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ค าน า 
 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนด
ระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 
 
 “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนด 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาของประชาชน ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
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ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 

 
๑. ดา้นกายภาพ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 25539 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 มีพื้นที่ 65.65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,826 ไร่ ตั้งอยู่ทิศตะวันตกของอ าเภอ 
เดิมบางนางบวชห่างจากที่ว่าการอ าเภอเดิมบางนางบวช ประมาณ 6.0 กิโลเมตร บนถนนทางหลวง หมายเลข 
3350 (สายท่าช้าง –ด่านช้าง) 
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อาณาเขตติดต่อ  
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลบ้านเช่ียน อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 
 ทิศใต ้ ติดต่อกับ  ต าบลกระเสียว อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุร ี
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร ี
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลหัวนา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุร ี
 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ประกอบไปด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู ่คือ       
 หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีร ี หมู่ที่ 2 บ้านหวัเขา 
                    หมู่ที่ 3 บ้านกระเสียว หมู่ที่ 4 บ้านวัดไทร 
                    หมู่ที่ 5 บ้านน้ าพ ุ หมู่ที่ 6 บ้านหวัเขา 
                    หมู่ที่ 7 บ้านฉวาก หมู่ที่ 8 บ้านปากดง 
                    หมู่ที่ 9 บ้านเขาเขียว หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา 
                    หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระด่าน หมู่ที่ 12 บ้านตรอกตาโพธ์ิ 
 
 ข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร์ถึงวันที่ 1๔ กุมภาพันธ์ 25๖๒ ต าบลหัวเขามีจ านวน
ประชากรทั้งสิ้น 6,8๒๘ คน แยกเป็นชาย 3,2๗๑ คน หญิง 3,5๕๗ คน ความหนาแน่นของประชากร 
โดยเฉลี่ย 10๔ คน /ตารางกิโลเมตรเมตร 
 
ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 
 เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา เป็นพื้นที่ราบลุ่มส่วนใหญ่  มีภูเขาขนาดเล็กหลายแห่ง  
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มี 3 ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน เริ่มจากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มจากเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  16-39 องซาเซลเซียส 
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๒. ด้านการเมอืง/การปกครอง 
 ๒.๑ เขตการปกครอง แบง่ออกเปน็ ๑๒ หมูบ่า้น 
 

หมูท่ี ่ ชื่อหมูบ่า้น ผู้ปกครอง หมายเหต ุ

๑ บ้านเขาคีร ี นายธนู  ทองรอด    ผู้ใหญ่บ้าน 
๒ บ้านหัวเขา นายธีรวัฒน์ น้ าแก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน 
๓ บ้านกระเสียว นายมานพ  พวงมาลี ผู้ใหญ่บ้าน 
๔ บ้านวัดไทร นายทศพล  ปรึกษา ผู้ใหญ่บ้าน 
๕ บ้านน้ าพุ นายจ าเนียร  ยิ้มสุข ผู้ใหญ่บ้าน 
๖ บ้านหัวเขา นายวรากร  บุญประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้าน 
๗ บ้านฉวาก นายชุมแพ  สุขโข ผู้ใหญ่บ้าน 
๘ บ้านปากดง นายชาลี  จงมีทรัพย์มาก ผู้ใหญ่บ้าน 
๙ บ้านเขาเขียว นายชัยยศ  สุพรรณ ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๐ บ้านหัวเขา นายธีระพงษ์ บุญประเสริฐ ก านัน 
๑๑ บ้านหนองกระด่าน นายวิรัช  สังข์งาม ผู้ใหญ่บ้าน 
๑๒ บ้านตรอกตาโพธิ์ นายสุเทพ  สุขแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน 

 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลหัวเขา 
 ต าบลหัวเขามีทั้งหมด ๑๒ หมู่ 
 สมาชิกสภา   จ านวน  ๒๒  คน 
 ผู้บริหาร  จ านวน  ๔  คน 
 
นายประเสริฐ บุญประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
นางสุภา บุญประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   รอง คนที ่๑ 
นายแสวง คงวิเชียร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา   รอง คนที ่๒  
นายสอน น้ าแก้ว เลขานุการ 
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สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลหัวเขา จ านวนทั้งสิ้น  ๒๒  คน 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

1. นางณิชารีย ์ หอมยามเย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
2. นางรจนา ขุมทอง                  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
3. นางสาวจิตรา ระเบียบแหวน สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 
4. นายลมัย  ศิลปชัย   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
5. นายสุชิน  สุขเปี่ยม   สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
6. นายบรรจบ ม่วงมูล                สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 
7. นายวิชัย  สุริยฉาย   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 
8. นายก าพล ม่วงมูล  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
9. นายหลอ ขุมทอง  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
10. นางผ่านฟ้า บุญประเสริฐ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
11. นางสาวปิยะมาส  สูงปานเขา สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
12. นายเรือง หอมยามเย็น สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ 
13. นางกุหลาบ ผาสุข สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ 
14. นายจ าลอง เอกอ้น สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
15. นายสมเกียรติ นรสิงห์  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
16. นายถวัลย์  ช้างวงศ ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
17. นายสมศักดิ์  ขุมทอง สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
18. นายวินัย  รอดมาลี  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
19. นายบ ารุง เอกอ้น  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
20. นายด าเนิน แสงบัวเผื่อน  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
21. นายริด ดวงจินดา  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
22. นางสาววิไล แสงศรี  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
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๓. ประชากร 
 ประชากรโดยเฉลี่ย  105  คน  / ตารางกิโลเมตร    
  จ านวนประชากร รวมทั้งสิ้น  6,909  คน  แยกเป็นชาย  3,306  คน  หญิง  3,603  คน  ความ
หนาแน่นของ 
 

ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรของต าบลหัวเขา 
 

พ.ศ. จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญงิ รวม 
๒๕๕๗ 2,138 3,287 3,635 6,922 
๒๕๕๘ 2,307 3,282 3,620 6,920 
๒๕๕๙ 2,358 3,291 3,590 6,881 
๒๕๖๐ 2,373 3283 3584 6876 
๒๕๖๑ 2,383 3,270 3,565 6,835 
๒๕๖๒ 2,403 3,271 3,557 6,828 

 
ที่มา  ส านักงานทะเบียนราษฎร อ าเภอเดิมบางนางบวช   
 
๔. สภาพทางสังคม 
ด้านการศึกษา    
        องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบจ านวน 5 แห่ง คือ 
 1. โรงเรียนวัดหัวเขา จ านวนนักเรียน  65  คน   
 2. โรงเรียนวัดฉวาก จ านวนนักเรียน  63  คน 
 3. โรงเรียนบ้านปากดง จ านวนนักเรียน  61  คน 
 4. โรงเรียนวัดไทร จ านวนนักเรียน  62  คน 
 5. โรงเรียนวัดน้ าพุ จ านวนนักเรียน  127  คน   
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าพ ุ จ านวน  1   แห่ง 
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทร จ านวน  1   แห่ง  
  -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน  12 แห่ง 
  -  ศูนย์ข้อมูลประจ าต าบล จ านวน  1   แห่ง       
ด้านการศาสนา  จ านวน  9  แห่ง คือ  
  -  วัดหัวเขา -  วัดเขาเขียว 
  -  วัดเขาคีร ี -  วัดเขาโกงกาง 
  -  วัดปากดง -  วัดน้ าพุ 
  -  วัดไทร -  วัดตรอกตาโพธิ์ 
  -  วัดฉวาก -  วัดเขาปู่ถ้ า 
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ด้านสาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  จ านวน  2  แห่ง 
  -  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่งทุกสังกดัในพื้นที่ 
  -  เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข  จ านวน  6 คน 
  -  อสม.  จ านวน  83 คน 
 
๕. ระบบบรกิารพืน้ฐาน 
ด้านการอ านวยการเกี่ยวกบัความปลอดภัย / ทรพัย์สินและสวัสดกิารของประชาชน มวลชนจัดตั้ง 
  -  ลูกเสือชาวบ้าน  จ านวน  2  รุ่น 250  คน 
  -  อาสาเพื่อยาเสพติดประจ าหมู่บ้าน  1 รุ่น 90  คน 
  -  กลุ่มสตรี  / แม่บ้าน  478 คน  
  -  กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 60  คน 
 
 ๕.๑ เส้นทางการคมนาคม (การขนส่งทางรถยนต์ ทางบก ทางน ้า ทางอากาศ) 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อกันระหว่าง เทศบาลต าบลเขาพระ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหัวนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อกรุ เทศบาลต าบลบ่อกรุ เทศบาลต าบล      
หนองกระทุ่ม และอ าเภอด่านช้าง โดยสามารถเดินทางโดยรถยนต์บนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๐  
   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขามีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อกันระหว่าง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองผักนาก และอ าเภอดอนเจดีย์ โดยสามารถเดินทางโดยรถยนต์บนถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๖ 
  
 ๕.๒ การไฟฟ้า 
   - มีบริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวชครอบคลุมทั้งต าบล 
 
 ๕.๓  ด้านการประปา 
   -ประปาบาดาลหมู่ที่ ๒ 
   -ประปาบาดาลหมู่ที่ ๓  
   -ประปาบาดาลหมู่ที่ ๔ 
   -ประปาบาดาลหมู่ที่ ๕ 
   -ประปาบาดาลหมู่ที่ ๖ 
   -ประปาบาดาลหมู่ที่ ๗ 
   -ประปาบาดาลหมู่ที่ ๘ 
   -ประปาบาดาลหมู่ที่ ๙ 
   -ประปาบาดาลหมู่ที่ ๑๐ 
   -ประปาบาดาลหมู่ที่ ๑๑ 
   -ประปาบาดาลหมู่ที่ ๑๒ 
   -ประปาบาส่วนภูมิภาคเดิมบางนางบวช หมู่ที่ ๑  ๒  ๖ และ ๑๐ 
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 
สภาพทางเศรษฐกิจ 

 ส่วนใหญ่ประชากรในเขตพื้นที่ต าบลหัวเขา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 80 ซึ่งเป็นอาชีพหลัก 
รองลงมา คือ อาชีพรับจ้าง ข้าราชการ อาชีพเสริม การท าอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น กลุ่มอาชีพจักสาน
ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา กลุ่มสตรีผลิตมุ้งหมอน และกลุ่มโรงสีสหเกษตรข้าวขวัญ 
 

๖.๑ การผลิตที่ส าคัญของต าบล 
        1.) การเกษตรกรรม ได้แก่  การท านาข้าว ไร่อ้อย เป็นต้น 
   2.) การเลี้ยงสัตว์  ได้แก่  โค  สุกร  ไก่  เป็นต้น 

 
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรและแหล่งน้ า 
ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
ข้อมูลทั่วไป 

 ในเขตชลประทาน นอกเขตชลประทาน 

หมูบ่า้น/ชุมชน 
จ านวน

ครัวเรือน 
ตน้ทุนเฉลี่ย 

ราคาขาย
เฉลี่ย 

จ านวน
ครัวเรือน 

ตน้ทุนเฉลี่ย 
ราคาขาย

เฉลี่ย 
บ้านกระเสียว 42 3,000 6,500  0 0 
บ้านฉวาก 100 5,000 5,250  0 0 
บ้านตรอกตาโพธ์ิ 54 3,200 4,700 7 3,000 4,500 
บ้านน้ าพ ุ 150 6,000 7,000 70 4,000 5,000 
บ้านปากดง 169 0 0 51 6,500 7,000 
บ้านวัดไทร 70 3,500 6,000  0 0 
บ้านหนองกระด่าน 46 4,500 6,500  0 0 
บ้านเขาคีรี 12 6,500 6,500  0 0 
บ้านหัวเขา 301 13,200 20,000  0 0 
บ้านเขาเขียว 17 5,000 5,440  0 0 

 
จากระบบข้อมูลเพื่อจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ดา้นการเกษตร) 
         ด้านการท่องเที่ยว 
  -  งานประเพณีตักบาตรเทโวฯ วัดหัวเขา 
  -  บึงฉวากเฉลมิพระเกียรต ิ
 
7. ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม 
 ๗.๑ การนับถอืศาสนา 
       ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ต าบลหัวเขานับถือศาสนาพุทธ 
 ๗.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
 ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อ ประมาณ 300 ปีเศษ มีบุคคลกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากบ้านดอนกระเบื้อง เมือง 3 
ชั้น ห่างจากบ้านบ่อกรุเพียงเล็กน้อย รอนแรมมาหยุดพักตรงพื้นที่ระหว่างเขา มองเห็นท้องที่ทางด้านทิศ
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ตะวันตกเป็นที่ราบลุ่ม และมีแม่น้ าไหลผ่าน เหมาะจะเป็นที่อยู่อาศัย จึงได้ลงหลักปักฐานโดยเรียกชื่อว่า “บ้าน
หุบเขา” เพราะมีภูเขาล้อมรอบ แต่ในปัจจุบันนี้ค าว่า “หุบเขา” ได้เพี้ยนไป  จึงเรียกชื่อกันเสียใหม่ว่า “บ้าน
หัวเขา” มาตราบจนทุกวันนี้  ทุกปีของเดือนตุลาคม ขึ้น ๒ ค่ า เดือนสิบ เทศกาลออกพรรษา  จะมีงาน
ประเพณีตักบาตรเทโว ที่วัดหัวเขา     
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ประเพณสีงกรานต์และวันกตัญญูผู้สูงอาย ุ
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สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
 - กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาต ิ

 ผ้าคลุมไหล่กาบบัวลายจก 

 ผ้าปูโต๊ะ 

 ผ้าขาวม้า 

 ผ้าทอย้อมสีธรรมชาต ิ

 
 
