้อมปอูงกัน
อุบติัภัยศูนย์พฒันาเด็ก อบต.
ทา่วัด

เพือ่เตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินและ
เกิดความปลอดภัย

ฝึกซ้อมปอูงกันอุบติัภัย
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 1
คร้ังต่อปี

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพงึ
พอใจ

เด็กมีความ
ปลอดภัยกรณีเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉิน

กองการศึกษาฯ

12 จัดซ้ือวัสดุ,ครุภัณฑ์ส าหรับ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กและกอง
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เพือ่ใหม้ีวัสดุ,ครุภัณฑ์ 
ใช้ในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก อบต.ทา่วัด กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

ศูยนพ์ฒันาเด็กเล็ก 
อบต.ทา่วัด และกอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม

80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละความพงึ
พอใจในการใช้
วัสดุอุปกรณ์

มีวัสดุ,ครุภัณฑ์ ใช้
ในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กอบต.ทา่วัดการ 
กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๑๘



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา 
และวัสดุส่ือการเรียนการสอน

เพือ่ใหม้ีวัสดุการศึกษา
 ในการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้

วัสดุการศึกษาตาม
รายการที่
คณะกรรมการฯคัดเลือก

188,700 188,700 188,700 188,700 ร้อยละความพงึ
พอใจในการใช้
วัสดุการศึกษา

เด็กมีพฒันาการ
เหมาะสมตามวัย 
ทัง้ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ 
สังคมและสติปญัญา

กองการศึกษาฯ

14 โครงการตรวจส่งเสริมทนัต
สุขภาพ

เพือ่ลดปญัหาฟนัผุใน
เด็กเล็ก

จัดอบรมใหค้วามรู้ด้าน
ทนัตสาธารณสุขแก่
ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก

20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็กทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ

เด็กเล็กฟนัผุไม่เกิน
ร้อยละ 40

กองการศึกษาฯ

15 โครงการปูยุ่า ตามยายสอน
หลาน

เพือ่ปลูกฝังใหเ้ด็กเล็ก
ได้ตระหนกัและเหน็
คุณค่าของมรดกทาง
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทอ้งถิน่อีสาน

ปู ุย่า ตายาย สอนเด็ก
เล็กเกี่ยวกับมรดกทาง
วัฒนธรรมและประเพณี
ทอ้งถิน่อีสานอย่างนอ้ย
เดือนละ 1 คร้ัง

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ทีเ่ข้าร่วม
โครงการ

เด็กเล็กตระหนกั
และเหน็คุณค่าของ
มรดกทาง
วัฒนธรรมและ
ประเพณีทอ้งถิน่
อีสาน

กองการศึกษาฯ

16 โครงการส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน

เพือ่เตรียมความพร้อม
เด็กเล็กใหม้ีพืน้ฐาน
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียน

จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาอาเซียนอย่าง
นอ้ยสัปดาหล์ะ 2 คร้ัง

 3,000 3,000 3,000 จ านวนคร้ังในการ
จัดประสบการณ์

เด็กเล็กมีความรู้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอาเซียน

กองการศึกษาฯ

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๑๙



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการเสริมสร้างความรู้

พืน้ฐานเกี่ยวกับประเทศ
อาเซียนใหแ้ก่เด็กเล็ก

เพือ่ใหเ้ด็กเล็กมี
ความรู้พืน้ฐาน
เกี่ยวกับประเทศ
อาเซียน

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้พืน้ฐานแก่เด็ก
เล็กเกี่ยวกับประเทศ
อาเซียน

 10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็กทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ

เด็กเล็กมีความรู้
พืน้ฐานเกี่ยวกับ
ประเทศอาเซียน
และมีความพร้อม
ในการก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

กองการศึกษาฯ

18 โครงการจ้างเหมาท าความ
สะอาดศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพือ่ใหเ้ด็กเล็กอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ

คนท าความสะอาด
จ านวน 1 คน

60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้มาใช้
บริการ

เด็กเล็กอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่
สะอาดถูก
สุขลักษณะ สะอาด
เปน็ระเบยีบ
เรียบร้อย

กองการศึกษาฯ

19 โครงการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน

เพือ่บ ารุงรักษา
ซ่อมแซมทรัพย์สินให้
พร้อมใช้งานและจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้

พสัดุพร้อมใช้งานและ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนคร้ังที่
ซ่อมแซม

มีพสัดุทีพ่ร้อมใน
การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้และการ
ปฏิบติังานวิชาการ

กองการศึกษาฯ

20 โครงการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารทีท่นัสมัยมาใช้ในการ
จัดประสบการณ์

เพือ่ใหม้ีส่ือการเรียน
การสอนทีท่นัสมัยใน
การจัดประสบการณ์
เด็กเล็ก

ส่ือการเรียนการสอนที่
ทนัสมัยส าหรับการจัด
ประสบการณ์เพยีงพอ

50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพงึ
พอใจในการใช้
เทคโนโลยี

มีส่ือการเรียนการ
สอนทีท่นัสมัยใน
การจัดประสบการณ์
เรียนรู้

กองการศึกษาฯ

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๒๐



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและ
เผยแพร่ข้อมูล

เพือ่เก็บข้อมูลของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
อย่างเปน็ระบบ

จัดเก็บข้อมูลเด็กเล็ก 
ข้อมูลครูผู้ดูแลเด็ก

3,000 3,000 3,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้รับบริการ

มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กที่
เปน็ระบบ สะดวก 
ง่ายต่อการสืบค้น

กองการศึกษาฯ

22 โครงการศึกษาดูงานมหกรรม
การศึกษา

เพือ่เพิม่พนูความรู้
ด้านการศึกษาใหก้ับ
ครูผู้ดูแลเด็กและ
บคุลากรทางการศึกษา
 สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ท างาน

ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้บริหาร
ทอ้งถิน่ คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ฯ และ
บคุลากรทางการศึกษา

40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ครูผู้ดูแลเด็ก และ
บคุลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ด้าน
การศึกษาสามารถ
น าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ท างานเพิม่มากขึน้

กองการศึกษาฯ

23 โครงการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรมภายในสถานศึกษา

เพือ่พฒันาครูใหเ้ปน็ผู้
มีคุณธรรมจริยธรรม

จัดกิจกรรมพฒันา
คุณธรรมจริยธรรม 3 
เดือนต่อคร้ัง

 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ครูมีคุณธรรม
จริยธรรม

กองการศึกษาฯ

24 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ
การจัดท าหลักสูตร ศพด.และ
จัดกิจกรรมตามหลักสูตร

เพือ่ครูผู้ดูแลเด็กได้
จัดท าแผน
ประสบการณ์ การ
เรียนรู้ได้เหมาะสมกับ
วัยและพฒันาการของ
เด็ก

เพือ่ท ากิจกรรม การ
เรียนการสอนเด็กเล็กใน
แต่ละวัน

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ครูมีความรู้  
ความสามารถใน
การจัดท าหลักสูตร
ได้เหมาะสมกับเด็ก
ในแต่ละช่วงอายุ

กองการศึกษาฯ

25 โครงการผลิตส่ือและ
นวัตกรรมการจัดประสบการณ์

เพือ่ครูได้เรียนรู้วิธีการ
จัดท าส่ือและ
นวัตกรรมน าไปสอน
เด็กเล็ก

เพือ่น าไปใช้จัด
ประสบการณ์การเรียน
การสอนเด็กเล็ก

 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพงึ
พอใจในการผลิต
ส่ือการเรียนการ
สอน

ครูสามารถผลิตส่ือ
การเรียนการสอน
แก่เด็กได้

กองการศึกษาฯ

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๒๑



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการจัดเวชภัณฑ์และตู้ยา

สามัยประจ าบา้น
เพือ่จัดหาเวชภัณฑ์
และตู้ยาสามัญประจ า
บา้น

จัดหายาสามัญประจ า
บา้นและเวชภัณฑ์

5,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้รับบริการ

เด็กเล็กได้รับการ
ปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นก่อนน าส่ง
โรงพยาบาล

กองการศึกษาฯ

27 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพือ่ใหม้ีสถานทีจ่ัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสมและ
เพยีงพอ

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

200,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้รับบริการ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.ทา่วัด มี
สถานทีจ่ัด
ประสบการณ์
เรียนรู้ทีเ่หมาะสม
และเพยีงพอ

กองการศึกษาฯ

28 โครงการประกวดการจัดท า
ส่ือการเรียนการสอนศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในเขตอ าเภอ
แวงนอ้ย

เพือ่ส่งเสริมใหค้รูได้มี
การและเปล่ียนเรียนรู้
และศึกษาเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง

ประกวดการจัดท าส่ือ
การเรียนการสอน ศูนย์
พฒันาเด็กเล็กในเขต
อ าเภอแวงนอ้ย

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ครูได้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
และศึกษาเรียนรู้
จากประสบการณ์
ตรง

กองการศึกษาฯ

29 โครงการจัดนทิรรศการ
แสดงผลการด้านการ
บริหารงานขององค์กร และ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ของครูเด็กเล็กและศูนย์พฒันา
เด็กเล็กในเขตอ าเภอแวงนอ้ย

เพือ่เผยแพร่ผลการ
บริหารงานการศึกษา 
ผลงานทางวิชาการ
ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ใหค้รูและประชาชน
ทัว่ไปได้ประจักษ์

จัดนทิรรศการแสดงผล
งานด้านการบริหารงาน
ขององค์กร และ
เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของครูเด็กเล็ก
และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ในเขตอ าเภอแวงนอ้ย

15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้ทีเ่ข้าร่วม
โครงการ

ได้เผยแพร่ผลการ
บริหารงาน
การศึกษาผลงาน
ทางวิชาการของ
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ใหค้รูและ
ประชาชนทัว่ไปได้
ประจักษ์