๘.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๘.๑ แหล่งแม่น ้าล้าคลอง  
   องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองส าคัญไหลผ่าน 
ได้แก่ คลองมะขามเฒ่า – อู่ทอง ไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ ๑๒ –หมู่ที่ ๕- หมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๑๐–หมู่ที่ ๘ 
และหมู่ที่ ๔  
 ๘.๒ ภูเขาและป่าไม ้
สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและเนินเขา กระจายอยู่ทั้งต าบล ป่าไม้มอียูก่ระจายบนภูเขาและพื้นที ่
ที่ปลูกป่าเพ่ือสร้างความชุ่มชื่นและลดการพังทลายของพื้นดินในพื้นที่จุดเสี่ยง  
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ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑.  ความสัมพันธ์ระหวา่งแผนพฒันาระดบัมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี 
  ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้าทายการพัฒนาในหลายมิติทั้งในมิติเศรษฐกิจที่
โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและภาค
เกษตรยังอยู่ในระดับต่ า คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อน
การพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ า การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมี
ช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็น
ประเด็นส าคัญส่าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่อง
และความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้า  
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ าง
ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการ
รวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อม
โทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง 
เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประเทศไทยจ่าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่รอบคอบ
และครอบคลุมเพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 
  วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม  
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
  ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
  ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
  ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
  ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
  ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาต ิ
  ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 
 



14 
 

  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่
รัฐรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (๓) ความ
พร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคม
ระหว่างประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ 
(๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 
 ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้
ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทั้งทางบกและทางทะเล 
 ๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติเพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
แห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน 
ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับ  
ภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหาร
จัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
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 ๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค 
และโลก อย่างยั่งยืน โดย (๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (๒) การ
เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศ
เพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
 ๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกส าคัญต่าง ๆ ท่างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (๑) การพัฒนากลไกให้
พร้อมส่าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็น
รูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิตรอื่น ๆ และ (๓) การพัฒนา
กลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่
หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ น่ามาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อ
ปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง
โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ 
พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่
รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ 
ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก 
ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของ
คนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ
การกระจายรายได้ (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุนเพื่อการ
วิจัยและพัฒนา และ(๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก ่
 ๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ
ความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย (๓) เกษตร
ชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูปและ (๕) เกษตรอัจฉริยะ 
 ๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (๑) อุตสาหกรรม
ชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญา 
ประดิษฐ์ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ และ (๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
 ๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของการ
ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย 
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(๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและ
แพทย์แผนไทย (๔) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า และ (๕) ท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภาค 
 ๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่าย
คมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย (๑) เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ (๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
 ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะ
และจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย (๑) สร้าง
ผู้ประกอบการอัจฉริยะ(๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน (๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด (๔) สร้างโอกาส
เข้าถึงข้อมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น 
มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการ
เรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
(๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก ่
 ๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (๒) การบูรณาการเรื่อง
ความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (๓) การสร้างความเข้มแข็งใน
สถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (๕) การสร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของ
คนในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย 
(๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ
ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ(๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
 ๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ
การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
ส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๕) การสร้างความ
ตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชีย
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อาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ (๗) การ
สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
 ๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่าน
ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ 
สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ และ 
(๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
 ๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปัญญา และสังคม โดย (๑) การ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (๓) การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะที่ดี และ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที ่
 ๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดย (๑) การ
สร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก 
ห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
 ๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (๑) การ
ส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) การ
พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้
ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชนประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน  
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ า นาจและ 
ความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน  
การจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
(๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน (๓) ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ ประเด็น ได้แก ่
 ๑. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
(๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร (๔) เพิ่ม
ผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยใน
การท างาน (๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
(๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (๗) สร้างความเป็น
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ธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ 
(๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง 
 ๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีโดย (๑) พัฒนาศูนย์กลางความ
เจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค(๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่ม
จังหวัดในมิติต่างๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (๕) สนับสนุน
การพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่
 ๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (๑) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) สนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (๔) ส่งเสริมความ
เสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
 ๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง โดย 
(๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง (๓) สร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่ส าคัญเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ 
ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบ
ทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืน
เพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
 ตัวชี้ วัด ประกอบด้วย (๑) พื้นที่สี เขียวที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (๒) สภาพแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู (๓) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๔) ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพโดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 
 ๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด (๓) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ (๔) รักษา
และเพ่ิมพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
 ๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ (๓) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
อย่างเป็นองค์รวม และ (๔) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 ๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโดย (๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน และ (๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
 ๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดย (๑) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง
พื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ (๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท
เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษ
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่า
มาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน (๕) พัฒนา
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น และ (๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อมและยกระดับความสามารถในการป้องกัน
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 
 ๕. พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดย (๑) พัฒนาการจัดการน้ าเชิง
ลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ (๒) เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่าง
ประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล (๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงาน
ของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลด
ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ (๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน 
ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
 ๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย (๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และ
ระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม (๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ (๔) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อ
ก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและ  
ธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดย
ภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่ในการก ากับหรือ
ในการให้บริการยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มี
ความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ  
น านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับ
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การทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ า เป็น มีความ
ทันสมัยมีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่ การลดความเหลื่อมล้ าและเอื้อต่อการพัฒนา 
โดยกระบวนการยุติธรรมการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม 
 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
(๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปร่งใสการทุจริต ประพฤติมิชอบและ (๔) ความเสมอ
ภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก ่
 ๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ 
(๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
 ๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
(๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ (๓) ระบบติดตามประเมินผลที่
สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
 ๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม(๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ (๓) 
ส่งเสริมการกระจายอ่านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มี 
สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
 ๔. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 ๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ (๒) บุคลากร
ภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและภาคีต่างๆ ใน
สังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด 
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
แบบบูรณาการ 
 ๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ า เป็นโดย (๑) ภาครัฐจัดให้มี
กฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น และ (๓) การ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 
 ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย (๑) บุคลากร
และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ที่พึง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน 
ของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 



21 
 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒ 
  หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ 
และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิต
ภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรมส าหรับการก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัย
ทัศของกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ ของ
แผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็นกรอบ
ในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน
(sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการ
พัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และ 
ไทยแลนด์ ๔.๐ 
 
 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี ้
 ๑. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้านคุณภาพ
คนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า  การพัฒนาความรู้และทักษะของ
แรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ ๑๒ วัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาในระยะต่อไปจึง
ต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้นรวมทั้งสถาบันทางสังคม
มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น 
 แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย(๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย 
จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ 
และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทาง
สังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มี
ขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (๔) ลด
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพ
และโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพ (๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ (๖) 
พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว และ (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนด
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มาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุก
คนเข้าถึงได ้
 ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท าให้
สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความ
คืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ 
รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคม
ของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและ
ได้รับสว่นแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่
มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่ครอบคลุม
ตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง (๒) การ
กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง  
อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผ่านการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย
ทั้งในระดับจังหวัดภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ (๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการ
ให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่
เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและการออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงิน 
ฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่าย 
 ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ า
กว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจ ากัด
ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช้า 
 การพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพภาคส่งออกมี
การพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศ
เพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชน
และผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถท ารายได้และแข่งขันได้ 
มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 
 โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้าน 
การคลัง อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบ
กระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งใน
ตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (๒) การเสริมสร้างและพัฒนา 
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ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า
ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ  
เพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 
 ๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่ งยืน ปัจจุบันสภา พ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง
การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเ สื่อมโทรม 
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อม
เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ  
ทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 
 ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติการสร้างความ
มั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ 
และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและ  
ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย 
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของ 
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
เพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (๔) ส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
(๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 ๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน กระแส
โลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพ
ของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศ
มหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลกอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัยคุกคามภายในประเทศ 
ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
 ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบ
อาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการ
ป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติมีความพร้อมต่อการรับมือภัย
คุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคม
และธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความ
มั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัย
คุกคามข้ามชาติ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน
ระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย 
 การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้น
ในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของ
ภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลดจ านวนการ
ด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  (๒) ปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและ
การใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวกตรงตาม 
ความต้องการ (๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้
สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย 
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด า เนินการ และปัญหาเชิงปริมาณ 
คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจ ากัดในการสนับสนุน
การพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์
ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะใน 
เขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและ 
ท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกทาง
การค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และ
ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ 
(น้ าประปา) 
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 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งอาทิ พัฒนาระบบ
รถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทาง
อากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง (๓) พัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้
มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า (๔) พัฒนาด้านพลังงาน 
อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การ
ผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ และ (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
 ๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้ เปรียบด้านแรงงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็น
เจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรม
ได ้
 การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการ
เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน
ของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้
ประโยชนใ์นเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนา
ได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
สังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็น
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วม
ก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและการจัดการธุรกิจที่
ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ (๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการผลิตบุคลากรสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขาSTEM และพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลย ี
 ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทย
ต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นใน
ระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรใน 
เขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนา
ในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็น
โอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านอีกด้วย 
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 ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็น
ธรรมมากขึ้น การเพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมพื้นที่
ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าการลงทุน
ในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจาย
ตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุด
พ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า  พัฒนาภาคใต้เป็นฐาน
การสร้างรายได้ที่หลากหลาย (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็น
เมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น 
ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและ (๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยาย
ตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็น
ประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
 ๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยาย
ความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจาก
การด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินนโยบายการค้าและการลงทุน
ที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย
ไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้ง
ประเทศนอกภูมิภาค 
 ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุม
และมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทย
เป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนา
ส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียนเอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 
และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ 
 แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตร
ประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคม
ขนส่งโลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, 
BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (๓) พัฒนาและ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค (๔) ส่งเสริมการ
ลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ 
เพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน  
(๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (๗) เข้าร่วมเป็นภาคี
ความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ 
ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (๙) บูรณาการภารกิจด้าน 
ความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่
ส าคัญ 
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THAILAND  ๔.๐ 
  รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มุ่งมั่นในการน า “โมเดลประเทศไทย ๔.๐” หรือ  “ไทย
แลนด์ ๔.๐” มาใช้ เพื่อผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ กับดักที่ก าลังเผชิญ ทั้ง ๑) กับดักประเทศรายได้
ปานกลาง (Middle Income Trap) ๒) กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) ๓) กับดักความไม่สมดุลของ
การพัฒนา (Imbalance Trap)  เป้าหมายเพื่อน าประเทศมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 
ผ่านโมเดลนี้ 
  ก่อนหน้าที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ หลังจาก
เริ่มต้นพัฒนาภาคเกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่มุ่งเน้นแรงงาน
ราคาต่ า เช่น สิ่งทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการ
พัฒนาของประเทศไทยใน ๓ ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ต่อปี แต่
มาถึงจุดหนึ่งหลังปี ๒๕๔๐ อัตรการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น ๓-๔% ต่อปี 
  เหตุผลส าคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่เคยมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส ซึ่งในช่วงนี้
รัฐบาลต้องการก้าวกระโดดข้ามหุบเหว ซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญทางการเมือง และต้องใช้พลังที่เรียกกว่าพลัง
ประชารัฐในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ 
  ๓ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐  กลไกขับเคลื่อน (Engines of Growth) ชุดใหม่ 
ประกอบด้วย 
   ๑) Productive Growth Engine ซึ่งเป้าหมายส าคัญเพื่อปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง ( High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิด
สร้างสรรค์ 
    กลไกดังกล่าว ประกอบไปด้วย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ 
การบริหารจัดการสมัยใหม่ และการสร้างคัลสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย
และพัฒนา การพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ 
รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดัก
ประเทศรายได้ปานกลางที่ไทยก าลังเผชิญอยู่ 
   ๒) Inclusive Growth Engine เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจาย
รายได้ โอกาส และความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น 
    โดยกลไกนี้ ประกอบด้วย การสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด  การพัฒนา
เศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้าทาย
ทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของ
ประชาชนให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดแบบมีเงื่อนไข (Negative Income Tax) เพื่อแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
   ๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึง
การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของ
การพัฒนาระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม 
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    โดยกลไกนี้ประกอบด้วย  การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิม
ที่ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลด
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกัน 
   ทั้ง ๓ กลไกขับเคลื่อน “ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่ง
คั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจ
จากการพึ่งพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการพัฒนา
การศึกษาคน สร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ ๒๑  ซึ่งรัฐบาล
ต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขา
ตัวเองในระดับหน่ึง 
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 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ๑) แผนพัฒนาภาคกลาง 
  ประเด็นยุทธศาสตร ์
   1. ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้ได้
คุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
   2. ประเด็นยุทธศาสตร์ 2  ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยงกลุ่ม
จังหวัด อารยธรรมทวารวดี ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง    
   3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนให้มีศักยภาพ ผลักดัน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
   4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0 
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กลุ่มจังหวดัภาคกลางตอนล่าง (นครปฐม  กาญจนบุรี  สุพรรณบรุี  ราชบุรี) 
วิสัยทัศน ์
 “ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยง
อารยธรรมทวารวดี การค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการค้าผ่านแดนสู่
เอเชีย” 
 
เป้าประสงค ์
 มั่นคงทางเศรษฐกิจ ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยนื (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับสู่การ
เป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
 เป้าประสงค ์
  1.1 รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการทางสุขภาพเพิ่มขึ้น 
 ตัวชี้วัด 
  - รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการทางสุขภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี 
 กลยุทธ ์
  1.1 ส่งเสรมิการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
  1.2 ส่งเสรมิสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ์ สินค้าและการบริการ 
  1.3 พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
  1.4 พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนนุการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
  1.5 พัฒนาผู้ประกอบการและผู้ผลิตใหม้ีความพร้อมและศกัยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 
  1.6 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 :  ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดี 
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง  
 เป้าประสงค์  
  2.1 เพิ่มรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว 
 ตัวชี้วัด 
  2.1 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลังรอ้ยละ 12  
  2.2 ร้อยที่เพิ่มขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 12  
 กลยุทธ ์
  2.1 การส่งเสริมภาพลักษณแ์ละประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
  2.2 การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
  2.3 ส่งเสริมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชื่อมโยงรวมถึงสินค้าสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
   อื่นๆ เช่นของที่ระลึก 
  2.4 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ รวมถึงบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
  2.5 ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเส้นทางคมนาคมเพื่ออ านวยความสะดวก ความปลอดภัย 
   แก่นักท่องเที่ยว และสร้างเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน เช่ือมโยงการค้าสู่เอเชีย 
 เป้าประสงค ์
  3.1 มูลค่าบริเวณด่านชายแดนเพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัด 
  3.1 ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าบริเวณด่านชายแดนของกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 10 
  3.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมในกลุ่มจังหวัด  
                       ร้อยละ 5  
 กลยุทธ ์
  3.1 พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์ และเครือข่ายคมนาคม เพื่อกระตุ้นให้ 
   เกิดการค้า การลงทุน เช่ือมโยงการค้าสู่เอเชีย 
  3.2 พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ 
  3.4 พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการเพ่ือการส่งออก 
  3.5 ยกระดับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัด ให้มีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถ 
   ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได ้
  3.6 พัฒนาระบบส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด และผลักดันให้มี 
   การลงทุนในต่างประเทศ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4  : ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และภาค
แรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย 4.0 
 เป้าประสงค ์
  4.1 เพิ่มผู้ผลิตภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้า ชุมชน และภาคแรงงานที่ 
                       รับเปลี่ยนกระบวนการ สู่ประเทสไทย 4.0  
 ตัวชี้วัด 
  4.1 พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยใช้นวัตกรรม  
  4.2 ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง Small  
   Batch 
  4.3 ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสนับสนุน สินค้าเชิงนวัตกรรม 
  4.4 ส่งเสริมความรู้และความสามารถให้กับแรงงานในภาคเกษตรเกษตรกรรมพาณิชยกรรม 
   อุตสาหกรรมสินค้าชุมชน ให้สนับสนุนการท างานเชิงนวัตกรรม 
  4.5 พัฒนาระบบการส่งเสริม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการยอมรับการปรับเปลี่ยนเป็น 
   ประเทศไทย 4.0 
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วิสัยทัศน ์
VISION 

“ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี 
การค้าการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการค้าผ่านแดนสู่เอเชีย” 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
Strategic Issues  (4) 

กลยทุธ ์ Strategies (11) 

1. พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
    ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ยกระดับสู่การเป็น 
    ศูนย์กลางสุขภาพ 

2. ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเท่ียวหลากหลาย 
    เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดี  
    ไปยังแหล่งท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน  
    และยกระดับการท่องเท่ียวให้มีชื่อเสียง 

3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้า 
    ผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนา   
    เศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดค้า        
    การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชยี 

4. ยกระดับการผลิตภาคเกษตรกรรมพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดย เน้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศ 4.0 

1. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการทางสุขภาพเพิ่มขึ้น 

2. เพิ่มรายได้และจ านวนนักท่องเท่ียว 
 

3. มูลค่าการค้าบริเวณด่านชายแดนเพิ่มขึ้น  

4. เพิ่มผู้ผลิตภาคเกษตรกรรมพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม  
    สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน ท่ีปรับเปลี่ยนกระบวนการสู่

ประเทศไทย 4.0 

1. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ 
3. พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
4. พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยงสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
5. พัฒนาผู้ประกอบการและผู้ผลิตให้มีความพร้อมและศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 
6. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ 

7. การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์การท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 
8. การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 
9. ส่งเสริมสินค้าและบริการการท่องเท่ียวเชื่อมโยง แหล่งท่องเท่ียวเชื่อมโยงรวมถึงสินค้าสนับสนุนด้านการท่องเท่ียว

อื่นๆ เช่น ของท่ีระลึกฯ 
10. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ รวมถึงบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
11. ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเส้นทางคมนาคมเพื่ออ านวยความสะดวกปลอดภัย แก่นักท่องเท่ียว และสร้าง 
      เส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว 

12. พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์ และเครือข่ายคมนาคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน  
      เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
13. พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
14. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
15. พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพ่ือการส่งออก 
16. ยกระดับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถประกอบธุรกิจระหว่าง 
      ประเทศได้ 
17. พัฒนาระบบส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด และผลักดันให้มีการลงทุนในต่างประเทศ 

18. พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยใช้นวัตกรรม 
19. ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง Small Bath 
20. ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุน สินค้าเชิงนวัตกรรม 
21. ส่งเสริมความรู้และความสามารถให้กับงานในภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชนให้
สนับสนุนการท างานเชิงนวัตกรรม 
22. พัฒนาระบบการส่งเสริม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการยอมรับการปรับเปลี่ยนเป็นประเทศไทย 4.0 

เป้าประสงค์ GOALS (4) 

แผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1(จังหวดันครปฐม กาญจนบุรี และสพุรรณบุรี) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2564 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี)  
ประจ าปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔   
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
 “ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยวหลากหลาย
เชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดีการค้าการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการค้าผ่านแดนสู่
เอเชีย” 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
 ๑. พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง 
              สุขภาพ 
 ๒. ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดี ไปยังแหล่ง  
              ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง 
 ๓. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้า ผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
              พิเศษ น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
 4. ยกระดับการผลิตภาคเกษตรกรรมพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน 
     ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดย เน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศ 4.0 
 
เป้าประสงค์  
 ๑. รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการทางสุขภาพเพ่ิมขึ้น 
  - เพิ่มรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว 
  - มูลค่าการค้าบริเวณด่านชายแดนเพิ่มขึ้น  
  - เพิ่มผู้ผลิตภาคเกษตรกรรมพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน ที่  
                    ปรับเปลี่ยนกระบวนการสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
 
กลยุทธ์   
 1. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ 
  - พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คณุภาพและมาตรฐาน 
  - พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยงสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
  - พัฒนาผู้ประกอบการและผู้ผลิตให้มีความพร้อมและศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 
  - ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ 
 ๒. การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่ม  
              จังหวัด 
  - การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
  - ส่งเสริมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเช่ือมโยง แหล่งท่องเที่ยวเช่ือมโยงรวมถึงสินค้าสนับสนุน 
                     ด้านการท่องเที่ยวอ่ืนๆ เช่น ของที่ระลึกฯ 
  - พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ รวมถึงบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
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  - ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเส้นทางคมนาคมเพื่ออ านวยความสะดวกปลอดภัย แก่ 
                     นักท่องเที่ยว และสร้างเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
 ๓. พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์ และเครือข่ายคมนาคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้า  
              การลงทุนเช่ือมโยงการค้าสู่เอเชีย 
  - พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและ 
                     ต่างประเทศ 
  - พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อการส่งออก 
  - ยกระดับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถ  
                    ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได ้
  - พัฒนาระบบส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด และผลักดันให้มีการ 
                     ลงทุนในต่างประเทศ 
 ๔. พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยใช้นวัตกรรม 
  - ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง Small  
                    Bath 
  - ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสนับสนุน สินค้าเชิงนวัตกรรม 
  - ส่งเสริมความรู้และความสามารถให้กับงานในภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม  
                    สินค้าชุมชนให้สนับสนุนการท างานเชิงนวัตกรรม 
  - พัฒนาระบบการส่งเสริม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการยอมรับการปรับเปลี่ยนเป็นประเทศ 
                     ไทย ๔.๐ 
 
 
 
 
 



35 
 

 
 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ์
VISION 

“สุพรรณบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยชั้นน า ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บ้านเมืองสะอาด ธรรมชาติสมบูรณ์ศูนย์การศึกษา และการกีฬา ประชาชน
คุณภาพชีวิตดี” 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
Strategic Issues   (6) 

กลยทุธ ์ Strategies (26) 

1. การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตร  
    เชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และ 
    พาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก 

2. การพัฒนาด้านการทองเท่ียวสูสากล 

3. การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การ 
    อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน 

4. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย 
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 

5. การสง่เสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็น
เลิศในระดับสากล 

6. การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร 
    และบริการเพื่อประโยชนของประชาชน 

1. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินคค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม 
    เพื่อการบริโภค และการส่งออก และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด 

1. เพิ่มรายได้จากการทองเท่ียวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินคา้ท้องถิ่น 
 

1. จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะตกค้าง 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมภายใต้ 
    การมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่น  

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ใหสุ้ขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
    ชุมชนเข้มแข็ง และมีความมั่นคงปลอดภัย 

1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ 
    มาตรฐานการศึกษาระดับสากล 
2. ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล 

1. ยกระดับคุณภาพการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 

1. การส่งเสริมและวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) และการยกระดับปัจจัยพื้นฐาน 
2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตสินคาอาหารปลอดภัยเพื่อการแข่งขันทา การค้าและส่งออก 
3. การแปรรูปเพื่อสร้างและเพิ่มมูลค่าให้แกผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
4. การพัฒนาระบบการตลาดสินคาอาหารปลอดภัย 
5. การพัฒนาการขนส่งสินคา และการบริหารจัดการสินคา (Logistics) 
6. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

1. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ทางการทองเท่ียว 
2. การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการทองเท่ียว 
3. การพัฒนาด้านการสือ่สารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 

1) สรา้งกระแสนิยมรักความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
2) สรา้งความร่วมมือประชาชนและพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
3) สรา้งและพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์แหล่งน้ าของชุมและบริหารจัดการน้ า 
4) สนับสนุนการอนุรักษ์ป่าโดยการมีส่วนรวมของชุมชน 
5) ส่งเสริมธุรกิจการปลูกไมเศรษฐกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
6) การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 

1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเทิดทูนสถาบัน 
2. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางดานสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากของชุมชน 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต: การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย การมีงานท า มีรายได และชีวิตครอบครัวอบอุน 
4. การบริหารจัดการพื้นท่ี : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดระเบียบสังคม และการพัฒนาความรว่มมือ 

สรา้งความเข้มแข็งชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การเตรียมความพรอมของประชาชนให้มีจิตส านึกด้านความมั่นคง 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริหารและมาตรฐานการศึกษา และกีฬา 
2. การพัฒนาศักยภาพความพรอมของบุคลากร โดยส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมเพื่อการศึกษาและการกีฬา 

เป้าประสงค์ GOALS (9) 

1. การใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริการประชาชน 
2. การส่งเสริมการท างานร่วมกันระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
3. การติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

แผนพัฒนาจงัหวดัสุพรรณบรุี  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2561 - 2564 
 

   ค่านิยม " ซือ่สัตย์  โปร่งใส  มีคุณธรรม  เต็มใจให้บริการ ท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์” 
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แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
วิสัยทัศน์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 สุพรรณบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยชั้นน า ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ บ้านเมือง
สะอาด ธรรมชาติสมบูรณ์ศูนย์การศึกษา และการกีฬา ประชาชนคุณภาพชีวิตดี 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑. การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการ
บริโภคและการส่งออก 
 ๒. การการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสุ่สากล 
 ๓. การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน 
 ๔. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๕. การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศสู่สากล 
 ๖. การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 
เป้าประสงค์ 
 ๑. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรม 
 ๒. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 
 ๓. จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะตกค้าง 
  - การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ๔. การยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  - เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้สุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง และ 
                    มีความมั่นคงปลอดภัย 
 ๕. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับสากล 
  - ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล 
 ๖. ยกระดับคุณภาพการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
กลยุทธ์   
 ๑. การส่งเสริมและวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) และการยกระดับ
ปัจจัยพื้นฐาน 
  - การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตสินคาอาหารปลอดภัยเพื่อการแข่งขัน
ทางการค้าและส่งออก 
  - การแปรรูปเพ่ือสร้างและเพิ่มมูลค่าให้แกผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
  - การพัฒนาระบบการตลาดสินคาอาหารปลอดภัย 
  - การพัฒนาการขนส่งสินคา และการบริหารจัดการสินคา (Logistics) 
  - การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 ๒. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์
ทางการทองเที่ยว 
  - การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการทองเที่ยว 
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  - การพัฒนาด้านการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ ์
  - การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ๓. สร้างกระแสนิยมรักความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
  - สร้างความร่วมมือประชาชนและพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะ
และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
  - สร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายความร่วมมือการอนุรักษ์แหล่งน้ าของชุมและบริหารจัดการน้ า 
  - สนับสนุนการอนุรักษ์ป่าโดยการมีส่วนรวมของชุมชน 
  - ส่งเสริมธุรกิจการปลูกไมเศรษฐกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
  - การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
 ๔. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเทิดทูนสถาบัน 
  - การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางดานสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากของชุมชน 
  - การพัฒนาคุณภาพชีวิต: การดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัย การมีงานท า มีรายได และชีวิตครอบครัว
อบอุน 
  - การบริหารจัดการพื้นที่ : ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดระเบียบสังคม และการ
พัฒนาความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  - การเตรียมความพรอมของประชาชนให้มีจิตส านึกด้านความมั่นคง 
 ๕. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบบริหารและมาตรฐานการศึกษา และกีฬา 
  - การพัฒนาศักยภาพความพรอมของบุคลากร โดยส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมเพื่อการศึกษา
และการกีฬา 
 ๖. การใช้หลักธรรมาภิบาล ในการบริการประชาชน 
  - การส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
  - การติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  
(ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564) 
 
วิสัยทัศน์ 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรชั้นน าในด้านแหล่งผลิตอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน คุณภาพชีวิตดี ชุมชนเข้มแข็ง” 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การ
แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
เป้าประสงค์ 
 1.  เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรมและส่งเสริมการส่งออก
สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 
 2.  เพิ่มมูลค่าและคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
 
กลยุทธ์ 
 1.   พัฒนาระบบการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน   
 2.   สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตและด้านการตลาดให้เกิดความก้าวหน้าและทัน
กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 3.  สนับสนุนการสร้างเครือข่าย องค์กรต่าง ๆ  เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 4.  คุณภาพความปลอดภัยและความมั่นคงด้านอาหาร 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
เป้าประสงค์ 
 1.  เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 
 2.  มีการอนุรักษ์   ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดให้เอื้ออ านวยประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
 3.  พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ยั่งยืน 
 4.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมพร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 
 