กองการศึกษาฯ

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๒๒



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มคุีณภาพ     

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 พฒันาหนว่ยบริการแพทย์แผน

ไทย
เพือ่ใหป้ระชาชนรู้
วิธีการรักษาสุขภาพ

ประชาชนในต าบล 70,000 ความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง

ส านกัปลัด

2 สนบัสนนุโครงการแกนน า
สุขภาพประจ าครอบครัว

เพือ่สร้างแกนน าการ
ส่งเสริมสุขภาพ

ประชาชนในต าบล 20,000 ความพงึพอใจ
ของประชาชน

มีแกนน าส่งเสริม
สุขภาพแข็งแรง

ส านกัปลัด

3 บริการแพทย์ฉุกเฉิน เพือ่อ านวยความ
สะดวกในการรับ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจ า อบต.ทา่วัด ได้
อย่างสะดวก

ประชาชนในต าบล 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนประชาชน
ทีม่ารับบริการ

ประชาชนได้รับการ
รักษาเบือ้งต้นได้
ทนัทว่งที

ส านกัปลัด
หนว่ยกู้ชีพ

4 โครงการปอูงกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

เพือ่ปอูงกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

หมู่ที ่1 - 10 ต าบลทา่
วัด

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง สามารถปอูงกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกได้

ส านกัปลัด

5 โครงการควบคุมและปอูงกัน
โรคพษิสุนขับา้

เพือ่ใหสุ้นขั แมว ได้รับ
วัคซีนปอูงกันโรคพษิ
สุนขับา้

สุนขั แมว ในต าบลทา่
วัด จ านวน 10 หมู่บา้น

30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนสุนขั แมว สุนขั แมว ไม่เปน็
โรคพษิสุนขับา้

ส านกัปลัด

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 6  การเสรมิสรา้งสุขภาวะ

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๒๓



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการจัดงานวันต่อต้านยา

เสพติดและวันงดสูบบหุร่ีโลก
เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชน
ได้รู้ถึงโทษของยาเสพ
ติดและบหุร่ี

เด็กและเยาวชนในพืน้ที่
ต าบลทา่วัด

๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม

เด็กและเยาวชนมี
ความรู้เกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติดและ
บหุร่ีเพิม่ขึน้

ส านกัปลัด

7 โครงการจัดซ้ือน้ ายาก าจัดยุง
และทรายอะเบท

เพือ่ก าจัดยุงลายและ
ลูกน้ ายุงลาย

หมู่ที ่๑ – หมู่ที ่๑๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนคร้ังในการ
ด าเนนิการ

มีน้ ายาก าจัดยุงและ
ทรายอะเบทไว้
ปอูงกันโรค
ไข้เลือดออก

ส านกัปลัด

8 โครงการอบรมอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุและคนพกิาร

เพือ่ใหอ้าสาสมัครมี
ความรู้เพิม่มากขึน้

อบรมผู้ทีต้่องการเปน็
จิตอาสาในการดูแล
ผู้สูงอายุและคนพกิาร
ในต าบล

๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม

อาสาสมัครมีความรู้
เพิม่ขึน้สามารถดูแล
ผู้สูงอายุและคน
พกิารได้อย่างถูกต้อง

ส านกัปลัด

9 โครงการเย่ียมบา้นผู้สูงอายุ 
คนพกิาร และผู้ปวุยเร้ือรัง 
แบบบรูณาการ

เพือ่เย่ียมผู้สูงอายุและ
คนพกิารเพือ่เปน็ขวัญ
ก าลังใจ และรู้สึกไม่
ถูกทอดทิง้จากชุมชน

ผู้สูงอายุ คนพกิารและ
ผู้ปวุยเร้ือรังในเขตพืน้ที่
ต าบลทา่วัด

๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชน

ผู้สูงอายุและคน
พกิารเกิดขวัญและ
ก าลังใจในการ
ด าเนนิชีวิตและรู้สึก
ไม่ถูกทอดทิง้จาก
ชุมชน

ส านกัปลัด

10 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
หนว่ยกู้ชีพเพิม่เติม หลักสูตร
การปฐมพยาบาลเบือ้งต้นการ
เคล่ือน ย้ายผู้ปวุย

เพือ่ใหอ้าสาสมัคร
หนว่ยกู้ชีพในการ
ปฏิบติังานกู้ชีพใหม้ี
ความพร้อม

อปพร.จ านวน ๗  คน ๑๖,๐๓๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

อาสาสมัครหนว่ยกู้
ชีพในการ
ปฏิบติังานกู้ชีพใหม้ี
ความพร้อม

ส านกัปลัด
หนว่ยกู้ชีพ

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๒๔



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการปอูงกันโรคมือ เทา้ 

ปากเด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
 อบต.ทา่วัด

เพือ่ปอูงกันไม่ใหเ้ด็ก
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.ทา่วัดไม่ใหเ้กิด
โรค มือ เทา้ ปาก

เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก อบต.ทา่วัด

๓๐,๐๐๐ จ านวนเด็กศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.ทา่วัด

เด็กศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กไม่เปน็ โรค มือ 
เทา้ปาก

ส านกัปลัด

12 สมทบกองทนุหลักประกัน
สุขภาพในระดับทอ้งถิน่

เพือ่สนบัสนนุการ
ด าเนนิงานบริการด้าน
สาธารณสุข

ประชาชนในเขต อบต. ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ประชาชนมีความ
พงึพอใจ

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงหา่งไกลโรค

ส านกัปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการพฒันาศักยภาพ
ผู้สูงอายุในต าบล

เพือ่พฒันาศักยภาพ
ของแกนน า

คณะกรรมการผู้สูงอายุ
ในต าบล

๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม

แกนน ามีความรู้
เกี่ยวกับการด าเนนิ
กิจกรรมและ
ต าแหนง่หนา้ทีข่อง
ตนเอง

ส านกัปลัด

2 โครงการปรับปรุงทีจ่อดรถ
ส าหรับคนพกิาร

เพือ่ปรับปรุงสถานที่
และส่ิงอ านวยความ
สะดวกใหค้นพกิาร

ทีจ่อดรถส าหรับผู้พกิาร ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้พกิาร

ในต าบลทา่วัดมี
สถานทีอ่ านวย
ความสะดวกใหค้น
พกิารเพิม่ขึน้

ส านกัปลัด

งบประมาณและทีผ่่านมา

แผนงานสังคมสงเคราะห์
งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๒๕



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการคาราวานเสริมสร้าง

เด็ก
เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชน
ในต าบลได้จัดกิจกรรม
และกล้าแสดงออก

เด็กและเยาวชนในเขต
พืน้ทีต่ าบลทา่วัด

๓๐,๐๐๐ จ านวนเด็กและ
เยาวชนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลได้จัดกิจกรรม

ส านกัปลัด

4 โครงการคาราวานเสริมสร้าง
เด็ก

เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชน
ในต าบลได้จัดกิจกรรม
และกล้าแสดงออก

เด็กและเยาวชนในเขต
พืน้ทีต่ าบลทา่วัด

๓๐,๐๐๐ จ านวนเด็กและ
เยาวชนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลได้จัดกิจกรรม

ส านกัปลัด

5 โครงการศูนย์สามวัย เพือ่ด าเนนิการจัดต้ัง
ศูนย์สามวัยและจัด
กิจกรรมใหก้ับ
กลุ่มเปาูหมาย

เด็ก เยาวชนและ
ผู้ปกครอง

๓๐,๐๐๐ จ านวนเด็ก และ
เยาวชนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม

เด็ก เยาวชนและ
ผู้ปกครองได้มี
กิจกรรมท าร่วมกัน
มากขึน้

ส านกัปลัด

6 โครงการสนบัสนนุกองทนุ
สวัสดิการชุมชน

เพือ่เปน็การส่งเสริม
การจัดสวัสดิการภาค
ประชาน

ประชาชนในต าบลมี
สวัสดิการจากการ
รวมกลุ่ม

๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชน

ประชาชนในต าบล
ได้รับและมี
สวัสดิการเพิม่ขึน้

ส านกัปลัด

7 โครงการสนบัสนนุสนนุ
ศูนย์บริการผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ในต าบลทา่วัด

เพือ่ใหค้วามช่วยเหลือ
 ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้สูงอายุ 
ผู้พกิาร

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร 
ได้รับการช่วยเหลือ

ส านกัปลัด

8 โครงการพฒันาศักยภาพสภา
เด็กและเยาวชน

เพือ่พฒันาศักยภาพ
แกนน า

คณะกรรมการสภาเด็ก
และเยาวชน

๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

แกนน ามีความรู้
เกี่ยวกับการด าเนนิ
กิจกรรมในต าแหนง่
ตนเอง

ส านกัปลัด

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๒๖



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการปฏิบติัธรรม เพือ่อบรมปลูกฝัง

ศีลธรรมและน ามา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

ประชาชนในเขตพืน้ที่
ต าบลทา่วัด

40,000 ความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนตระหนกั
ถึงคุณธรรมความดี
งามมีหลักธรรมยึด
เหนยีวใจ

ส านกัปลัด

10 โครงการค่ายครอบครัวอบอุ่น เพือ่ใหเ้ยาวชนพอ่ แม่ 
มีความเข้าใจทีดี่ต่อกัน

พอ่ แม่ ลูก ทัง้ ๑๐ 
หมู่บา้น

๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้ร่วม
โครงการ

ครอบครัวมีความ
รักความเข้าใจ

ส านกัปลัด

11 โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา เพือ่ใหป้ระชาชนงด
เหล้าในวันส าคัญทาง
ศาสนา

ประชาชนภายในต าบล
ทา่วัด

๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้ร่วม
โครงการ

ประชาชนเข้าใจและ
เหน็โทษของสุรา

ส านกัปลัด

12 สงเคราะหเ์บีย้ยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ คนพกิาร ผู้ปวุยเอดส์
 ผู้ด้อยโอกาส อบต.ทา่วัด

เพือ่พฒันาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ คนพกิาร

 ผู้ปวุยเอดส์

ผู้สูงอายุ คนพกิาร 
ผู้ปวุยเอดส์

6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 จ านวนผู้ได้รับเบีย้
ผู้สูงอายุ,ผู้พกิาร,
ผู้ปวุยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุ คนพกิาร ส านกัปลัด