กลยุทธ์ 
 1.   ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี  และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว 
 2.  สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
 3.  ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งทางด้านเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ 
 4.  ฟื้นฟูคุณภาพแม่น้ าท่าจีนและคลองสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 5.  พัฒนาบึงฉวากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล 
 6.  พัฒนาแหล่งน้ าและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ 
 1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และนโยบายรัฐ 
 3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนตามแนวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
 4. สนับสนุนส่งเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ 
 
กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง ( Healthy   Thailand ) 
 2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3. ส่งเสริม สนบัสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนจังหวัด 
 4. พัฒนาคนเป็นพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาสังคม  เช่น โครงการคนดีศรีสุพรรณ 
 5. ส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมคัรต่าง ๆ  
 7. พัฒนาเครือข่ายต่าง ๆ ทีช่่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 
 9. เสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 10. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สงูอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส ์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
เป้าประสงค์ 
 1.  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาต ิ
 
กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังสถาบันการศึกษาทุกระดับ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับต าบล และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาต ิ
 3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาในทุกระดับ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ 
 1. พัฒนากีฬาขั้นพ้ืนฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน 
 
กลยุทธ์ 
 1.  ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
 2.  ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อการออกก าลังกายของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
เป้าประสงค์ 
 1.  ยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการด้วยความโปร่งใส 
 2.  บูรณาการการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 
กลยุทธ์ 
 1.  บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส 
 2.  ส่งเสริมการท างานร่วมกันในทุกภาคฝ่ายทั้งภาคราชการและเอกชน 
 3.  ส่งเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน 
 4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการแบบพหุภาคีและ จริยธรรม  คุณธรรม 
 5.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเทิดทูนสถาบันของชาต ิ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ 
 1.  มีโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด 
 2.  ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม  ก าหนดเขตพ้ืนที่ในการก่อสร้างต่าง ๆ 
 
กลยุทธ์ 
 1.  ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 2.  ปรับปรุงสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด 
 3.  การจัดท าผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนส่ง 
 4.  ส่งเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ์  ก่อเกิดกระบวนการในการจัดท าโครงการกิจกรรมต่าง ๆ 
 5.  ส่งเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ 
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๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
  ๒.๑ วิสัยทัศน์ (vision) 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หัวเขา คือ “การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล อนุรักษ์สืบสานงานประเพณี สร้างรากฐานระบบสาธารณูปโภคที่ดี 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต บนวิถีพอเพียง” 
   ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็น
ระบบสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพ ความพร้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลในด้านการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาและยังเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี ้
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ๒.๑ แผนงานสาธารณสุข 
   ๒.๒ แผนงานงบกลาง 
   ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
   ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 
   ๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   ๒.๖ แผนงานบริหารทั่วไป 
   ๒.๗ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
   ๓.๑ แผนงานการศึกษา 

 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว  
   ๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การการส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข 
   ๕.๒ แผนงานบริหารทั่วไป 

 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
         ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
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 ๒.๓ เป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนได้รับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
  ๒. ยกระดับคุณภาพของประชาชนให้ทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  ๓. ปรับปรุง และพัฒนาการศึกษา 
  ๔. การด าเนินการให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
  ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ 
  ๖. การด าเนินการให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
  ๗. มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 
   เป็นระบบ 
 
 ๒.๔ ตัวชี้วัด 
  ๑. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดจากคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
   ตรวจรับงานจ้างจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
  ๒. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
  
 ๒.๕ เป้าหมาย 

 ยุทธศาสตร ์ เป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาโครงสร้ าง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ด ี

การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น
ถนน ประปา ไฟฟ้าสาธารณะ รางระบายน้ า คูน้ า เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิต 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

การส่งเสริมการประกอบอาชีพ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
การปอ้งกันและระงับโรคติดต่อและการส่งเสริมสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การขยายโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน 

พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุน ระบบการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมงานประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 
ในพื้นที่ต าบลหัวเขา 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การการส่งเสริมบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่ต าบลหัวเขา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้าน
การบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
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 ๒.๖ กลยุทธ์ 
  1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
       - กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน ขุดลอก คู คลอง 
       - กลยุทธ์ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบประปา ไฟฟ้าและพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 
   
  2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   - กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
   - กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   - กลยุทธ์การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
  3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของ 
      ประชาชน 
   - กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
  4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว  
   - กลยุทธ์ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปัญญาท้องถิ่น 
 
  5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การการส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - กลยุทธ์สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
  6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของ 
       ประชาชน 
        - กลยุทธส์่งเสริมสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน 
   ตามหลักธรรมาภิบาล 
   
 ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
        การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา ก าหนดการพัฒนา   
ที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ 
 
 ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
       ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา มุ่งพัฒนา ๘ ด้าน
ได้แก่ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน ด้านการส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ด้านการการส่งเสริมบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของ 
ประชาชน ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัดสุพรรณบุรี 
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพฒันาท้องถิน่ 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา 
 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคด้านแหล่งน้ าได้
ระดับหนึ่ง เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณประกอบกับต้องรับผิดชอบพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบล จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หดไปเพราะต้องใช้งบประมาณมาก แต่ความต้องการของประชาชน
ด้านนี้จึงมีอีกจ านวน เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและ อื่น ๆ ภายในชุมชนหมู่บ้าน การขยายเขต
ไฟฟ้า ระบบประปา แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึงพื้นที่ตามแผนพัฒนาที่
ก าหนดไว้ จึงน าสภาพปัญหาและความต้องการที่เคยเสนอมา และด าเนินการจัดท าประชาคมเสนอปัญหาและ
ความต้องการ บรรจุเข้าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อน าไปจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้ไขในปีต่อไป 
 2) ด้านเศรษฐกิจ 
 รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ให้หมดไป 
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าต่อเนื่องมาหลายปี พืชผลทางการเกษตรตกต่ า ขาดเงินทุนหมุนเวียนใน
ภาคอุตสาหกรรมต้องลดการผลิตลดคนงาน ท าให้คนว่างงานเพิ่มมากขึ้น ไม่มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว องค์การ
บริหารส่วนต าบลได้มีการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ให้ราษฎรมีรายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวสนับสนุนให้
ประชาชนด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับราษฎร์ได้พัฒนาฝีมือและมี
ชุมชน ศูนย์จ าหน่าย ให้เกษตรกร กลุ่มอาชีพ น าสินค้ามาจ าหน่ายและพัฒนาด้านเศรษฐกิจในทุกรูปแบบเพื่อ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต 
 3) ด้านสาธารณสุข 
 ปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นปัญหาที่ส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนาประเทศซึ่ง
รัฐบาลก็ได้ให้ความส าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนของชาติให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี หากไม่มีการดูแล
รักษาสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วจะส่งผลท าให้เกิดปัญหาในภาพรวมของการพัฒนาในทุกด้าน ดังนั้น
จึงต้องมีการเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 4) ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาที่ส าคัญที่จะต้องเร่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่ประชากรเพื่อเป็น
การพัฒนาศักยภาพของประชากรให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุค และสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา หากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะท าให้ประชากรตกเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีทางเลือกในการ
ด าเนินชีวิตน้อยลงจึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป 
 5) ด้านสังคม 
 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ท าให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควรขาดการป้องกัน รักษา และการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดโอกาสทาง
การศึกษา รวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้มีการส่งเสริม
ความรู้และป้องกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพติดพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนชรา ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความเข้มแข็ง 
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 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและขาดจิตส านึกในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดมลพิษต่างๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการขุดลอก
คลองระบายน้ า ก าจัดวัชพืช ซึ่งก็แก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง ในปัจจุบันจะต้องพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ต่อไป 
 7) ด้านการเมืองการบริหาร 
 รัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการและมีส่วนร่วม
ในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่
ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานรวมทั้งจัดหา
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และมีการส่งเสริม
การบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพื่อความรวดเร็ว ทั่วถึงและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
  
เทคนิค SWOT Analysis เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOE Analysis 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. ผู้น าชุมชน มีศักยภาพ 
๒. สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตรมี
แหล่งน้ าใช้เพ่ือการเกษตร อย่างเพียงพอตลอดปี 
๓. เส้นทางคมนาคมสมามารถเดินทางได้สะดวก 
๔. อยู่ใกล้บริเวณแหล่งท่องเที่ยวบึงฉวาก 
๕. มีงานประเพณีท้องถิ่น ที่ได้การยอมรับตามนโยบาย
การท่องเที่ยวของจังหวัดฯ (งานตักบาตรเทโววัดหัว
เขา) 

๑. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองระดับท้องถิ่น 
๒. บางฤดูกาลเกดิปัญหาน้ าท่วมในเขตพื้นที่ต าบล 
๓. จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท าให้วัฒนธรรม
ชุมชนแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ลดน้อยลงไป 

 
โอกาส อุปสรรค 

๑. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี เอื้อประโยชน์ต่อการ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ระดับต าบล 
๒. เนื่องจากพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถขยาย
การจ าหน่ายสินค้าอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างด ี
๓. สามารถประชาสัมพันธ์ศักยภาพของต าบลผ่านสื่อ
วิทยุชมชนระดับอ าเภอ 

๑. สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ท าให้ก าลั งซื้ อของ
ประชาชนลดลง 
๒. พื้นที่ต าบลเป็นทางผ่านสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่น ไม่ใช่
จุดท่องเที่ยวหลัก 
๓. หน่วยงานของรัฐ ขาดการประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนจังหวัดอื่นๆ ได้รับทราบอย่างชัดเจน 

 
  



46 
 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพฒันาท้องถิน่ไปสู่การปฏิบัต ิ

 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนบัสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
 

บริการชุมชนและสังคม ๑. แผนงานเคหะชุมชน กองช่าง ส านักงานปลัด 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการด าเนินการอื่น 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 
ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริหารทั่วไป 

 ๒.๑ แผนงานสาธารณสุข 
 ๒.๒ แผนงานงบกลาง 
 ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 
 ๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 ๒.๖ แผนงานบริหารทั่วไป 
 ๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

กองสาธารณสุข 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
กองการศึกษาฯ 

ส านักงานปลัด 
 
กองสาธารณสุข 
 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษา
ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

 ๓.๑ แผนงานการศึกษา 
   

กองการศึกษา ส านักปลัด 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชนและสังคม  ๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
       และนันทนาการ 

กองการศึกษา ส านักปลัด 

5 ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมการบริหารทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข 
๕.2 แผนงานบริหารทั่วไป 

กองสาธารณสุข 
ส านักปลัด 

ส านักปลัด 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร
และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

ด้านบริหารทั่วไป ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
๖.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 

ส านักปลัด ส านักปลัด 
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๒. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 

บญัชีสรปุโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเขา 
 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 
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) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคให้
อยู่ในเกณฑ์ที่ด ี

            

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 19 3,019,000 32 11,114,000 3 5,132,500 22 4,992,300 24 4,559,500 100 29,217,300 
รวม 19 3,019,000 32 11,114,000 3 5,132,500 22 4,992,300 24 4,559,500 100 28,817,300 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การยกระดับคุณภาพชีวิต 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

            

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข 1๗ 400,000 1๗ 400,000 1๗ 400,000 1๗ 400,000 1๗ 400,000 85 2,000,000 
๒.๒ แผนงานงบกลาง 3 ๑๓,๓๕๓,๖๐๐ 3 ๑๔,๒๔๗,๖๐๐ 3 ๑๔,๖๖๑,๖๐๐ 3 ๑๖,๐๓๕,๖๐๐ 3 ๑๓,๙๗๑,๖๐๐ 15 72,270,000 
๒.๓ แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 200,000 
๒.๔ แผนงานสรา้ง 
ความเข้มแข็งของชุมชน 

2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 10 250,000 

๒.๕ แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



48 
 

ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 
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) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การยกระดับคุณภาพชีวิต 
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

            

๒.๖ แผนงานบรหิารทั่วไป 4 120,000 5 170,000 5 170,000 5 170,000 5 170,000 24 800,000 
๒.๗ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

2 ๒๐๐,000 2 ๒๐๐,000 4 ๒๕๐,000 4 ๒๕๐,000 5 70๐,000 17 1,600,000 

รวม 31 14,213,600 32 15,157,600 34 15,621,600 34 16,995,600 35 15,381,600 166 77,370,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การขยายโอกาสและคุณภาพ
ในการศึกษาให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน 

            

๓.๑ แผนงานการศึกษา 5 632,000 13 2,872,300 10 2,369,000 10 2,369,000 10 2,369,000 48 10,611,300 
รวม 5 632,000 13 2,872,300 10 2,369,000 10 2,369,000 10 2,369,000 48 10,611,300 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การส่งเสริมงานประเพณี 
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว 

   
 

         

๔.๑ แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ 

3 245,000 3 245,000 4 ๒๕5,000 4 ๒๕5,000 4 ๒๕5,000 18 1,255,000 

รวม 3 245,000 3 245,000 4 ๒๕5,000 4 ๒๕5,000 4 ๒๕5,000 18 1,255,000 
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ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 
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) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การส่งเสริมการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

            

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 
๕.๒ แผนงานบรหิารทั่วไป 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

รวม 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 10 400,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การน าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร
และบริการเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน 

            

๖.๑ แผนงานบรหิารทั่วไป 4 110,000 5 160,000 6 175,000 6 175,000 6 175,000 27 795,000 
๖.2 แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็ง 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

รวม 5 160,000 6 210,000 7 225,000 7 225,000 7 225,000 32 1,045,000 
รวมทั้งสิ้น 65 18,349,600 88 29,678,900 60 23,683,100 79 24,916,900 82 22,870,100 374 119,498,600 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรทีี่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอก 
สระน้ าเด่นใหญ่  
หมู่ 1 บ้านเขาคีรี 
บริเวณสระเด่นใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพ่ือการเกษตร 
และแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

ขุดลอกสระ
กว้าง 28.00 
เมตร ยาว 85 
เมตร ลึก 5.00 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