13 อบรมการฝึกอาชีพใหแ้ก่คน
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส

เพือ่ฝึกอาชีพใหแ้ก่คน
ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาส

คนยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาส

๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ผู้ยากจน 
ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตทีดี่ขึน้

ส านกัปลัด

14 โครงการ To Be Number 
one

เพือ่ใหป้ระชาชนได้
ออกก าลังมีร่างกาย
แข็งแรง

ประชาชนต าบลทา่วัด ๓๐,๐๐๐ ความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประชาชนมีร่ายกาย
แข็งแรง

ส านกัปลัด

15 จ้างเหมารถรับส่งเด็กเล็กศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.ทา่วัด

เพือ่อ านวยความ
สะดวกและลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

ประชาชนต าบลทา่วัด 228,000 228,000 228,000 228,000 ร้อยละความพงึ
พอใจในการใช้
บริการ

อ านวยความสะดวก
และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายใหก้ับ
ผู้ปกครอง

กองการศึกษาฯ

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๒๗



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มคุีณภาพ     

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดงานพระราชพธีิ

และรัฐพธีิและส่งเสริมและ
อนรัุกษ์วัฒนธรรมทอ้งถิน่ไทย

เพือ่สืบสานประเพณี
ทอ้งถิน่ใหค้งอยู่

ประชาชนในต าบลทา่วัด 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนประชาชน
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประเพณีทอ้งถิน่คง
อยู่

กองการศึกษาฯ

2 โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง

เพือ่สืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมทอ้งถิน่

ประชาชนในต าบล 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชน

ประเพณีทอ้งถิน่
ยังคงอยู่

กองการศึกษาฯ

3 โครงการจัดงานประเพณีทอด
เทยีนพรรษา

เพือ่สืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมทอ้งถิน่

ประชาชนในต าบล 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนประชาชน
ทีเ่ข้าร่วมโครงการ

ประเพณีทอ้งถิน่
ยังคงอยู่

กองการศึกษาฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการจัดงานรดน้ าขอพร

ผู้สูงอายุ
เพือ่สืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมทอ้งถิน่

ประชาชนในต าบล ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จ านวนผู้สูงอายุ
เข้าร่วมโครงการ

ประเพณีทอ้งถิน่
ยังคงอยู่

กองการศึกษาฯ

5 โครงการประเพณีบญุคูณลาน
สู่ขวัญข้าว

เพือ่สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี

ประชาชนต าบลทา่วัด 40,000 40,000 40,000 40,000 ความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประเพณีทอ้งถิน่
ยังคงอยู่

กองการศึกษาฯ

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 7  การสรา้งเสรมิทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณและทีผ่่านมา

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๒๘



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มคุีณภาพ     

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดส่งนกักีฬาตัวแทน
องค์การบริหารส่วนต าบลเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ 
จังหวัดขอนแก่น

เพือ่ส่งนกักีฬาตัวแทน
 อบต.ทา่วัด เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระระดับ
อ าเภอจังหวัด

ประชาชนต าบลทา่วัด 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เปน็
ตัวแทนนกักีฬา

นกักีฬาตัวแทน 
อบต.ทา่วัดเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาระดับ
อ าเภอ จังหวัด

กองการศึกษาฯ

2 โครงการว่ิงมินมิาราธอน เพือ่ใหป้ระชาชน
ตระหนกัถึง
ความส าคัญของการ
ออกก าลังกาย

ประชาชนต าบลทา่วัด 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้ร่วม
โครงการ

เพือ่ใหป้ระชาชน
ตระหนกัถึง
ความส าคัญการ
ออกก าลังกาย

กองการศึกษาฯ

3 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลทา่วัด อ.แวง
นอ้ย จ.ขอนแก่น

เพือ่ส่งเสริมพฒันาการ
ใหก้ับเด็ก    ส่ง
นกักีฬาตัวแทน อบต.
ทา่วัดเล็กได้เจริญ
สมวัยและสุขภาพ
ร่างกายใหส้มบรูณ์

เล็กเด็กศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลทา่วัด

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนนกันกักีฬา พฒันาการใหก้ับเด็ก
เล็กได้เจริญสมวัย
และสุขภาพร่างกาย
ใหส้มบรูณ์

กองการศึกษาฯ

งบประมาณและทีผ่่านมา

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมอืง

๑๒๙



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม

สัมพนัธ์ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายใหส้มบรูณ์
แข็งแรงและการ
ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่
และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เด็กเล็กศูนย์พฒันเด็ก
เล็กอบต.ทา่วัด

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนนกักีฬา ได้ส่งเสริมสุขภาพ
ร่างกายใหส้มบรูณ์
และได้จัดกิจ-กรรม
ร่วมกันระหว่าง
ระหว่างองค์กร
ครองส่วนทอ้งถิน่
และศูนย์พฒันาฯ

กองการศึกษาฯ

5 โครงการจัดส่งนกักีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาทอ้งถิน่สัมพนัธ์

เพือ่ใหป้ระชาชน ผู้น า
หมู่บา้นพนกังาน อปท.
ในเขตอ าเภอแวงนอ้ย
ได้ออกก าลังกายและ
รู้จักกัน

ประชาชน,ผู้น าหมู่บา้น
ผู้บริหาร อบต.,ส.อบต.
พนกังาน อบต.

40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนนกักีฬา ประชาชน ผู้น า
หมู่บา้นพนกังาน 
อปท.ในเขตอ าเภอ
แวงนอ้ยได้ออก
ก าลังกายและรู้จักกัน

กองการศึกษาฯ

6 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
ต้านยาเสพติด

เพือ่ใหป้ระชาชน
เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง
ใหเ้ปน็ประโยชนโ์ดย
การเล่นกีฬา

ประชาชนต าบลทา่วัด 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนนกักีฬา ประชาชนเยาวชนได้
ใช้เวลาว่างใหเ้ปน็
ประโยชน์

กองการศึกษาฯ

7 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
เพือ่สร้างความปรองดอง

เพือ่ใหเ้ยาวชนมีความ
ปรองดองสามัคคี

เยาวชน,ประชาชน
ต าบลทา่วัด

40,000 จ านวนนกักีฬา ประชาชน เยาวชน
มีความปรองดอง

กองการศึกษาฯ

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๓๐



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการ BIKE FOR MOM 

ปัน่เพือ่แม่
1.เพือ่เฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ
พระบรมราชินนีาถ 84
 พรรษา

ประชาชนต าบลทา่วัด 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ร่วมโครง 1.เพือ่เฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนีาถ 
84 พรรษา

ส านกัปลัด

9 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ชุมชน

เพือ่ส่งเสริมและ
สนบัสนนุใหเ้ด็ก
เยาวชนและประชาชน
ในพืน้ทีไ่ด้ออกก าลัง
กาย

ขนาดกว้าง 20 เมตร 
ยาว 25 เมตร หนา 
0.10 เมตร

180,000 ร้อยละของ
ประชาชนทีม่าใช้
บริการ

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพืน้ที่
ได้ออกก าลังกาย

กองช่าง

10 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออก
ก าลังกายของชุมชน หมู่ที ่1 
(จากแผนชุมชน)

เพือ่ส่งเสริมและ
สนบัสนนุใหเ้ด็ก
เยาวชนและประชาชน
ในพืน้ทีไ่ด้ออกก าลัง
กาย

ประชาชน หมู่ที ่1 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนทีม่าใช้
บริการ

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพืน้ที่
ได้ออกก าลังกาย

ส านกัปลัด

11 โครงการปรับปรุงภูมิทศันส์วน
สุขภาพบา้นโคกล่าม หมู่ที ่1

เพือ่ปรับปรุงภูมิทศัน์
สวนสุขภาพไว้ออก
ก าลังกายของหมู่บา้น

โดยการก่อสร้างถนน   
คสล.กว้าง 2 เมตร ยาว
 200 เมตร หนา 0.15

200,000 ร้อยละของ
ประชาชนทีม่าใช้
บริการ

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพืน้ที่
ได้ออกก าลังกาย

กองช่าง

12 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออก
ก าลังกายของชุมชน หมู่ที ่2

เพือ่ส่งเสริมและ
สนบัสนนุใหเ้ด็ก
เยาวชนและประชาชน
ในพืน้ทีไ่ด้ออกก าลัง
กาย

ประชาชน หมู่ที ่2 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนทีม่าใช้
บริการ

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพืน้ที่
ได้ออกก าลังกาย

ส านกัปลัด

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๓๑



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

ชุมชน
เพือ่ส่งเสริมและ
สนบัสนนุใหเ้ด็ก
เยาวชนและประชาชน
ในพืน้ทีไ่ด้ออกก าลัง
กาย

ขนาดกว้าง 20 เมตร 
ยาว 25 เมตร หนา 
0.10 เมตร

180,000 ร้อยละของ
ประชาชนทีม่าใช้
บริการ

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพืน้ที่
ได้ออกก าลังกาย

กองช่าง

14 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองออก
ก าลังกายของชุมชน หมู่ที ่10

เพือ่ส่งเสริมและ
สนบัสนนุใหเ้ด็ก
เยาวชนและประชาชน
ในพืน้ทีไ่ด้ออกก าลัง
กาย

ประชาชน หมู่ที ่10 40,000 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนทีม่าใช้
บริการ

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพืน้ที่
ได้ออกก าลังกาย

ส านกัปลัด

15 โครงการปรับปรุงคันคูหนอง
เชือกใหเ้ปน็ทีอ่อกก าลังกาย 
(สวนสุขภาพ) หมู่ที ่10

เพือ่ปรับปรุงภูมิทศัน์
คันคูหนองเชือกไว้
ออกก าลังกายของ
หมู่บา้น

ปรับเกรดดิน กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 เมตร
 หนา 0.30

100,000  ร้อยละของ
ประชาชนทีม่าใช้
บริการ

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพืน้ที่
ได้ออกก าลังกาย

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๓๒



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๓  การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ

เกียรติ
เพือ่เพิม่พืน้ทีป่าุ
สาธารณประโยชน์

ทีส่าธารณประโยชน์ 50,000 จ านวนปาุทีป่ลูก พืน้ทีป่าุ
สาธารณประโยชน์
เพิม่ขึน้ลดภาวะโลก
ร้อน

ส านกัปลัด

2 ปรับปรุงภูมิทศันภ์ายในต าบล
ทา่วัด

เพือ่ปรับปรุงภูมิทศัน์
ภายใน อบต.

พืน้ทีภ่ายใน อบต. 50,000 ความพงึพอใจ
ของประชาชน

มีความสวยงามภูมิ
ทศันภ์ายใน อบต. 
มีความสวยงาม

ส านกัปลัด

3 โครงการส่งเสริมอนรัุกษ์และ
ฟืน้ฟปูาุชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เพือ่เปน็การอนรัุกษ์
และสร้างจิตส านกึใน
ชุมชนรักหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปาุชุมชนต าบลๆละ ๑ 
แหง่

๑๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชน

ปาุไม้มีความอุดม
สมบรูณ์

ส านกัปลัด

4 โครงการจัดซ้ือต้นคูณเพือ่ปลูก
ในสวนสุขภาพ หมู่ที ่1

เพือ่ปลูกต้นคูณ สร้าง
ภูมิทศัน์ในสวนสุขภาพ

สวนสุขภาพของหมู่บา้น
 หมู่ที ่1

20,000 ความพงึพอใจ
ของประชาชน

ลดภาวะโลกร้อน
และความสวยงาม
ร่มร่ืน

ส านกัปลัด

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๓๓



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการอนรัุกษ์ปาุโคกหวัล่อน เพือ่เปน็การอนรัุกษ์

และสร้างจิตส านกึใน
ชุมชนรักหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ

ปาุโคกหวัล่อน หมู่ที ่ 10 ๑๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชน

ปาุไม้มีความอุดม
สมบรูณ์

ส านกัปลัด

6 โครงการส่งเสริมการ
เพาะปลูกผักพืน้บา้น ผัก
สมุนไพร

เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนปลูกผัก
พืน้บา้น ผักสมุนไพร

ประชาชนในต าบล  10,000 ร้อยละความพงึ
พอใจผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนเกิด
ความรู้ทางยา
สมุนไพร

ส านกัปลัด

7 โครงการส่งเสริมการเล้ียงปลา
ในสระน้ าตามไร่นาและหนอง
น้ าสาธารณะ

เพือ่ใหป้ระชาชนมีปลา
เพือ่บริโภคและ
จ าหนา่ย

ประชาชนในต าบล 10,000 ร้อยความพงึ
พอใจผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนอยู่ดีมีสุข
ลดรายจ่ายเพิม่
รายได้

ส านกัปลัด

8 โครงการรังวัดทีส่าธารณะ
ประโยชนข์องหมู่บา้น หมู่ที ่1

เพือ่จัดท าแนวเขตให้
ชัดเจน

ทีส่าธารณะ หมู่ที ่1 30,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชน

ลดการบกุรุกที่
สาธารณะลดลง

ส านกัปลัด

9 โครงการรังวัดตรวจสอบแนว
เขตทีส่าธารณะในเขต อบต.

เพือ่จัดท าแนวเขตให้
ชัดเจน

ทีส่าธารณะภายในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชน

ลดการบกุรุกที่
สาธารณะลดลง

ส านกัปลัด

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๓๔



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดหาถังขยะใหพ้อเพยีงทกุ
หมู่บา้น

เพือ่ใหชุ้มชนสะอาด
ปราศจากขยะ

ทัง้   10  หมู่บา้น 70,000 จ านวนถังขยะ ชุมชนปราศจากขยะ ส านกัปลัด

2 ฝัง กลบ ขยะ เพือ่ไถกลบขยะ ทัง้10 หมู่บา้นและ
สถานทีเ่ก็บขยะอบต.
ก าหนด

50,000 50,000 30,000 30,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชน

ชุมชนปราศจากขยะ ส านกัปลัด

3 โครงการรณรงค์ส่งเสริมสร้าง
จิตส านกึการคัดแยกขยะ
ครัวเรือน

เพือ่รณรงค์สร้าง
จิตส านกึใหป้ระชาชน
คัดแยกขยะ

ทัง้   10  หมู่บา้น 30,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมี
จิตส านกึในการคัด
แยกขยะ

ส านกัปลัด

4 โครงการก่อสร้างระบบประปา
 โดยใช้พลังงานจาก
แสงอาทติย์พร้อมหอสูง (ท า
เลหนองบอน) หมู่ที ่7

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ระบบน้ าประปาใช้

จ านวน 1 แหง่ 30,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

5 โครงการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์
เพือ่รับพลังงานจาก
แสงอาทติย์จุดถังน้ าประปา 
หมู่ที ่2

เพือ่ใหป้ระชาชนมี
ระบบน้ าประปาใช้

หมู่ที ่2 100,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ า
สะอาดใช้ถูก
สุขอนามัย

กองช่าง

แผนงานเคหะชุมชน
งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๓๕



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๖  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครฐั
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘  การพัฒนาการบรหิารภาครฐั ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ด้านการเมอืงการบรหิาร
แผนงานบรหิารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมกฎหมายควรรู้

ใหก้ับประชาชน
เพือ่รมรมกฎหมาย
ควรรู้ใหก้ับประชาชน

ประชาชนในต าบลทัง้ 
10 หมู่บา้น

50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย

ส านกัปลัด

2 โครงการเลือกต้ังผู้บริหาร
ทอ้งถิน่และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลและ
สนบัสนนุการเลือกต้ังระดับชาติ

เพือ่ใหม้ีการเลือกต้ังฯ 
แทนต าแหนง่ทีว่่าง

ประชาชนในต าบลทัง้ 
10 หมู่บา้น

150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนคร้ังในการ
เลือกต้ัง

มีการเลือกต้ัง กรณี
แทนต าแหนง่ว่าง

ส านกัปลัด

3 ปรับปรุงศูนย์บริการ
อินเตอร์เนต็ต าบล

เพือ่ช่องทางรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน

1 ศูนย์ 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละความพงึ
พอใจผู้มาใช้บริการ

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทว่งที

ส านกัปลัด

4 สนบัสนนุหนงัสือพมิพส่ิ์งพมิพ์
ประจ าหมูบา้น

เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร

10 หมู่บา้น 80,000 80,000 80,000 80,000 ความพงึพอใจใน
การใช้บริการ

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทนัทว่งที

ส านกัปลัด

5 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ทา่วัด เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร

ทีท่ าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลทา่วัด

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพงึ
พอใจในการใช้
บริการ

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทนัทว่งที

ส านกัปลัด

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๓๖



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 จัดท าวารสารเผยแพร่ผลการ

ปฏิบติังานของ อบต.
เพือ่เผยแพร่ผลการ
ปฏิบติังานของ อบต.

2,000 ฉบบั 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละความพงึ
พอใจในการใช้
บริการ

ประชาชนได้ทราบ
ถึงผลการ
ปฏิบติังานของ อบต.

ส านกัปลัด

7 โครงการก่อสร้างปาูยคัทเอ้าท์
ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ

เข้าใจใหก้ับประชาชน
ในการปาูยคัทเอ้าท์

ขนาดปาูยกว้าง 2.40 
ม. ยาว 6 ม. จ านวน 3
 ปาูย

100,000 จ านวนปาูย
ประชาสัมพนัธ์

ประชาชนมีความรู้
การใช้คัทเอ้าท์

กองช่าง

8 โครงการจัดท าเว็บไซด์ อบต.
ทา่วัด

เพือ่เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ของ 
อบต.ทา่วัด

เว็บไซด์ อบต.ทา่วัด ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึ
พอใจในการใช้
บริการ

เว็บไซด์ อบต.ทา่วัด 
ได้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้
ประชาชนได้รับรู้

ส านกัปลัด

11 โครงการพฒันาศักยภาพ
บคุลากรประจ าป ี๒๕61

เพือ่เสริมสร้าง
ศักยภาพของบคุลากร

บคุลากรของ อบต. ๔๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

บคุลากรของ
ทอ้งถิน่มีศักยภาพ
ในการท างาน

ส านกัปลัด

12 ส่งบคุลากรเข้าอบรมเพือ่เพิม่
ศักยภาพ

เพือ่เพิม่ศักยภาพใน
การท างานของบคุลากร

บคุลากรของ อบต. ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม

บคุลากรของ
ทอ้งถิน่มีศักยภาพ
ในการท างาน

ส านกัปลัด

13 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เสริมสร้าง
ศักยภาพในการบริหารจัดการ

เพือ่ใหม้ีวัสดุครุภัณฑ์
ส าหรับบริการ
ประชาชน

วัสดุครุภัณฑ์ส าหรับ
บริการประชาชน

๔๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึ
พอใจในการใช้
วัสดุอุปกรณ์

มีอุปกรณ์ทีท่นัสมัย
ในการใหบ้ริการ
ประชาชน

ส านกัปลัด

14 โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับภาษีประเภทต่างๆ 
ประจ าป ี2561

เพือ่ใหท้ราบทรัพย์สิน
ทีอ่ยู่ภายในขอบเขต
ปกครองหนว่ยงาน

ระบบแผนทีภ่าษี 12,000 จ านวนผู้เข้าอบรม การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากขึน้