179,000 - - - - สระที่ได้รับ
การขุดลอก 
๑ แห่ง 

ประชาชนมีแหล่ง
กักเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 
 

กองช่าง 

2 โครงการติดต้ังโคม
ไฟฟูาแสงสว่าง 
หมู่ 1 บ้านเขาคีรี 
บริเวณแยกถนน 
3350 ศาลาหมู่บ้าน 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในเวลา 
ค่ าคืน 

โคมไฟฟูาแสง
สว่างสูงไม่น้อย 
5 เมตร จ านวน 
6 ต้น ตามที่
แบบก าหนด 

205,000 - - - - จ านวนที่
ติดต้ังไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนมีไฟฟูา
แสงสว่างส าหรับ 
การคมนาคมใน
เวลากลางคืน 
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 2 
บ้านหัวเขา เริ่มจาก
บริเวณแยกศาลา
อ่านหนังสือหมู่ 2 ถึง
บริเวณถนน ค.ส.ล.
เดิม บ้านนาย
ประสิทธิ์ น้ าแก้ว 

เพื่อการคมนาคมที่มี
สะดวกและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 134 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

320,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นทีถ่นนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 
การคมนาคม 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง 
รางระบายน้ า ค.ส.ล. 
หมู่ 2 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณบ้าน 
นางบุญส่ง เกตุแก้ว 
ถึงบริเวณบ้าน 
นางสมัย ขาวเงิน 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าจากน้ าที่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 
0.37 เมตร 
ยาว 49 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

150,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ราง
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ระบายน้ าในพื้นที่
ไม่ให้ท่วมขัง 

กองช่าง 

5 โครงการติดต้ังโคม
ไฟฟูาแสงสว่าง 
หมู่ 3 บ้านกระเสียว 
บริเวณบ้านนาง 
ก้านตอง มะลิทอง 

เพื่อให้มีแสงสว่าง
เพียงพอในเวลา 
ค่ าคืน 

โคมไฟฟูาแสง
สว่างสูงไม่น้อย 
5 เมตร จ านวน 
6 ต้น ตามที่
แบบก าหนด 

265,000 - - - - จ านวนที่
ติดต้ังไฟฟูา
สาธารณะ 

ประชาชนมีไฟฟูา
แสงสว่างส าหรับ 
การคมนาคมใน
เวลากลางคืน 
และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการขุดลอก 
คูน้ า หมู่ 4 บ้าน 
วัดไทร เริ่มจาก
บริเวณถนนลาดยาง
คันคลอง ม.อ. ที่นา
นายปลูกช่างทอง 
(ผู้เช่า)  ถึงบริเวณนา
ผู้ใหญ่ส าเริง 
เกลี้ยงประเสริฐ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพ่ือการเกษตร 
และแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

กว้าง ๒.๐๐ 
เมตร ลึก ๑.๕๐ 
เมตรก้นกว้าง 
๐.๕๐ เมตร 
ยาว ๑,๗๐๐ 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

42,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

เกษตรกรมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรได้
ต่อเนื่องและการ
บริหารจัดการ
ทรพัยากรน้ า
การเกษตรที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.หมู่ 4 
บ้านวัดไทรเริ่มจาก
บริเวณถนน ค.ส.ล.
เดิมบริเวณไร่อ้อย 
นางท านอง  
ศรีสุวรรณ  ถึง
บริเวณบ้าน 
นางทัศนีย์ ก าใจ 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 100 
เมตร หนา 
0.15 เมตร  
ตามที่แบบ
ก าหนด 

165,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ  
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ลานตากข้าว 
(ตะวันออกเขาเด่น
ตาพรม) หมู่ 5 บ้าน
น้ าพุ  บริเวณไร ่
นายเฉลิม จันทร์ลอย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ลาน
ตากข้าว 

ขนาดพื้นที่ 
800 ตาราง
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

20,000 - - - - จ านวน 1 
ลาน 

มีลานตากข้าว
เพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการซ่อมแซม
ถนนโดยการลงลูกรัง 
หมู่ 6 บ้านหัวเขา 
บริเวณนานาย
ประเทือง ถึงบริเวณ
บ้านนายศร ีน้ าแก้ว 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

โดยใช้ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย
กว่า 150 
ลบ.ม. ตามที่
แบบก าหนด 

60,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกคูน้ า 
หมู่ 6 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณ 
ถนน 3350 บ้าน
นายปาน เกสรมาลา  
ถึงบริเวณฟาร์มไก่ 
นายสุรศักดิ์ เขม็เงิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพ่ือการเกษตร 
และแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

กว้าง 2.50 
เมตรก้น 0.80 
เมตร 
ลึก 1.50 เมตร 
ยาว 1,900 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

67,000 - - - - จ านวนคูที่ขุด
ลอกจ านวน 
๑ เส้น 
 

เกษตรกรมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรได้
ต่อเนื่องและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า
การเกษตรที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 โครงการเปุาล้างบ่อ
บาดาล หมู่ 7 บ้าน 
ฉวากบริเวณประปา
ติดโรงเรียน 

ระบบประปาที่ดีขึ้น เปุาล้างบ่อ
บาดาล จ านวน 
1 บ่อ 

9,000 - - - - บ่อบาดาล 
จ านวน 1 บ่อ 

ระบบประปา
สามารถจ่ายน้ า
ได้มากขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง
ลานอเนกประสงค์ 
หมู่ 8 บ้านปากดง 
บริเวณบ้าน 
นางสมใจ นกเล็ก 

เพื่อใช้เป็นลาน
เอนกประสงค ์

พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,000 
ตร.ม. ตามที่
แบบก าหนด 

550,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ลานที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 
 

มีสถานที่ใช้
ประชุมประจ า
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

13 โครงการขุดลอกคูน้ า 
หมู่ 9 บ้านเขาเขียว 
เริ่มบริเวณสามแยก
ศาลาเจ้าพ่อเขาเขียว 
ถึงบริเวณสามแยก
ต าบลเขาพระ 

การส่งน้ าและระบาย
น้ าเพ่ือการเกษตร 

ขนาดคูขุดลอก
แล้วปากกว้าง 
2.50 เมตร กน้ 
0.50 เมตร ลึก 
1.50 เมตร 
ยาว 700 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

60,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่คลองที่
ได้รับการ 
ขุดลอก 

ประชาชนมีระบบ
การส่งน้ าและ
ระบายน้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 โครงการขุดลอกคูน้ า 
หมู่ 9 บ้านเขาเขียว 
เริ่มจากบงึลาดปลา
เค้า ถึงบริเวณบ้าน
นายยก สุพรรณ 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพ่ือการเกษตร 
และแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

ปากกว้าง 
2.50 เมตรก้น 
0.70 เมตรลึก 
1.50 เมตร 
ยาว 1,400 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

47,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

เกษตรกรมีน้ าใช้
เพื่อการเกษตรได้
ต่อเนื่องและการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า
การเกษตรที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุง
ศาลาอเนกประสงค์ 
หมู่ 10 บ้านหัวเขา  
บริเวณลานตากข้าว
เขาลูกกลาง 

เพื่อท ากิจกรรมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน 

ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 150 
ตร.ม. ตามที่
แบบก าหนด 

500,000 - - - - ขนาดของ
ศาลาได้รับ
การปรุงปรุง 

มีอาคารสถานที่
เพื่อใช้ประโยชน์ 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล.หมู่ 11 
บ้านหนองกระด่าน 
เริ่มจากบริเวณบ้าน
นางชนิดา น้ าทิพย์ 
ถึงบริเวณบ้าน 
นางศรีไพร บุญม ี

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตรยาว 
60 เมตรหนา 
0.15 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

122,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 11 
บ้านหนองกระด่าน 
เริ่มจากบริเวณลาด
ยางเดิมถึงบริเวณ
ค.ส.ล.เดิมบ้านผู้ใหญ่
สมพงษ ์น้ าทิพย ์

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 3.00 
เมตร หนา 
0.15  เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

6,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

18 โครงการขุดลอกคูน้ า 
หมู่ 11 บ้านหนอง
กระด่าน เริม่จาก
บริเวณคันคลอง ม.อ.
นานายทิม น้ าทิพย์
ถึงบริเวณนา 
นายเจียม ขวัญทอง 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้เพ่ือการเกษตร 
และแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

ขนาดคูขุดลอก
แล้วปากกว้าง 
2.00 เมตรก้น 
0.50 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร 
ยาว 1,100 
เมตรตามที่แบบ
ก าหนด 

32,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การขุดลอก 

ประชาชนมีระบบ
การส่งน้ าและ
ระบายน้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 12 
บ้านตรอกตาโพธิ์เริ่ม
จากบริเวณคอนกรีต
เดิมบ้านนางสาว 
บุญส่ง ธัญญเจริญ  
ถึงบริเวณสวนนาง
บุญส่ง ธัญญเจริญ 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 100 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

220,000 - - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์และปรับปรุง
ถนน หมู ่1 บ้านเขา
คีรี  เริ่มจากทางขึ้น
เขาวัดเขาคีรี ถึง
บริเวณถนนลาดยาง 
3350 บ้าน 
นายสมุทร เสือสุด   

เพื่อใช้ประโยชน์
พื้นที่ ที่ปรับปรุงและ
การคมนาคมที่
สะดวก 

พื้นที่ 2,760 
ตารางเมตร 
พร้อมปรับปรุง
ถนนลูกรังขนาด
กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 
675 เมตร 
พร้อมวางท่อ ค.
ส.ล. ตามที่แบบ
ก าหนด 

- 97,000 - - - ขนาดของ
พื้นที่ภูมิทัศน์
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุง
ถนนโดยการลงลูกรัง 
หมู่ 1 บ้านเขาคีรี 
เริ่มจากเขตหมู ่1 
และหมู่ 5 ถนนคัน
คลองหมอน้อม ถึง
บริเวณบ้าน 
นางประไพร ไล้ทิม 

เพื่อการคมนาคมที่มี
สะดวกและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

ใช้ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย
กว่า 477 ลบ.
ม. (คิวหลวม) 
พร้อมปรับเกลี่ย
บดทับเเน่นตาม
สภาพ ตามที่
แบบก าหนด 

- 188,000 - - - ขนาดหรือพื้น
ทีถนนที่ได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 
การคมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุงท่อ
ระบายน้ า หมู่ 2 
บ้านหัวเขาเริ่มจาก
บริเวณบ้านนาง
ประทวน ประเสริฐ 
ถึงบริเวณนา 
นายสุธี เปรมทอง 

เพื่อระบายน้ าเวลา
ฝนตกไม่ให้ท่วมขัง 

โดยการขุดวาง
ท่อ ค.ส.ล. Ø 
1.00 เมตร 
จ านวน 19 
ท่อน พร้อมบ่อ
พัก ค.ส.ล. 
จ านวน 3 บ่อ 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- 295,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

น้ าไม่ท่วมขัง 
ในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๒ 

กองช่าง 

23 โครงการปรับปรุง
ถนนโดยการลงลูกรัง 
หมู่ 2 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณนา
นายฉลวย  
เอี่ยมส าอางค์ ถึง
บริเวณนานางเรณู 
สูงปานเขา 

เพื่อการคมนาคมที่มี
สะดวกและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

ใช้ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย
กว่า 50 ลบ.ม. 
(คิวหลวม) 
พร้อมปรับเกลี่ย
บดทับเเน่นตาม
สภาพ ตามที่
แบบก าหนด 

- 19,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 
การคมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

24 โครงการปรับปรุง
ระบบท่อน้ าประปา 
หมู่ 3 บ้านกระเสียว 
เริ่มจากบ้าน 
นางล าพูน แก้วเขียว 
ถึงบ้านนายทองหยด 
พูนเพ่ิม และบา้น
นางก้านตอง 
มะลิทอง   

เพื่อระบบประปาที่ดี
ขึ้น 

โดยวางท่อ
ประปา PVC Ø 
2"   และ Ø 3" 
ชั้น 8.5 ยาว
รวม 512 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 87,000 - - - ระบบประปา
ที่ปรับปรุง 
 

มีน้ าประปาใช ้
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

25 โครงการ ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ 3 บ้านกระเสียว 
เริ่มจากบริเวณท้าย
คลอง 6 กม. 
4+060 ถึงบริเวณ
สะพานข้ามคลอง
อีเป็ด หมู่ 9, 3 กม. 
3+450 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง  
6.00  เมตร 
ยาว 615 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
ตามที่เเบบ
ก าหนด 

- 1,599,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 3 
บ้านกระเสียว เริ่ม
จากบริเวณถนน ค.
ส.ล.เดิมบ้านนาง
ประจวบ พวงมาลี 
ถึงบริเวณนานาง
สมหมาย รัตนสิงห ์

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 100 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- 171,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับ 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 4 
บ้านวัดไทร เริ่มจาก
บริเวณนานาย
จ านงค์ เสาวรส ถึง
บริเวณนานายเล็ก 
ปรึกษา (ผู้เช่า) 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 100 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- 205,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



61 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

28 โครงการปรับปรุง
ถนนโดยการลงลูกรัง 
หมู่ 4 บ้านวัดไทร 
เริ่มจากบริเวณที่นา
นายเล็ก ปรึกษา (ผู้
เช่า) ถึง ถนนคัน
คลองปากดง-อู่
ตะเภา 
 

เพื่อการคมนาคมที่มี
สะดวกและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

ใช้ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย
กว่า 107.50 
ลบ.ม. (คิว
หลวม) พร้อม
ปรับเกลี่ยบด
ทับเเน่นตาม
สภาพ ตามที่
แบบก าหนด 

- 42,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 
การคมนาคม 
 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 5 
บ้านน้ าพุ เริ่มจาก
บริเวณบ้านนาย
ทรัพย์ เมฆฉาย ถึง
บริเวณถนน ค.ส.ล.
เดิมที่ดินนายเอิบ 
สังข์งาม 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตรยาว 
147เมตร หนา 
0.15 เมตร 
พร้อมหูช้าง ค.
ส.ล. ตามที่แบบ
ก าหนด 

- 322,000 - - - ขนาดหรือพื้น
ทีถนนที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