กองคลัง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๓๗



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 โครงการ 5 ส. ในส านกังาน   

    อบต.ทา่วัด
เพือ่ใหส้ านกังาน อบต.
 มีความสะอาด เปน็
สัดส่วน

ส านกังาน อบต.ทา่วัด 20,000 จ านวนคร้ังในการ
จัดกิจกรรม

ส านกังานมีความ
สะอาด

ส านกัปลัด

16 โครงการส่งเสริมประหยัด
พลังงาน

เพือ่ประหยัดพลังงาน อบต.ทา่วัด 20,000 ร้อยละพลังงาน
ลดลง

การใช้พลังงานลดลง ส านกัปลัด

17 โครงการจัดท าแผนทีภ่าษี เพือ่ใหบ้ริการประชาชน ผู้ทีเ่สียภาษีของต าบล
ทา่วัด

๕๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึ
พอใจประชาชนผู้
เสียภาษี

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก

กองคลัง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๓๘



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๖  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครฐั
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘  การพัฒนาการบรหิารภาครฐั ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ด้านการเมอืงการบรหิาร
แผนงานเคหะชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างอาคาร

ส านกังานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทา่วัด

เพือ่ก่อสร้างอาคาร 
อบต.ทา่วัด พร้อม
ตกแต่งภายในอาคาร
และติดต้ังอุปกรณ์
ต่างๆในส านกังาน

อาคารส านกังาน อบต.
ทา่วัด

4,700,000 จ านวนอาคาร ได้อาคาร อบต.ทา่
วัด พร้อมตกแต่ง
ภายในอาคารและ
ติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ
ภายใน

ส านกัปลัด  
กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารส านกังาน
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่
วัด ,ศูนย์พฒันาอาคารเด็กเล็ก
 ,อาคารหอ้งประชุมสภาฯ ,
อาคารกู้ชีพ ฯลฯ

เพือ่ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารใหม้ี
ความปลอดภัยและ
เพิม่ประสิทธิภาพใน
การท างาน

อาคารส านกังาน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลทา่วัด ,อาคาร
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ,
อาคารหอ้งประชุมสภาฯ
 ,อาคารกู้ชีพ

๑๑๐,๐๐๐ จ านวนคร้ังในการ
ซ่อมแซม

อาคารส านกังานมี
ความปลอดภัย

ส านกัปลัด  
กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. เพือ่ก่อสร้างศูนย์     
อปพร.

ศูนย์ อปพร. ต าบลทา่วัด 200,000 จ านวนอาคาร ได้ศูนย์ อปพร.ทา่วัด
 พร้อมตกแต่ง
ภายในศูนย์และ
ติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ
ภายใน

ส านกัปลัด  
กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๓๙



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการปรับปรุงและ

ซ่อมแซมอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ
เพือ่ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมศูนย์ฝึกอาชีพ

อาคารศูนย์ฝึกอาชีพฯ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนคร้ังในการ
ซ่อมแซม

ประชาชนได้ใช้
ประโยชนจ์ากศูนย์
อาชีพฯอย่าง
ปลอดภัย เช่นการ
อบรม ประชุมเปน็ต้น

ส านกัปลัด  
กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างสถานทีจ่อด
รถยนต์องค์การบริหารส่วน
ต าบลทา่วัด

เพือ่ก่อสร้างสถานที่
จอดรถยนต์องค์การ
บริหารส่วนต าบลทา่วัด

สถานทีจ่อดรถยนต์ 
อบต.ทา่วัด

250,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ

บริการประชาชนผู้
มาติดต่อราชการ

กองช่าง

6 ก่อสร้างร้ัว อบต.ทา่วัด เพือ่ก่อสร้างร้ัว  อบต.
ทา่วัด

อบต.ทา่วัด 100,000 จุดทีก่่อสร้าง มีร้ัวทีม่ั่นคงปลอดภัย กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างหอ้งน้ าเพือ่
บริการประชาชน

เพือ่ใหบ้ริการ
ประชาชนทีม่าติดต่อ
ราชการ

อบต.ทา่วัด ๓๐๐,๐๐๐ ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ

บริการประชาชน
ทีม่าติดต่อราชการ

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างปาูยทีท่ าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลทา่วัด

เพือ่ก่อสร้างปาูยทีท่ า
การองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทา่วัด

อบต.ทา่วัด 200,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ

บริการประชาชน
ทีม่าติดต่อราชการ

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ

เพือ่ก่อสร้างซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ

อบต.ทา่วัด 300,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของผู้มา
ติดต่อราชการ

ได้ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๔๐



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๖  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจัดการภาครฐั
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๘  การพัฒนาการบรหิารภาครฐั ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรท์ี่ 5  ด้านการเมอืงการบรหิาร
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการประชาคมทอ้งถิน่

เพือ่จัดท าแผนพฒันาส่ีปี
1.เพือ่จะได้ทราบถึง
ปญัหาและความ
เดือดร้อนจาก
ประชาชน  2.เพือ่รับ
ฟงัความคิดเหน็ของ
ประชาชนในบริหาร
จัดการขยะ

ประชาชนในต าบล ทา่
วัด ทัง้  10 หมู่บา้น

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
โครงการมาจาก
ประชาคมน าไป
ปฏิบติัจริง

เปน็แนวทางในการ
จัดท าแผนพฒันา
ต าบล

ส านกัปลัด

2 โครงการสนบัสนนุการ
ขับเคล่ือนแผนชุมชนสู่การ
พฒันาทอ้งถิน่

เพือ่ทีจ่ะได้ทราบถึง
ปญัหาและความ
เดือดร้อนจาก
ประชาชน

 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละโครงการที่
ได้มาน ามาปฏิบติั

เปน็แนวทางในการ
จัดท าแผนพฒันา
ต าบล

ส านกัปลัด

3 โครงการปอูงกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

เพือ่ด าเนนิงานตาม
นโยบายของรัฐบาล

ประชาชนทัง้ 10 
หมู่บา้น

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพงึ
พอใจผู้ร่วม
โครงการ

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากยา
เสพติด

ส านกัปลัด

 

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๔๑



ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๔  การเสรมิสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน

ยุทธศาสตรท์ี่ ๖  ด้านจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 รณรงค์ลดอุบติัเหตุช่วง

เทศกาลปใีหม่ ,เทศกาล
สงกรานต์ (จัดต้ังศูนย์ฯและ
ค่าตอบแทนต้ังจุดตรวจและ
ปาูยรณรงค์ประชาสัมพนัธ์)

เพือ่ลดอุบติัเหตุในช่วง
เทศกาลต่างๆ

ประชาชนต าบลทา่วัด
และผู้สัญจรไปมา

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของการ
ลดอุบติัเหตุ

อุบติัเหตุในช่วง
เทศกาลต่างๆ ลดลง

ส านกัปลัด

2 โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ

เพือ่ใหป้ระชาชน
ต าบลทา่วัดลดและ
บรรเทาความหนาว

ประชาชนต าบลทา่วัด 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ผู้ประสบภัยต่างๆ

ประชาชนต าบลทา่
วัดลดและบรรเทา
ความหนาว

ส านกัปลัด

3 โครงการฝึกซ้อมแผนการ
ปอูงกันสาธารณภัยทีม่ีความ
เส่ียงในพืน้ที ่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทา่วัด

เพือ่ได้รับความรู้การ
ปอูงกันสาธารณภัยที่
มีความเส่ียงในพืน้ที ่
อบต.ทา่วัด

ประชาชนต าบลทา่วัด 50,000 จ านวนผู้เข้า
ฝึกซ้อมสาธารณภัย

ประชาชนได้รับ
ความรู้บริเวณทีม่ีจุด
เส่ียงและหาวิธี
ปอูงกันภัยอันตราย
ต่างๆ

ส านกัปลัด

4 ฝึกสวนสนามอาสาสมัคร
ปอูงกันฝุายพลเรือน (อปพร.)

เพือ่ฝึกสวนสนาม
อาสาสมัครปอูงกันภัย
ฝุายพลเรือน (อปพร.)

อปพร. 30,000 จ านวนผู้เข้าฝึก
สวนสนาม

อาสาสมัครปอูงกัน
ฝุายพลเรือน (อป
พร.) ได้ฝึกสนาม

ส านกัปลัด

5 ฝึกอบรมหนว่ยกู้ชีพ กู้ภัย
ประจ าต าบล

เพือ่เพิม่ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ

มีทมีกู้ภัยประจ าต าบล 100,000 จ านวนผู้เข้า
ฝึกอบรม

มีทมีกู้ภัยประจ า
ต าบลช่วยเหลือ
ผู้ปวุยมีประสิทธิภาพ

ส านกัปลัด

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๔๒



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการ
ส่งเสริมการปอูงกันภัยและ
เพิม่ศักยภาพ

เพือ่เพิม่ขีด
ความสามารถในการ
ช่วยเหลือผู้ปวุยฉุกเฉิน

มีวัสดุครุภัณฑ์ทีม่ี
ประสิทธ์ิภาพ

50,000 ร้อยละความพงึ
พอในวัสดุครุภัณฑ์

การช่วยเหลือ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ

ส านกัปลัด

7 ฝึกอบรมสมาชิก อปพร.-จัดต้ัง
ใหม่ ฝึกอบรมสมาชิก อปพร.-
ทบทวน

เพือ่ฝึกและทบทวน 
อปพร.

สมาชิก อปพร. ต าบล
ทา่วัด

150,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

สมาชิก อปพร. 
ต าบลทา่วัด ฝึกและ
ทบทวน อปพร.

ส านกัปลัด

8 ค่าจัดซ้ือน้ ายาเคมีถังดับเพลิง เพือ่ใช้ระงับอัคคีภัย
ส านกังาน อบต.ทา่วัด

มีน้ ายาเคมีดับเพลิงใน
ต าบทา่วัด

50,000 ร้อยละความพงึ
พอใจน้ ายาเคมีถัง
ดับเพลิง

ประชาชนสามารถ
ระงับอัคคีภัยได้

ส านกัปลัด

9 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
จราจร ตามถนน ต าบลทา่วัด

เพือ่เปน็สัญญาณไฟ
จราจร

ตามถนนในเขตพืน้ที่
ต าบลทา่วัด

100,000 จ านวนจุดทีติ่ดต้ัง
สัญญาณไฟจราจร

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการขับ
ขีร่ถตามถนน

ส านกัปลัด

10 โครงการฝึกอบรมสร้างชุมชน
เข้มแข็งเพือ่เอาชนะยาเสพติด

เพือ่ใหชุ้มชนปลดจาก
ยาเสพติด

ประชาชนในต าบลทา่วัด 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม

ชุมชนปลอดจากยา
เสพติด

ส านกัปลัด

11 โครงการรณรงค์ชุมชนสีขาว
ปลอดยายาเสพติด

เพือ่ใหพ้ืน้ทีต่ าบลทา่
วัดเปน็เขตปลอดยา
เสพติด

เขตพืน้ทีต่ าบลทา่วัด 
จ านวน 10 หมู่บา้น

10,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชน

เขตพืน้ทีต่ าบลทา่วัด
เปน็เขตปลอดยา
เสพติด

ส านกัปลัด

12 จัดซ้ือกล้องวงจรปดิใน
ส านกังานและศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก อบต.ทา่วัด

เพือ่สอดส่องดูแล
ความปลอดความ
ปลอดในส านกังาน 
อบต.ทา่วัด และศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.
ทา่วัด

ในส านกังาน จ านวน ๒
จุด และศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก อบต.ทา่วัด

๕๐,๐๐๐ จ านวนกล้อง
วงจรปดิ

พนกังานส่วนต าบล 
และศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมีความปลอดภัย

ส านกัปลัด

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๔๓



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 จัดซ้ือกล้องวงจรปดิใน
ส านกังานและศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก อบต.ทา่วัด

เพือ่สอดส่องดูแล
ความปลอดความ
ปลอดในส านกังาน 
อบต.ทา่วัด และศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.
ทา่วัด

ในส านกังาน จ านวน ๒
จุด และศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก อบต.ทา่วัด

๕๐,๐๐๐ จ านวนกล้อง
วงจรปดิ

พนกังานส่วนต าบล 
และศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กมีความปลอดภัย

ส านกัปลัด

13 จัดซ้ือกล้องวงจรปดิภายใน
หมู่บา้น หมู่ที ่๑ – หมู่ที ่๑๐ 
ต าบลทา่วัด

เพือ่สอดส่องดูความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ภายใน
ต าบลทา่วัด

หมู่ที ่๑ – หมู่ท ี๑๐ 
ต าบลทา่วัด

๑๐๐,๐๐๐ จ านวนกล้อง
วงจรปดิทีติ่ดต้ัง

ประชาชนภายใน
ต าบลทา่วัดมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ส านกัปลัด

14 โครงการอยู่เวรสถานทรีาชการ เพือ่สอดส่องดูแล
ความปลอดภัยใน
ส านกังาน อบต.ทา่วัด 
และศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก อบต.ทา่วัด

ส านกังาน อบต.ทา่วัด 
และศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าเวร ส านกังาน พนกังาน
ส่วนต าบลและศูนย์
พฒันาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย

ส านกัปลัด

งบประมาณและทีผ่่านมา

๑๔๔



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๑  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน     

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 โครงการคลินกิเกษตร

เคล่ือนทีใ่นพระราชานุ
เคราะหส์มเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯสยาม
มกุฎราชกุมาร อ าเภอแวง
นอ้ย จังหวัดขอนแก่น ป ี
2560

เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริการทางวิชาการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
  และเปดิโอกาสให้
เกษตรกรรายย่อยได้
เข้าถึงบริการของ
ภาครัฐอย่างทัว่ถึง

เกษตรในพืน้ทีต่ าบล
ทา่วัด

20,000 20,000 20,000 20,000 ความพงึพอใจ
ของเกษตรกร

ครัวเรือน
เกษตรกรลดลง 
เกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมและ
พฒันาใหม้ีความ
เข้มแข็ง และ
ส่งเสริม
การเกษตรตาม
แนวทาง
พระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพยีง

ส านกัปลัด สนง.เกษตร
อ าเภอแวงนอ้ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรบั อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ  รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวัด    อ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด  ที่ 5  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

งบประมาณและทีผ่่านมา

145



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
2 โครงการส่งเสริมสนบัสนนุ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เพือ่ส่งเสริมให้
เกษตรกรมีรายได้เสริม

เกษตรกรในต าบลทา่
วัด

100,000 ความพงึพอใจ
ของเกษตรกร

เกษตรกรมีรายได้
เสริม

ส านกัปลัด สนง.เกษตร
อ าเภอแวงนอ้ย

3 โครงการส่งเสริมการใช้
ข้าวปลูกพนัธ์ดี

เพือ่ใหเ้กษตรกรมี
พนัธ์ุข้าวทีดี่

เกษตรกรในต าบลทา่
วัด

100,000 ความพงึพอใจ
ของเกษตรกร

เกษตรกรมีพนัธ์ุ
ข้าวปลูก

ส านกัปลัด สนง.เกษตร
อ าเภอแวงนอ้ย

4 โครงการส่งเสริมการเพาะ
และขยายพนัธ์พชืชุมชน

เพือ่ใหเ้กษตรกรมี
พนัธ์ุพชืทีดี่

เกษตรกรในต าบลทา่
วัด

30,000 ความพงึพอใจ
ของเกษตรกร

เกษตรกรมีพนัธ์ุ
พชืทีดี่

ส านกัปลัด สนง.เกษตร
อ าเภอแวงนอ้ย

รวม 4  โครงการ - - 250,000 20,000  20,000  20,000  - - -

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มคุีณภาพ 
ข. ยุทธศสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสรา้งเสรมิทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1. ยุทธศาสตร ์ที่ 3 ด้านคุณภาพชีวิต
1.1  แผนงานสังคมสงเคราะห์  
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน หน่วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 อุดหนนุอ าเภอแวงนอ้ย
โครงการสนบัสนนุการจัด
กิจกรรมเหล่ากาชาด และ
การจัดงานเทศกาลงาน
ไหมนานาชาติ ประเพณีผูก
เส่ียวและงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น

เพือ่อุดหนนุอ าเภอ
แวงนอ้ย

ประชาชนอ าเภอ
แวงนอ้ย

20,000 20,000 20,000 20,000 ความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประเพณีทอ้งถิน่
ยังคงอยู่

ส านกัปลัด ทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอ
แวงนอ้ย

2 อุดหนนุส านกังานเหล่า
กาชาดจังหวัดขอนแก่น 
โครงการสนบัสนนุภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น

1เพือ่ยกระดับงาน
ไหมขอนแก่นสู่ความ
เปน็สากลในอนภูุมิ
ลุ่มน้ าโขง2เพือ่จัดหา
รายได้เปน็ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนนิการ
ภารกิจของเหล่า
กาชาดจังหวัด

ประชานจังหวัด
ขอนแก่น

20,000 ความพงึพอใจ
ของประชาชน

จังหวัดขอนแก่น
และเหล่ากาชาด
จังหวัดขอแก่นมี
รายได้จากการจัด
งานไว้ใช้ส าหรับ
ในการด าเนนิ
กิจกรรมตาม
ภารกิจของ
จังหวัดขอนแก่น ฯ

ส านกัปลัด สนง.เหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น

รวม 2  โครงการ - - 40,000 20,000    20,000     20,000 - - -

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มคุีณภาพ 
ข. ยุทธศสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 7  การสรา้งเสรมิทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1. ยุทธศาสตร ์ที่ 5 ด้านการเมอืงการบรหิาร
1.1  แผนงานบรหิารทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 อุดหนนุทีท่ าการปกครอง

อ าเภอแวงนอ้ย โครงการ
จัดงานรัฐพธีิ และงานพธีิ
เนือ่งในโอกาสส าคัญ 
ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2560

เพือ่อุดหนนุอ าเภอแวง
นอ้ย

ประชาชนอ าเภอแวง
นอ้ยและต าบลทา่วัด

10,000 10,000 10,000 10,000 ความพงึพอใจ
ของประชาชน

ประเพณีทอ้งถิน่
ยังคงอยู่

ส านกัปลัด ทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอ

แวงนอ้ย

2 อุดหนนุองค์การบริหาร
ส่วนต าบลละหานนา 
โครงการจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายใน
การอ านวยการของศูนย์
รวมข่าวการจัดซ้ือจัดจ้าง
ของหนว่ยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถิน่

เพือ่อุดหนนุศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์จัดซ้ือจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลระดับอ าเภอ

25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละความพงึ
พอใจผู้ร่วม
โครงการ

มีวัสดุอุปกรณ์ใน
การจัดซ้ือจัดจ้าง
เพือ่ใหบ้ริการ

ส านกัปลัด อบต.ละหานนา

รวม  2  โครงการ - - 35,000 35,000 35,000 35,000 - - -

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  การเสรมิสรา้งความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน
ข. ยุทธศสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาคุณภาพและสังคม
1. ยุทธศาสตร ์ที่ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
1.1  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 อุดหนนุอ าเภอแวงนอ้ย 

โครงการปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด
อ าเภอแวงนอ้ย

เพือ่อุดหนนุอ าเภอแวง
นอ้ย

ประชาชนในอ าเภอ
แวงนอ้ย

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชน

ชุมชนปลอดจากยา
เสพติด

ส านกัปลัด ทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอ

แวงนอ้ย

2 อุดหนนุศูนย์อ านวยการ
ปอ้งกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดขอนแก่น

เพือ่อุดหนนุศูนย์ระดับ
จังหวัด

ประชาชนในจังหวัด
ขอนแก่น

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ประชาชน

ชุมชนปลอดจากยา
เสพติด

ส านกัปลัด ทีท่ าการ
ปกครองจังหวัด
ขอนแก่น

รวม  2 โครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 - - -

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ.03

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาโครงสรา้งพื นฐาน
1. ยุทธศาสตร ์ด้านโครงสรา้งพื นฐาน
1.1  แผนงานเคหะชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย

ทางแยกบา้นลาด หมู่ที ่6 ต าบล
ทา่วัด อ าเภอแวงนอ้ย จังหวัด
ขอนแก่น เชื่อมต่อ ต าบลโนน
ส าราญ อ าเภอแก้งสนามนาง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก

ช่วงที ่๑ กว้าง  ๕  เมตร  
ยาว ๑,๗๖๐  เมตร  หนา 
 ๐.๑๕  เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกว่า ๘,๘๐๐  ตร.ม. 
ช่วงที ่๒ กว้าง ๕ เมตร  
ยาว ๗๖๕ เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่
นอ้ยกว่า  ๓,๘๒๕ ตร.ม.  
พร้อมลงดินถมไหล่ทาง ๒ 
ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร  
ตลอดความยาวถนน

6,096,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส้าหรบั ประสานโครงการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด
องค์การบรหิารส่วนต้าบลท่าวัด    อ้าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

สายบา้นโคกล่าม หมู่ที ่1 ต าบล
ทา่วัด  อ าเภอแวงนอ้ย จังหวัด
ขอนแก่น เชื่อมต่อบา้นหลุบกุง 
หมู่ที ่10 ต าบลโนนจาน  
อ าเภอบวัลาย  จังหวัด
นครราชสีมา

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้สะดวก

กว้าง ๖ ม. ยาว 90๐ ม. 
ไหล่ทาง ๒ ข้างทางกว้าง
ข้างละ ๑ ม.

๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง

รวม 2  โครงการ - - ๘,๔๙๖,๐๐๐ - - - - -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนรัุกษ์ฟืน้ฟแูหล่งน้ า 
สระหนองผักบุง้ หมู่ที ่๒ บา้น
หนองแวงทา่วัด  ต าบลทา่วัด 
อ าเภอแวงนอ้ย จังหวัดขอนแก่น

เพือ่ขุดลอกหนองน้ าที่
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร

กว้างเฉล่ีย ๗๐ เมตร ยาว
เฉล่ีย ๓๕๐ เมตร ลึกเฉล่ีย
 ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาณ
ดินขุดไม่นอ้ยกว่า ๓๖,๗๕๐
 ลบ.ม.

๒,๔๓๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าทีก่ักเก็บน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง ร่วมกับ
 อบจ.ขอนแก่น

2 โครงการขุดลอกหนองแหว้
สาธารณประโยชน ์หมู่ที ่๒ บา้น
หนองแวงทา่วัด  ต าบลทา่วัด 
อ าเภอแวงนอ้ย จังหวัดขอนแก่น

เพือ่ขุดลอกหนองน้ าที่
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร

กว้างเฉล่ีย ๘๔ เมตร ยาว
เฉล่ีย ๒๘๐ เมตร  ลึกเฉล่ีย
 ๑.๕๐ เมตร หรือปริมาณ
ดินขุดไม่นอ้ยกว่า  
๔๙,๓๐๐  ลบ.ม.

๑,๘๐๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าทีก่ักเก็บน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง ร่วมกับ
 อบจ.ขอนแก่น

1.2 แผนงานการเกษตร

งบประมาณและทีผ่่านมา

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการขุดลอกหนองเชือก
สาธารณประโยชน ์หมู่ที ่๑ บา้น
โคกล่าม ต าบลทา่วัด อ าเภอแวง
นอ้ย จังหวัดขอนแก่น

เพือ่ขุดลอกหนองน้ าที่
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร

กว้างเฉล่ีย ๒๐๐ เมตร ยาว
เฉล่ีย  ๒๒๐ เมตร ลึกเฉล่ีย
 ๑.๐๐ เมตร หรือปริมาณ
ดินขุดไม่นอ้ยกว่า ๔๔,๐๐๐
 ลบ.ม.

๒,๙๐๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าทีก่ักเก็บน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง ร่วมกับ
 อบจ.ขอนแก่น

รวม 3  โครงการ - - ๗,๑๓๐,๐๐๐ - - - - -

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ.05

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขง
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาโครงสรา้งพื นฐาน
1. ยุทธศาสตร ์ด้านโครงสรา้งพื นฐาน

1.1  แผนงานเคหะชุมชน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีตโดยวิธี 
Pavement  im-place 
recycling ถนนสาย ขก ๓๑๕๐ 
บา้นโนนโจด-บา้นรวง

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๙๐ 
เมตรหรือมีพืน้ทีผิ่ว
จราจรไม่นอ้ยกว่า 
๕,๓๔๐ ตารางเมตร 
ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร

๓,๖๐๐,๐๐๐ ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
สวนนายพรเทพ  พลเสนา – 
สามแยกหมู่บา้น

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๕เมตร
 ยาว ๖๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร

1,560,000    ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อ
จากต าบลละ 1 ล้านบาท-แยก
บา้นลาด

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร
 ยาว ๑๖๐๐ เมตร หนา
 ๐.๑๕ เมตร

4,000,000   ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส้าหรบั ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด
องค์การบรหิารส่วนต้าบลท่าวัด    อ้าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

จากแยกบา้นลาด-แยกบา้นโนน
โจด

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร
 ยาว ๗๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร

1,800,000   ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากทางแยกหนองม่วง – บา้น
ลาด

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

ขาดกว้าง ๖ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐ เมตร

6,000,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

6 ซ่อมสร้างถนนลาดยางจากบา้น
โนนไท-บา้นโนนโจด

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

 กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐
 เมตร

2,000,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

7 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทาง
แอสฟลัติกคอนกรีตโดยวิธี 
pavement in place recycling
 สายบา้นรุ่งตะวัน-บา้นหนองโดน

เพือ่ใหป้ระชาชน
สามารถสัญจรได้
สะดวก

 กว้าง ๖ เมตร ยาว 780
 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 
เมตร หรือมีพืน้ทีก่่อสร้าง
ไม่นอ้ยกว่า 6,240 
ตารางเมตร

2,680,000     ความยาวของถนน ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

รวม 7  โครงการ - - 12,280,000  2,000,000    5,800,000  1,560,000    - -

งบประมาณและทีผ่่านมา
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1.2  แผนงานการเกษตร
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขุดลอกหนองโปร่งแดง
 หมู่ที ่1

เพือ่ขุดลอกหนองน้ า
ทีต้ื่นและเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร

กว้างเฉล่ีย 120 เมตร 
ยาวเฉล่ีย 220 เมตร ลึก
เฉล่ีย 2 เมตร

 3,000,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

2 ขุดลอกล าหว้ยขัวนอ้ย/ล าหว้ย
หลุ่งจาน (ตอนบน) หมู่ที ่1

เพือ่ขุดลอกล าหว้ยที่
ต้ืนและเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การเกษตร

กว้าง 18 เมตร ยาว 
600 เมตร ลึก 1 เมตร

3,000,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

3
โครงการขุดลอกคันคูกลาง
ระหว่างหนองแวงและหนอง
ผักบุง้ หมู่ที ่๒

เพือ่ขุดลอกหนองน้ า
ทีต้ื่นและเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร

พืน้ที ่๕๕ ไร่ ยาว ๑๘๖ 
เมตร กว้าง ๑๕ เมตร

๒,๐๐๐,๐๐๐

ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

4 โครงการขุดลอกหนองแวง หมู่ที่
 ๒

เพือ่ขุดลอกหนองน้ า
ทีต้ื่นและเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร

พืน้ที ่๕๔ ไร่ ๕,๐๐๐,๐๐๐  ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

5 โครงการขุดลอกหนองฉิม  หมู่ที่
 ๔

เพือ่ขุดลอกหนองน้ า
ทีต้ื่นและเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร

กว้าง ๒๐๐ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร

๓,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกล าหว้ยส้มปอ่ย 
หมู่ที ่๗

เพือ่ขุดลอกหนองน้ า
ทีต้ื่นและเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร

กว้าง ๒๐ เมตร ยาว 
๔,๐๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร

๒,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

7 โครงการขุดลอกท าเลหนองบอน
 หมู่ที ่๗

เพือ่ขุดลอกหนองน้ า
ทีต้ื่นและเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร

กว้าง 200 เมตร ยาว 
250 เมตร ลึก 1  เมตร

 3,120,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการขุดลอกล าหว้ยนา

ตอนล่าง ช่วงนานายดาษ  เมตร
สันเทยีะ หมู่ที ่6

เพือ่ขุดลอกหนองน้ า
ทีต้ื่นและเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร

กว้าง 20 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ลึก 2 เมตร

1,500,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

9 โครงการขุดลอกล าหว้ยกุดลาด 
ช่วงนานายสมควร  - นานาง
เฉีย่ว หมู่ที ่6

เพือ่ขุดลอกหนองน้ า
ทีต้ื่นและเก็บน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร

กว้าง 20 เมตร ยาว 
1,500 เมตร ลึก 2 เมตร

1,300,000 ปริมาตรน้ าทีก่ัก
เก็บน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

10 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ าและ
คลองระบายน้ าพร้อมก่อสร้าง
สถานสูีบน้ าด้วยระบบไฟฟา้ 
จากบงึละหานนา-บา้นโนนไท 
หมู่ที ่๘

เพือ่ขุดลอกคลองน้ า
คลองระบายน้ าไว้ใช้
ในการเกษตร

จากบงึละหานนา-บา้น
โนนไท หมู่ที ่๘

๓,๐๐๐,๐๐๐ ระยะทางคลอง
ส่งน้ า/คลอง
ระบายน้ า

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตร

กองช่าง

รวม 10  โครงการ - - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 8,300,000    3,120,000 ๖,๐๐๐,๐๐๐ - -

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ.06

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มคุีณภาพ
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมอืง
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  ด้านคุณภาพชีวิต

1.1  แผนงานการศึกษา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดประชุมผู้ปกครองเด็ก
ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

เพือ่ใหผู้้ปกครองเด็กได้
ทราบและเข้าใจถึง 
หลักการนโยบายการ
จัดการศึกษาฯ

ผู้ปกครองเด็กในศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต  ทา่
วัด

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้ปกครอง ผู้ปกครองเด็กได้
ทราบและเข้าใจถึง
นโยบายการจัด
การศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

2 โครงการปฐมนเิทศผู้ปกครอง เพือ่ใหผู้้ปกครองได้
ทราบและเข้าใจถึง 
หลักเกณฑ์ นโยบาย 
การจัดการศึกษาของ
ศูนย์พฒันาฯ