62 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

30 โครงการปรับปรุง
ถนนโดยการลงลูกรัง 
หมู่ 5 บ้านน้ าพุ เริ่ม
จากบริเวณสะพาน
น้ าพุหมู่ 5 ถึง 
บริเวณเขตติดต่อหมู่ 
5 หมู ่1   

เพื่อการคมนาคมที่มี
สะดวกและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

ใช้ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย
กว่า 116.25 
ลบ.ม. (คิว
หลวม) พร้อม
ปรับเกลี่ยบด
ทับเเน่นตาม
สภาพ ตามที่
แบบก าหนด 

- 45,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน 
การคมนาคม 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. 
หมู่ 6 บ้านหัวเขา 
เริม่จากบริเวณ 
รางน้ าเดิมบ้าน 
นางใย กลิ่นมณฑา 
ถึงบริเวณบ้าน 
นางศรีเมืองดามี 

เพื่อเป็นการระบาย
น้ าที่ท่วมขังถนน 

ขนาดรางน้ า
กว้าง 0.30 
เมตร ลึก 0.43 
เมตร ยาว 
120 เมตร 
พร้อมฝาเปิดปิด 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- 403,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ราง
ระบายน้ าที่
ได้รับ 
การก่อสร้าง 

น้ าไม่ท่วมขังใน
หมู่บ้านหมู่ที่ ๖ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

32 โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. โดยการ
ปูยางแอสฟัลท์
คอนกรีตทับหน้า
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 6 
บ้านหัวเขา 
จุดเริ่มต้นโครงการ
บริเวณบ้านนาย
ปราโมทย์ ขุมทอง 
ถึงสิ้นสุดโครงการ
บริเวณบ้านนายทวน 
ทัดเกสร 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 
 

ขนาดกว้าง  
5.00 เมตร 
ยาว 290 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
พร้อมทางเชื่อม
โดยมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อย
กว่า 1,500    
ตร.ม. ตามที่
เเบบก าหนด 

- 466,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. 
หมู่ 6 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณ 
รางน้ าเดิมบ้าน 
นางอ าพร กาฬภักดี 
ถึงบริเวณบ้าน 
นายแฉลม น้ าแก้ว 

เพื่อเป็นการระบาย
น้ าที่ท่วมขังถนน 

ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 
0.30-0.50 
เมตร ยาวรวม 
146 เมตร 
พร้อมฝาเปิดปิด 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- 447,000 - - - ขนาดราง
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

น้ าไม่ท่วมขังถนน
และบ้านเรือน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 6 
บ้านหัวเขา เริ่มจาก
บริเวณถนน ค.ส.ล.
เดิม บ้านนางดม  
ภูมาลา ถึงบริเวณ
บ้านนายประเทือง  
เล็กฉลาด 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 
 

ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 105เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 283,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

35 โครงการปรับปรุง
ถนนโดยการลงลูกรัง 
หมู่ 7 บ้านฉวาก 
ถนนเลียบคลอง
ชลประทานจาก
บริเวณเขตติดต่อ 
หมู่ 7 และหมู่ 12 
ถึงบริเวณสะพาน
ค.ส.ล. เขตติดต่อ 
หมู่ 7 และหมู่ 1 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ใช้ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย
กว่า 350 ลบ.
ม. (คิวหลวม) 
พร้อมปรับเกลี่ย
บดทับเเน่นตาม
สภาพตามที่
แบบก าหนด 

- 138,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 
 
 



65 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

36 โครงการขยายถนน
ลูกรัง หมู่ 7 บ้าน 
ฉวาก เริ่มจาก
บริเวณถนน ค.ส.ล.
เดิมบ้านนายสงบ 
บุญอินทร์ ถึงถนน
ค.ส.ล. บริเวณบ้าน 
นายสมพงษ์ โฉมเฉิด 

เพื่อปรับปรุงและ
ขยายผิวจราจรให้ 
กว้างขึ้น มีการ
เดินทางสัญจร
สะดวกรวดเร็ว 

ขนาดขยาย
ถนนแล้วกว้าง
รวม 3.50 
เมตร ยาว 
156 เมตรสูง
เฉลี่ย 0.60 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 155,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

การเดินทาง
สัญจรรวดเร็ว 
ปลอดภัย 
 

 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 7 
บ้านฉวากจุดเริ่มต้น
โครงการจากบริเวณ
ถนน ค.ส.ล.เดมิบ้าน
นายสงบ บุญอินทร์ 
ถึงบริเวณบ้าน 
นายสมพงษ์ โฉมเชิด 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร 
ยาว 159 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร พร้อม
ถนนหูช้าง
ค.ส.ล. ตามที่
แบบก าหนด 

- 288,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้าง
ลานตากพืชผล
ทางการเกษตร  
หมู่ 8 บ้านปากดง 
บริเวณบ้าน 
นางสมใจ นกเล็ก  
ต่อจากของเดิม 

เพื่อใช้ตากพืชผล
ทางการเกษตร 

ขนาดพื้นที่
รวมกันไม่น้อย 
812 ตร.ม. 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 498,000 - - - ลานตาก
พืชผลทางการ
เกษตร 
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง  

ประชาชนเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

39 โครงการปรับปรุง
ถนนโดยการลงลูกรัง
คันคลอง หมู ่9 บ้าน 
เขาเขียว เริ่มจาก
บริเวณสะพานถนน 
3350ข้ามคลอง
อีเป็ด ถึงบริเวณคัน
คลองกระเสียว 

เพื่อการคมนาคมที่มี
สะดวกและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

ใช้ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย
กว่า 97.50 
ลบ.ม. (คิว
หลวม) พร้อม
ปรับเกลี่ยบด
ทับเเน่นตาม
สภาพ ตามที่
แบบก าหนด 

- 38,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
 

กองช่าง 

40 โครงการขุดลอก
คลอง หมู่ 9 บ้าน
เขาเขียว เริ่มจาก
บริเวณบึงลาดปลา
เคล้า ถึง โรงเลี้ยง
ฟาร์มหม ู

การส่งน้ าและระบาย
น้ าเพ่ือการเกษตร 

ขนาดคลองขุด
ลอกแล้ว
ปากกว้าง 
5.50  - 9.70 
เมตร ลึก 1.75 
เมตร ก้น 1.50 
- 5.70 เมตร 
ยาว 1,850 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 384,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

ประชาชนมีระบบ
การส่งน้ าและ
ระบายน้ าที่ดีขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

41 โครงการขยายถนน 
ค.ส.ล .หมู ่10 
บ้านหัวเขา เริ่มจาก
บริเวณแยกถนน
ศาลาหมู่บ้าน ถึง
บริเวณบ้านนางเรณ ู
สูงปานเขา 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
1.50-2.50 
เมตร ยาว 
134 เมตร 
หนา 0.15 
เมตรขนาดพื้น
ถนน ค.ส.ล.ไม่
น้อยกว่า 280 
ตร.ม. ตามที่
แบบก าหนด 

- 150,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุง
ถนนโดยการลงลูกรัง 
หมู่ 10 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากคันคลอง 6 
นานายสว่าง  
ทองรอด ถึงบริเวณ
นานายแสวง 
คงวิเชียร 

เพื่อการคมนาคมที่มี
สะดวกและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

ใช้ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย
กว่า 62.50 
ลบ.ม. (คิว
หลวม) พร้อม
ปรับเกลี่ยบด
ทับเเน่นตาม
สภาพ ตามที่
แบบก าหนด 

- 24,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

43 โครงการปรับปรุง
ถนนโดยการลงลูกรัง 
หมู่ 10 บ้านหวัเขา 
เริ่มจากบริเวณ 
สามแยกนา 
นางลิ้นจี่ เนตรทิพย์  
ถึงบริเวณคันคลอง 6 
นานางจ าริด  
พวงมาลี  

เพื่อการคมนาคมที่มี
สะดวกและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

ใช้ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย
กว่า 300 ลบ.
ม. (คิวหลวม) 
พร้อมปรับเกลี่ย
บดทับเเน่นตาม
สภาพ ตามที่
แบบก าหนด 

- 118,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 10 
บ้านหัวเขา เริ่มจาก
บริเวณบ้านนาย
วิเชียร หอมเย็น ถึง
บริเวณสวน 
นายแสวง คงวิเชียร 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 61 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร พร้อม
ถนนหูช้าง 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- 129,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 10 
บ้านหัวเขาเริ่มจาก
บริเวณส านักสงฆ ์
หมู่ 10 บ้านหัวเขา 
ถึงบริเวณบ้าน 
นางฮุ้น เจนตนเสน 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร พร้อม
ถนนหูช้าง ค.
ส.ล. โดยมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อย
กว่า 231 ตร.
ม. ตามที่แบบ
ก าหนด 

- 138,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 11 
บ้านหนองกระด่าน 
เริ่มจากบริเวณบ้าน
นางสุจินต์ เอกอ้น 
ถึงบริเวณบ้านนาง
วาสนา สานุทิตย ์

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 100 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
พร้อมถนน 
หูช้าง ตามที่
แบบก าหนด 

- 266,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับ 
การกอ่สร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์คอนกรีต 
หมู่ 5-11 ต าบล 
หัวเขา จุดเริ่มต้น
โครงการบริเวณลาน
ตากข้าวนางส านวล  
ทัพเกสร หมู่ 5 ถึง
จุดสิ้นสุดโครงการ
บริเวณบ้าน 
นายพยอม เมืองช้าง 
หมู่ 11 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสญัจรได้
สะดวก 

ขนาดกว้าง 
6.00  เมตร 
ยาว 1,115 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
ตามที่เเบบ
ก าหนด 

- 3,107,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 11 
บ้านหนองกระด่าน 
เริ่มถนน ค.ส.ล.เดิม
บริเวณบ้าน 
นางศรีไพรบุญมี ถึง
ถนน ค.ส.ล.เดมิ
บริเวณบ้าน 
นายมนัส คล้ายนาค 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร 
ยาว 32.50 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
พร้อมหูช้าง 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- 63,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับ 
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

 



71 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

49 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 12 
บ้านตรอกตาโพธิ์ 
เริ่มจากบริเวณสวน
นางสาวบุญส่ง  
ธัญญเจริญ ถึง
บริเวณบ้าน 
นายหล่อ แปูนเขียว 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 100 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- 240,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

50 โครงการเจาะน้ า
บาดาล หมู่ 12  
บ้านตรอกตาโพธิ์
บริเวณ บริเวณบ้าน
ผู้ใหญ่สุเทพ สุขแก้ว 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ปริมาณงานท่อ
กรุ Ø  6 นิ้วท่อ
เหล็ก BS-M 
ประเภท 2 
ความลึกบ่อน้ า
บาดาล 80 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 214,000 - - - บ่อน้ าจ านวน 
1 บ่อ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ าประปา  
หมู่ 12 บ้านตรอก
ตาโพธิ์ 

ก่อสร้างถังน้ าประปา ขนาดความจุถัง
เก็บน้ าประปา 
15 ลบ.ม. 
พร้อมติดตั้งปั้ม
น้ าใต้ดินและ
ปั๊มน้ าใต้ดิน
และระบบจ่าย
น้ าตามที่แบบ
ก าหนด 

- 495,000 - - - ถังน้ าจ านวน 
๑ ถัง 

มีประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ 
อบต. หัวเขา บริเวณ
ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
หัวเขา 

เพื่อใช้ประโยชน์ของ
ทางราชการ 

อาคาร ค.ส.ล.
ชั้นเดียว ขนาด
กว้าง 27.00 
เมตร ยาว 
27.20 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - 4,600,000 - - ขนาดหรือ
พื้นที่อาคารที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

มีอาคารเพียงพอ
ในการใช้ในงาน
ราชการและอื่นๆ 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.หมู่ 
2 บ้านหัวเขา เริ่ม
จากบริเวณบ้านนาย
ประสิทธิ์ เกตุแก้ว ถึง
บริเวณบ้านผู้ใหญ่
ฉลวย เอี่ยมส าอางค์ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ าจากน้ าที่ท่วมขัง 

กว้าง 0.30 
เมตร ลึก 0.30 
เมตรยาว 5.00 
เมตร จ านวน  
2 จุด ตามที่
แบบก าหนด 

- - 37,500 - - ขนาดหรือ
พื้นที่ราง
ระบายน้ าที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ระบายน้ าในพื้นที่
ไม่ให้ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

54 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะ หมู่ 
6 บ้านหัวเขาเริ่ม
จากบ้านนายวิรัตน์ 
ขุมทอง ถึงบริเวณสี่
แยกถนน ค.ส.ล. 