ผู้ปกครองเด็กเล็กศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก อบต.  ทา่
วัด ทีเ่ข้าใหม่

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้ปกครอง ผู้ปกครองได้ทราบ
และเข้าใจถึง  
นโยบาย การ
จัดการศึกษาของ
ศูนย์ฯ

กองการศึกษาฯ

3 โครงการหนนูอ้ยรักการอ่าน เพือ่ปลูกฝังใหเ้ด็กเล็กมี
นสัิยรักการอ่านและใฝ่
เรียนรู้ส่ือต่างๆรอบตัว

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านตลอดปกีารศึกษา

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เด็กมีพฒันาการ
เหมาะสมตามวัย 
ทัง้ด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ 
สังคมและสติปญัญา

กองการศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรบั โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไมใ่ช้งบประมาณ
องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวัด    อ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการประเมินพฒันาการเด็ก เพือ่ใหเ้ด็กมีพฒันาการ

ทัง้ 4 ด้านเหมาะสม
ตามวัย

1. ประเมินพฒันาการ
เด็กอย่างนอ้ยปลีะ 4 
คร้ัง                       
2.รายงานผู้ปกครอง
ทราบ

5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละความพงึ
พอใจในผลการ
ประเมิน

เด็กมีพฒันาการ
เหมาะสมตามวัย 
ทัง้ด้านร่างกาย 
อารมณ์-จิตใจ

กองการศึกษาฯ

4 โครงการเด็กเล็กสุขนสัิยดี เพือ่สร้างเสริมสุขนสัิยที่
ดีแก่เด็กเล็ก

จัดประสบการณ์สุข
บญัญัติ 10 ประการแก่
เด็กเล็ก

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนเด็กทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ

เด็กเล็กมีสุขนสัิยดี กองการศึกษาฯ

5 โครงการกิจกรรม 5 ส ศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก

เพือ่ฝึกฝนใหเ้ด็กเล็กมี
ระเบยีบวินยั เพือ่
ส่งเสริมใหเ้ด็กเล็กรัก
ความสะอาด

จัดกิจกรรม 5 ส อย่าง
นอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนคร้ังในการ
จัดกิจกรรม

เด็กเล็กมีระเบยีบ
วินยัและรักความ
สะอาด

กองการศึกษาฯ

7 โครงการหนนูอ้ย รักษ์โลกใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม

เพือ่ปลูกส านกึใหเ้ด็ก
รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เด็กเล็กได้เรียนรู้นอก
หอ้งเรียนจากสถานที่
จริงอย่างนอ้ย 1 คร้ัง/
เดือน

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนเด็กทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ

เด็กเล็กมีความรัก
และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

กองการศึกษาฯ

8 โครงการจัดงานบณัฑิตนอ้ย เพือ่ใช้กิจกรรมบณัฑิต
นอ้ยสร้างความสัมพนัธ์
อันดีใหเ้กิดขึน้ระหว่าง
เด็กเล็ก ครู ผู้ปกครอง

เด็กเล็กศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก อบต.ทา่วัด

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนเด็กทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ

เกิดความสัมพนัธ์
อันดีระหว่างเด็กเล็ก
 ครู ผู้ปกครอง

กองการศึกษาฯ

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการจัดประสบการณ์โดยเนน้

เด็กส าคัญ
เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กได้
เรียนรู้ตามความสนใจ 
และความถนดัของ
ตนเอง

จัดกิจกรรมเนน้เด็กเปน็
ส าคัญโดยจัดผ่านกิจวัตร
ประจ าวันและกิจกรรม
ตามหลักสูตรเด็กปฐมวัย

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนเด็กทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ

เด็กได้รับ
พฒันาการตาม
ธรรมชาติและตาม
ศักยภาพ

กองการศึกษาฯ

10 โครงการนเิทศภายใน เพือ่นเิทศการสอนของ
ครูผู้ดูแลเด็ก

ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการ
นเิทศอย่างนอ้ยภาย
เรียนละ 2 คร้ัง

10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้รับการ
นเิทศการสอน

ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ด้านการสอน
เพิม่ขึน้

กองการศึกษาฯ

11 โครงการประกันคุณภาพภายใน เพือ่ติดตามผลการ
ด าเนนิการตามตัวบง่ชี้
ทกุองค์ประกอบ ของ 
ศมส.

ตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก ปลีะ 1 คร้ัง

3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละความพงึ
พอใจผลการ
ประเมิน

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
อบต.ทา่วัด ได้รับ
ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
ระดับดี และผ่าน

กองการศึกษาฯ

12 โครงการร่วมกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนาและประเพณีต่างๆ

เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

จัดเด็กเล็กเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาและประเพณี
ต่างๆ ของชุมชน

5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนเด็กทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม

เด็กได้เรียนรู้ด้าน
คุณธรรมและ
จริยธรรม

กองการศึกษาฯ

13 โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กเล็ก
ได้รับประสบการณ์
โดยตรงและได้ท า
กิจกรรมร่วมกับชุมชน

จัดกิจกรรมเด็กเล็กออก
เรียนรู้นอกสถานที ่
แหล่งภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่ปราญช์ชาวบา้น

3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนเด็กทีร่่วม
โครงการ

เด็กได้เรียนรู้และ
ได้รับประสบการณ์
ตรงจากแหล่งภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่

กองการศึกษาฯ

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลทีค่าดว่า หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการหนนูอ้ยบ าเพญ็ประโยชน์ เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กได้มี

จิตอาสาและบ าเพญ็
ประโยชนท์ีส่าธารณะ

จัดกิจกรรมเด็กเล็ก
บ าเพญ็ประโยชนท์ี่
สาธารณะ เช่น
สวนสาธารณะ วัด ฯลฯ

3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนเด็กทีร่่วม
โครงการ

เด็กได้เรียนรู้การท า
กิจกรรมร่วมกัน 
และมีจิตอาสา

กองการศึกษาฯ

15 โครงการมุมเรียนรู้ผู้ปกครอง เพือ่ส่งเสริมผู้ปกครอง
ได้มีความรู้และการ
น าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

จัดนทิรรศการด้าน
วิชาการและภูมิปญัญา
ทอ้งถิน่แลกเปล่ียน
เรียนรู้กัน

5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้ปกครอง

ผู้ปกครองได้รับ
ความรู้และได้น าไป
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน

กองการศึกษาฯ

16 โครงการเย่ียมบา้นผู้ปกครอง เพือ่สร้างความสัมพนัธ์
กับชุมชนผู้ปกครอง 
ผู้ดูแลเด็ก และเด็กเล็ก 
และเสริมสร้างการ
บริหารศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กแบบมีส่วนร่วม

จัดกิจกรรมเย่ียมบา้น
ผู้ปกครองเดือนละ 1 คร้ัง

3,600 3,600 3,600 3,600 ร้อยละความพงึ
พอใจของ
ผู้ปกครอง

การบริหารจัด
การศึกษาของศูนย์
พฒันาเด็กเล็กเปน็
การจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน

กองการศึกษาฯ

รวม 16   โครงการ - - 77,600 77,600 77,600 77,600 - -

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ.08

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หนว่ยงาน

 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพือ่จัดหาตู้เหล็กเก็บ

แฟม้เอกสาร ๒ บาน
ตู้เหล็กเก็บแฟม้เอกสาร ๒ 
บานพบั จ านวน 3 หลัง

12,000        6,000       ส านกัปลัด

พบั ส าหรับงาน ป ี๖๑ : จ านวน 2 หลัง)

ส านกังาน (ป ี๖๒ : จ านวน ๑ หลัง)

2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพื่อจัดหาโต๊ะขาว
อเนกประสงค์

โต๊ะขาวอเนกประสงค์ 
จ านวน 10 ตัว

20,000     ส านกัปลัด

3 แผนงานบริหารงานทัว่ไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เพือ่จัดหาเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ ส าหรับ
งานส านกังาน

เคร่ืองคอมพวิเตอร์  ส าหรับ
งานส านกังาน  จ านวน ๑ 
เคร่ือง

16,000     ส านกัปลัด

4 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

เพื่อจัดหาเคร่ือง
รับส่งวิทยุ

เคร่ืองรับส่งวิทยุ  จ านวน  
2  เคร่ือง

15,000     ส านักปลัด

5 แผนงานเคหะชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพือ่จัดหาตู้เหล็กเก็บ
แฟม้เอกสาร ๒ บาน
พบั ส าหรับงาน
ส านกังาน

ตู้เหล็กเก็บแฟม้เอกสาร ๒ 
บานพบั จ านวน 1 หลัง

6,000       กองช่าง

บัญชีครภัุณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าวัด    อ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและทีผ่่านมา
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เปา้หมาย หนว่ยงาน
 (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 แผนงานสังคมสงเคราะหก์ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพือ่จัดหาตู้เหล็กเก็บ

แฟม้เอกสาร ๒ บาน
พบั ส าหรับงาน
ส านกังาน

ตู้เหล็กเก็บแฟม้เอกสาร ๒ 
บานพบั จ านวน 1 หลัง

6,000       ส านกัปลัด

7 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านกังาน เพือ่จัดหาตู้เหล็กเก็บ
แฟม้เอกสาร ๒ บาน
พบั ส าหรับงาน
ส านกังาน

ตู้เหล็กเก็บแฟม้เอกสาร ๒ 
บานพบั จ านวน 1 หลัง

6,000       กองการศึกษาฯ

63,000        24,000     - -

งบประมาณและทีผ่่านมา
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หน้า ๑๖๒ 
 

ส่วนที่ 5 
 

การติดตามและประเมินผล 
 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัมนา
ท้องถิ่นส่ีปีของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี 
๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัมนา
ท้องถิ่นส่ีปีของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี 
๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
๓. สรุปผลการพัฒนาทอ้งถ่ินในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวัด  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  
และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓   
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โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การ
วัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลง
วันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน   

ต าบล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายท่ีท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นส่ีปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ

แต่ละด้านท่ีจะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 
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