เพื่อมีแสงสว่าง
เพียงพอในการใช้
เส้นทาง 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะไม่
น้อยกว่า 500 
เมตร ตาม
รายละเอียด
ก าหนด 

-  495,000 -  ระยะขยาย
เขตไฟฟูา 

เพื่อมีแสงสว่าง
เพียงพอในการใช้
เส้นทาง 

กองช่าง 

55 โครงการเจาะบ่อน้ า
บาดาล หมู่ 1 บ้าน
เขาคีร ี(ท้ายน้ า 
ฉวาก) บริเวณบ้าน
นายประกอบ 
แช่มช้อย 

เจาะบ่อน้ าบาดาล  
จ านวน ๑ บ่อ 

เจาะบ่อน้ า
บาดาล ความ
ลึกไม่น้อยกว่า 
90 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - 240,000 - เจาะบ่อน้ า
บาดาล
จ านวน 1 บ่อ 

มีน้ าบริโภค -
อุปโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างหอ
ถังน้ าประปา หมู่ 1 
บ้านเขาคีรี บริเวณ
บ้านนายประกอบ 
แช่มช้อย 

ก่อสร้างหอถัง
น้ าประปาความจุน้ า
ไม่น้อยกว่า 15 ลบ.
ม. ตามที่แบบ
ก าหนด 

ขนาดหอถัง
น้ าประปาความ
จุน้ าไม่น้อยกว่า 
15 ลบ.ม. 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - 499,000 - หอถังน้ า
จ านวน      ๑ 
ถัง 

มีประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

57 โครงการซ่อมแซม
ถนนโดยการลงดิน
ลูกรัง หมู่ 2 บ้าน 
หัวเขา เริ่มจากศาล
ตาเจ้า ถึงบริเวณ
บ้านนายประสูต ิ
เกตุแก้ว 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ใช้ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย
กว่า 150 ลบ.
ม. ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - 63,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในกาคมนาคม 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลอง
อีเป็ด หมู่ 2 บ้าน 
หัวเขา บริเวณนา 
นายพยับ สร้อยระย้า  
(ผู้เช่า) 

ก่อสร้างสะพานข้าม
คลองอีเป็ด 

ขนาดกว้าง 
1.80 เมตร 
ยาว 13.00 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - 499,000 - สะพาน
จ านวน  
๑ สะพาน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 3 
บ้านกระเสียว เริ่ม
จากบริเวณนานาง
สมหมาย รัตนสิงห์  
ถึงบริเวณนานาง 
นงค์นุช รัตนสิงห ์

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

กว้าง 3.00 
เมตรยาว 100 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - 259,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 
 



75 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

60 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 4 
บ้านวัดไทร เริ่มจาก
บริเวณนานายเล็ก 
ปรึกษา (ผู้เช่า) ถึง
บริเวณนานาย
จ านงค์ เสาวรส 
(ผู้เช่า) 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตรยาว 
100 เมตร  
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - 210,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

61 โครงการขุดลอก
คลองน้ า หมู่ 5 บ้าน
น้ าพุ เริ่มจากบริเวณ
บ่อยมืคลอง มอ. นา
นายเจียม  กลิน่หอม 
ถึงบริเวณนานายชู   
โพธ์ิหอม 

การระบายน้ าที่ดีขึ้น กว้าง 5.00 
เมตร ลึก 3.00 
เมตร ก้น 2.00 
เมตร ยาว 
1,200 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - 250,000  จ านวนคูที่ขุด
ลอกจ านวน 
๑ เส้น 

การระบายน้ าดี
ขึ้น 

กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล.  
หมู่ 6 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณบ้าน
นายแฉลม น้ าแก้ว 
ถึงบริเวณศาลา
ประจ าหมู่บ้าน 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 
 

ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 
0.37 เมตร 
ยาว 150 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - 450,000 - รางระบายน้ า
จ านวน ๑ 
เส้น 

น้ าระบายได้ดีขึ้น กองช่าง 

 



76 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

63 โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. โดยการ
ปูยางแอสฟัลท์
คอนกรีตทับหน้า
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 7 
บ้านฉวาก เริ่ม
ถนนลาดยางบึง 
ฉวาก ที่นานางสุณี  
สีตาลากาญน์ ถึง
ถนนลาดยางถนน 
คันคลอง 4 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร 
ยาว 201.90 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
พร้อมถนน 
หูช้างแอส 
ฟัลท์คอนกรีต 
โดยมีพื้นที่
รวมกันไม่น้อย
กว่า 861.97 
ตร.ม. ตามที่
เเบบก าหนด 

- - - 287,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

64 โครงการขุดคูใหม่
(เหมืองเก่า) หมู่ 8 
บ้านปากดง เริ่มจาก
บริเวณไร่อ้อยนายสุข 
ขาวเงิน ถึงบริเวณไร่
อ้อยนายมนตรี  
ศรีบัวทอง 

การส่งน้ าและระบาย
น้ าเพ่ือการเกษตร 

ขนาดคูขุดแล้ว
ปากกว้าง 
2.00 เมตร กน้ 
0.50 เมตร ลึก 
1.50 เมตร 
ยาว 500 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - 30,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่คลองที่
ได้รับการ 
ขุดลอก 

ประชาชนมีระบบ
การส่งน้ าและ
ระบายน้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 



77 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

65 โครงการขุดลอก
คลองอู่ตะเภา- 
ปากดง หมู่ 8  
บ้านปากดง เริ่มจาก
บริเวณหัวคลองอู่
ตะเภา-ปากดง ถึงสุด
เขตติดต่อต าบล 
หัวนา – หัวเขา 

การส่งน้ าและระบาย
น้ าเพ่ือการเกษตร 

ขนาดคลองขุด
ลอกแล้ว
ปากกว้าง 
5.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร กน้ 
2.00 เมตร 
ยาว 1,200 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - 300,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

ประชาชนมีระบบ
การส่งน้ าและ
ระบายน้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

66 โครงการซ่อมแซม
ถนนโดยการลงลูกรัง 
หมู่ 9 บ้านเขาเขียว 
เริ่มจากบริเวณนา 
นายชุมพล สกุล ถึง
บริเวณคันคลอง
อีเป็ดนา 
นายเนือง คชกูล 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 
150 ลบ.ม. 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - 6,300 - ปริมาตรลูกรัง
ที่ซ่อมแซม
ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

67 โครงการติดต้ังโคม
ไฟฟูาแสงสว่าง 
หมู่ 9 บ้านเขาเขียว 
บริเวณศาลเจ้าพ่อ
เขาเขียว 

เพื่อให้ส่องสว่าง 
แก่ผู้สญัจรไปมา 
 

โคมไฟฟูาแสง
สว่างสูงไม่น้อย
กว่า 9.00 
เมตร จ านวน 6 
ต้น ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - 210,000 - จ านวนที่
ติดต้ังไฟฟูา
สาธารณะ 

มีแสงสว่าง
เพียงพอในการใช้
ถนนเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 



78 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

68 โครงการขุดลอกคูฝั่ง
ตะวันออก หมู่ 9 
บ้านเขาเขียว เริ่ม
บริเวณที่นา 
นายสันธะ พงษ์ไทย 
ถึงบริเวณสะพาน
ข้ามคลองอีเป็ด 
หมู่ 3, 9 

การส่งน้ าและระบาย
น้ าเพ่ือการเกษตร 

ขนาดคูขุดลอก
แล้วปากกว้าง 
2.50 เมตร กน้ 
0.50 เมตร ลึก 
1.50 เมตร 
ยาว 700 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - 25,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

ประชาชนมีระบบ
การส่งน้ าและ
ระบายน้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

69 โครงการขยายเขต
พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟูาแสงสว่างถนน
สาธารณะ หมู่ 9 
บ้านหัวเขา เริ่มจาก
บริเวณวัดเขาเขียว 
ถึงบริเวณสามแยก
ศาลเจ้าพ่อเขาเขียว 

เพื่อให้ส่องสว่างแก่ผู้
สัญจรไปมา 

ขยายเขตไฟฟูา
พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟูาแสงสว่าง
จ านวน   3 จดุ 

- - - 490,000 - จ านวนที่
ติดต้ังไฟฟูา
สาธารณะ 

มีแสงสว่าง
เพียงพอในการใช้
ถนนเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

70 โครงการซ่อมแซม
ถนนโดยการลงลูกรัง 
หมู่ 10 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณสระ
หลวงปุูอิ่มบ้าน 
นายแสวง น้ าแก้ว ถึง
บริเวณนานางชะอม         
ชูปารมย์ 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 
200 ลบ.ม. 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - 84,000 - ปริมาตรลูกรัง
ที่ซ่อมแซม
ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

71 โครงการขุดลอกคูน้ า
หมู่ 10 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณท่อ
นายเหยาะ สกุล  ถึง
บริเวณนา 
นายทองสุข พ่วงลา 

การส่งน้ าและระบาย
น้ าเพ่ือการเกษตร 

ขนาดคูขุดลอก
แล้วปากกว้าง 
2.00 เมตร กน้ 
0.50 เมตร ลึก 
1.50 เมตร 
ยาว 1,600 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - 80,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

ประชาชนมีระบบ
การส่งน้ าและ
ระบายน้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

72 โครงการขุดลอกคูน้ า 
หมู่ 10 บ้านหัวเขา  
เริ่มจากบริเวณที่นา 
นายทศพล ปรกึษา  
ถึงบริเวณที่นานาย
ส าราญ วงษ์สวุรรณ 

การส่งน้ าและระบาย
น้ าเพ่ือการเกษตร 

ขนาดคูขุดลอก
แล้วปากกว้าง 
2.00 เมตร กน้ 
0.50 เมตร ลึก 
1.50 เมตร 
ยาว 1,200 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - 60,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

ประชาชนมีระบบ
การส่งน้ าและ
ระบายน้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 10 
บ้านหัวเขา เริ่มจาก
บริเวณนายทองย่อน 
น้ าแก้ว  ถึงบรเิวณ
บ้านนายวัฒนะ 
กาฬภักดี 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 100 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - 200,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 11 
บ้านหนองกระด่าน 
เริ่มจากบริเวณนาง
วาสนา สาธุประดิษฐ์ 
ถึงบริเวณบ้าน 
นางเกา น้ าทิพย์ 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 150 
เมตร หนา 
0.15 เมตร
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - 300,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

75 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 11 
บ้านหนองกระด่าน  
เริ่มจากบริเวณ
ค.ส.ล.เดิมบ้านนาย
บุญหวาน รื่นสวัสดิ์  
ถึงบริเวณบ้าน 
นายสุชาติ คล้ายต่ิง 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 100เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - 150,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 
 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 12 
บ้านตรอกตาโพธิ์ 
เริ่มจากบริเวณบ้าน
นายหล่อ แปูนเขียว  
ถึงบริเวณบ้าน 
นางจ าเนียร โฉมเชิด 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 150 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - 300,000 - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่างกอง
ช่าง 

77 โครงการขุดลอกสระ
น้ าเขาสูง หมู่ 1 บ้าน
เขาคีรีบริเวณบ้าน
นายช านาญ ขุมทอง 

ขุดลอกสระจ านวน 
๑ แห่ง 

ขนาดกว้าง 
13.00 เมตร 
ยาว45.00 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - - 10,000 สระที่ได้รับ
การขุดลอก 1 
แห่ง 

มีสถานที่กักเกบ็
น้ าไว้ใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

 
 



82 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

78 โครงการขุดลอกคูน้ า 
หมู่ 2 บ้านหัวเขา 
เริ่มจากบริเวณ 
นานางส ารวย 
สูงปานเขา (ผู้เช่า) 
ถึงบริเวณคันคลอง
อีเป็ดนานายบุญช่วย 
ทวีสุข           

การระบายน้ าที่ดีขึ้น ปากคูกว้าง 
2.00 เมตร ก้น 
0.50 เมตร ลึก 
1.50 เมตร 
ยาว 1,200 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - - 65,000 จ านวนคูที่ขุด
ลอกจ านวน 
๑ เส้น 

การระบายน้ าดี
ขึ้น 

กองช่าง 

79 โครงการปรับปรุง
ศาลากลางหมู่บ้าน 
หมู่ 2 บ้านหัวเขา 
บริเวณศาลตาเจ้า 

เพื่อปรับปรุงศาลาใช้
เป็นสถานที่ประชุม 

ขนาดกว้าง 
3.80 เมตร 
ยาว 10.00 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - - 499,000 ขนาดของ
ศาลาที่
ปรับปรุง 

ประชาชนมี
สถานที่ประชุม
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

80 โครงการขุดคูน้ า 
หมู่ 3 บ้านกระเสียว   
เริ่มจากบริเวณเช็ค
ตาปูองนานายทวี 
กาฬศร ถึงบริเวณ
ลานตากข้าวนานาย
จ านงค์ โพธ์ิสุวรรณ 

การระบายน้ าที่ดีขึ้น กว้าง2.50
เมตร ลึก 1.50 
เมตรก้น 0.80 
เมตรยาว 
1,000 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - - 60,000 จ านวนคูที่ขุด
ลอกจ านวน 
๑ เส้น 

การระบายน้ าดี
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 



83 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

81 โครงการขุดคูน้ า 
หมู่ 3 บ้านกระเสียว 
เริ่มจากบริเวณ 
คันคลองกระเสียวนา
นายประภาส 
เอี่ยมส าอาง ถึง
บริเวณท้ายคลอง 6 
สวนนายสะอาด  
เกิดโต 

การระบายน้ าที่ดีขึ้น ปากกว้าง 
2.50 เมตร ลึก 
1.50เมตรก้น 
0.80 เมตรยาว 
590 เมตร
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - - 25,000 จ านวนคูที่ขุด
ลอกจ านวน 
๑ เส้น 

การระบายน้ าดี
ขึ้น 

กองช่าง 

82 โครงการขุดคูน้ า 
หมู่ 3 บ้านกระเสียว 
เริ่มจากบริเวณคัน
คลองกระเสียวนา
นายอ านวย มะลิทอง 
ถึงบริเวณคันคลอง 6  
นานายกาฬเกตุ  
พวงมาลี 

การระบายน้ าที่ดีขึ้น กว้าง 2.50 
เมตร ลึก 1.50 
เมตรก้น 0.80 
เมตรยาว 
1,000 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - - 60,000 จ านวนคูที่ขุด
ลอกจ านวน 
๑ เส้น 

การระบายน้ าดี
ขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 



84 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

83 โครงการขุดคูน้ า 
หมู่ 3 บ้านกระเสียว 
เริ่มจากบริเวณท้าย
คลอง 6 นานาย
สะอาด เกิดโต ถึง
บริเวณคันคลอง
อีเป็ด 

การระบายน้ าที่ดีขึ้น กว้าง 2.50 
เมตร ลึก 1.50 
เมตรก้น 0.80 
เมตรยาว 700 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - - ๓0,000 จ านวนคูที่ขุด
ลอกจ านวน 
๑ เส้น 

การระบายน้ าดี
ขึ้น 

กองช่าง 

84 โครงการขุดคูน้ า 
หมู่ 3 บ้านกระเสียว 
(เขาดิน) เริ่มจาก
บริเวณคันคลอง 6 
นานายสมุด ศิลป์ชัย 
ถึงบริเวณเชิงเขาดิน
นานางคะนึง 
กระแสสินธ ์

การระบายน้ าที่ดีขึ้น กว้าง๒.50 
เมตร ก้น 0.80 
เมตร ลึก 1.50 
เมตรยาว 
1,000 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- -- - - 50,000 จ านวนคูที่ขุด
ลอกจ านวน 
๑ เส้น 

การระบายน้ า 
ดีขึ้น 

กองช่าง 

85 โครงการซ่อมแซม
ถนนโดยการลงลูกรัง
หมู่ 4 บ้านวัดไทร 
เริ่มจากบริเวณ
บ้านพักคลอง
ชลประทาน มอ. ถึง
บริเวณเขตติดต่อ 
หมู่ 6, 4 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 
 

ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 
700 ลบ.ม. 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - - 294,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 



85 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

86 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 5 
บ้านน้ าพุ เริ่มจาก
บริเวณบ้านนาย
จ านงค์ จันทรล์อย 
ถึงบริเวณบ้าน 
นายจ ารัส เมืองช้าง    

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตรยาว 
162 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - - 225,500 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

87 โครงการซ่อมแซม
ถนนโดยการลงลูกรัง 
หมู่ 5 บ้านน้ าพุ เริ่ม
จากบริเวณถนน  
ค.ส.ล. เดิมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ ถึง
บริเวณถนนลูกรังไร ่
นางสุข  สูงปานเขา 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ใช้ปริมาตร
ลูกรัง ไม่น้อย
กว่า 600 
ลูกบาศก์เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - - 252,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

88 โครงการซ่อมแซม
ถนนโดยการลงลูกรัง
หมู่ 6 บ้านหัวเขา 
บริเวณนานายทิพย์ 
น้ าทิพย์ ถึงบริเวณ
นานายจักรกฤษ 
ปานคีร ี

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

โดยใช้ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย
กว่า 150 
ลบ.ม. ตามที่
แบบก าหนด 

- - - - 63,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 



86 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

89 โครงการซ่อมแซม
ถนนโดยการลงลูกรัง
หมู่ 6 บ้านหัวเขา 
บริเวณนานายยิ่ง 
จันทร์ลอย  ถึง
บริเวณนานาง 
จารุวรรณ สร้อยค า 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

โดยใช้ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย
กว่า 150 
ลบ.ม. ตามที่
แบบก าหนด 

- - - - 63,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

90 โครงการซ่อมแซม
ถนนโดยการลงลูกรัง
หมู่ 6 บ้านหัวเขา 
บริเวณนานาย 
ชินเดช แก้วเรอืง ถึง
บริเวณนา 
นางณัชนิชา ขุมทอง 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

โดยใช้ปริมาตร
ลูกรังไม่น้อย
กว่า ๒00  
ลบ.ม. ตามที่
แบบก าหนด 

- - - - 84,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ  
ซ่อมแซม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

91 โครงการขุดลอก 
คูน้ า หมู่ 6 บ้าน 
หัวเขา เริ่มจาก
บริเวณท่อตาโกย ถึง
บริเวณคันคลองทิ้ง
น้ าหมู่ 6 บ้านหัวเขา
นานายวัน ขุมทอง   

การระบายน้ าที่ดีขึ้น กว้าง 2.50 
เมตรก้น 0.80 
เมตร ลึก 1.50 
เมตร ยาว 
1,500 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - - 80,000 จ านวนคูที่ขุด
ลอกจ านวน 
๑ เส้น 

การระบายน้ า 
ดีขึ้น 

กองช่าง 

 



87 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

92 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 6 
บ้านหัวเขา เริ่มจาก
บริเวณถนน ค.ส.ล.
เดิมบ้านนางดม   
ภูมาลา ถึงบริเวณ
บ้านนางประเสริฐ  
ขุมทอง 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 
 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตรยาว 
100 เมตร 
หนา 0.15 
เมตรตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - - 210,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

93 โครงการซ่อมแซม
ถนนโดยการลูกรัง 
หมู่ 7 บ้านฉวาก เริ่ม
จากบริเวณคลอง 4 
เรียบคลอง ถึง
บริเวณนานายอ าพล  
สุขโข 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 
250 ลบ.ม. 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - - 105,000 ปริมาตรลูกรัง
ที่ซ่อมแซม
ถนน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

94 โครงการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์ 
หมู่ 8 บ้านปากดง 
บริเวณบ้าน 
นางสมใจ นกเล็ก 

ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ ๑ 
หลัง 

ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 100 
ตร.ม. ตามที่
แบบก าหนด 

- - - - 850,000 ศาลา
อเนกประสงค์ 
๑ หลัง 

มีสถานที่ประชุม
ประจ าหมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 



88 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

95 โครงการปรับปรุง
ประปา หมู่ 9 บ้าน
เขาเขียว บริเวณ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อระบบประปาที่ดี
ขึ้น 

ขนาด 3.00 x 
3.00 เมตร    
สูง 10.00 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - - 300,000 ระบบประปา
ที่ปรับปรุง 

มีประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

96 โครงการขุดลอกคูฝั่ง
ตะวันตก หมู่ 9 บ้าน
เขาเขียวเริ่มบริเวณที่
นา 
นายสันธะ พงษ์ไทย 
ถึงบริเวณสะพาน
ข้ามคลองอีเป็ด หมู่ 
3, 9 

การส่งน้ าและระบาย
น้ าเพ่ือการเกษตร 

ปากกว้าง 
2.50 เมตร กน้ 
0.50 เมตร ลึก 
1.50 เมตร 
ยาว 700 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - - 30,000 ขนาดหรือ
พื้นที่คลองที่
ได้รับการ 
ขุดลอก 

ประชาชนมีระบบ
การส่งน้ าและ
ระบายน้ าดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 

97 โครงการขุดลอกสระ
น้ าหลวงปูอิ่ม หมู่ 
10 บริเวณบ้าน 
นายแสวง น้ าแก้ว 

ขุดลอกสระจ านวน 
๑ แห่ง 

ขนาดสระขุด
ลอกแล้ว
ปากกว้าง
25.00 เมตร 
ลึก 4.50 เมตร 
ยาว 35.00 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- - - - 200,000 สระที่ได้รับ
การขุดลอก ๑ 
แห่ง 

มีสถานที่กักเกบ็
น้ าไว้ใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

98 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 10 
บ้านหัวเขา เริ่มจาก
บริเวณบ้าน 
นายวัฒนะ กาฬภักดี  
ถึงบริเวณบ้านผู้ใหญ่
ประสิทธิ์ สูงปานเขา 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 152 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - - 304,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

99 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 11 
บ้านหนองกระด่าน  
เริ่มจากบริเวณถนน 
ค.ส.ล.เดิมบ้าน 
นายสวย ศรีมะปราง   
ถึงบริเวณบ้านนาง
ล ายอง ตลับเพชร 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
3.00 เมตร 
ยาว 200 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - - 300,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 12 
บ้านตรอกตาโพธิ์ 
เริ่มจากบริเวณบ้าน
นางจ าเนียร โฉมเชิด 
ถึงบริเวณไร ่
นางส าลี  นาเอก 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 200 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - - - 400,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

รวม 100 โครงการ - - 3,019,000 11,114,000 5,132,500 4,992,300 4,559,500 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรทีี่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๒.๑ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
ควบคุมและปอูงกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อรณรงค์ควบคุม
และปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในเขตต าบล
หัวเขา 

สุนัขและแมว
ในเขตต าบล
หัวเขา จ านวน 
12 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๙๐
จ านวนสุนัขและ
แมวได้รับการ
ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรค 

ไม่พบสุนัขและ
แมวปุวยเป็น
โรคพิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

 

๒ โครงการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียน
สัตว ์ 

เพื่อส ารวจและขึ้น
ทะเบียนสุนัขและ
แมวในเขตต าบล 

หัวเขา 

สุนัขและแมว
ในเขตต าบล
หัวเขา จ านวน 
12 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ ๙๐ 
สุนัขและแมวใน
เขตต าบลหัวเขา
ได้รับการขึ้น
ทะเบียน 

สุนัขและแมว
ต าบลหัวเขาขึ้น
ทะเบียนส ารวจ
เพื่อเป็นข้อมูล
การจัดกิจกรรม
รณรงค์ฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการรณรงค์
ควบคุมและปอูงกัน
โรคไข้เลือดออก 

เพื่อทบทวนก าหนด
บทบาทหน้าที่ผู้ร่วม
ด าเนินกิจกรรม
รณรงค์ควบคุมและ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออกและ 
ไข้ซิกา 

ตัวแทนภาค
ประชาชน                       
จ านวน 150 
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีแผนรณรงค์
ควบคุมและ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออกโดย
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

กิจกรรมรณรงค์
ควบคุมและ
ปูองกันโรค
ไข้เลือดออก
ครอบคลุมพื้นที่
ต าบลหัวเขา 

กอง
สาธารณสุข 

 

๔ โครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุที่มี
ภาวะติดเตียง 
ติดบ้าน 

เพื่อส่งเสริมการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้สูงอายุที่มีปญัหา
สุขภาพทางการ
เคลื่อนไหวติดเตียง
ติดบ้าน 

จัดอบรม
ผู้สูงอายุหรือ
ผู้ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะติดเตียง
ติดบ้าน๖๐คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีแผนการ
ติดตามตรวจ
เยี่ยมสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะติดเตียง
ติดบ้าน 

ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะติดเตียง
ติดบ้านได้รับ
การตรวจเยี่ยม
ประเมินสุขภาพ 

กอง
สาธารณสุข 

 

5 โครงการอบรมช่วย
ฟื้นฟูคืนชีพพื้นฐาน
และปฐมพยาบาล
เบื้องต้นให้กับ
ประชาชน 
 

เพื่อให้ผู้น าชมุชน/
ประชาชนต าบลหัว
เขามีความรู้และ
ทักษะการช่วยฟ้ืน
คืนชีพขั้นพื้นฐาน
และการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น
ส าหรับประชาชน 

ผู้น าชุมชน
และประชาชน
ต าบลหัวเขา  
จ านวน 60 
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จากการฝึก
ปฏิบัติของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้น าชุมชน/
ประชาชนมี
ความรู้และ
ทักษะการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้น
พื้นฐาน 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 
ในกิจกรรมต่างๆ 

แกนน า
สุขภาพ
ครัวเรือน
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรม
โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
ในการดูแล
สุขภาพ
ตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข 

กรรมการ
หมู่บ้าน        
หมู่ที่ ๑ 

7 โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 
ในกิจกรรมต่างๆ  

แกนน า
สุขภาพ
ครัวเรือน
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรม
โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
ในการดูแล
สุขภาพ
ตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข 

กรรมการ
หมู่บ้าน        
หมู่ที่ 2 

8 โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ ๓ 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 
ในกิจกรรมต่างๆ  

แกนน า
สุขภาพ
ครัวเรือน
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรม
โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
ในการดูแล
สุขภาพ
ตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข 

กรรมการ
หมู่บ้าน        
หมู่ที่ 3 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ ๔ 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 
ในกิจกรรมต่างๆ 

แกนน า
สุขภาพ
ครัวเรือน
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรม
โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
ในการดูแล
สุขภาพ
ตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข 

กรรมการ
หมู่บ้าน        
หมู่ที่ 4 

10 โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 
ในกิจกรรมต่างๆ  

แกนน า
สุขภาพ
ครัวเรือน
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรม
โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
ในการดูแล
สุขภาพ
ตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข 

กรรมการ
หมู่บ้าน        
หมู่ที่ 5 

11 โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ ๖ 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 
ในกิจกรรมต่างๆ  

แกนน า
สุขภาพ
ครัวเรือน
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรม
โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
ในการดูแล
สุขภาพ
ตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข 

กรรมการ
หมู่บ้าน        
หมู่ที่ 6 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 
ในกิจกรรมต่างๆ 

แกนน า
สุขภาพ
ครัวเรือน
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรม
โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
ในการดูแล
สุขภาพ
ตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข 

กรรมการ
หมู่บ้าน        
หมู่ที่ 7 

13 โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 8 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 
ในกิจกรรมต่างๆ  

แกนน า
สุขภาพ
ครัวเรือน
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรม
โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
ในการดูแล
สุขภาพ
ตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข 

กรรมการ
หมู่บ้าน        
หมู่ที่ 8 

14 โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 9 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 
ในกิจกรรมต่างๆ  

แกนน า
สุขภาพ
ครัวเรือน
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรม
โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
ในการดูแล
สุขภาพ
ตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข 

กรรมการ
หมู่บ้าน        
หมู่ที่ 9 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรบัเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

15 โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 10 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 
ในกิจกรรมต่างๆ 

แกนน า
สุขภาพ
ครัวเรือน
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรม
โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
ในการดูแล
สุขภาพ
ตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข 

กรรมการ
หมู่บ้าน        
หมู่ที่ 10 

16 โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 11 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 
ในกิจกรรมต่างๆ  

แกนน า
สุขภาพ
ครัวเรือน
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรม
โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
ในการดูแล
สุขภาพ
ตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข 

กรรมการ
หมู่บ้าน        
หมู่ที่ 11 

17 โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 
หมู่ที่ 12 

เพื่อขับเคลื่อน
โครงการ
พระราชด าริ  
ด้านสาธารณสุข 
ในกิจกรรมต่างๆ 

แกนน า
สุขภาพ
ครัวเรือน
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีกิจกรรม
โครงการ
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข
ในหมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข
ในการดูแล
สุขภาพ
ตนเองได้
อย่างถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข 

กรรมการ
หมู่บ้าน        
หมู่ที่ 12 

รวม 1๗ โครงการ - - 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 - - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรทีี่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๒.๒ แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพให้กับ
ผู้สูงอาย ุ

จ านวน  
๑,๔๓๗ คน 

๑๐,๙๔๘,๘๐๐ ๑๑,๔๒๘,๘๐๐ ๑๑,๔๒๘,๘๐๐ ๑๒,๓๘๘,๘๐๐ ๑๓,๓๔๘,๘๐๐ จ านวนผู้ที่
ได้รับเบี้ย 
ยังชีพ 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๒ โครงการเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพให้กับผู้พิการ 

จ านวน  
๒๓๘ คน 
 

๒,๒๘๔,๘๐๐ ๒,๖๖๘,๘๐๐ ๓,๐๕๒,๘๐๐ ๓,๔๓๖,๘๐๐ ๓,๘๒๐,๘๐๐ จ านวนผู้ที่
ได้รับเบี้ย 
ผู้พิการ 

ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

๓ โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส ์

เพื่อสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพให้กับผู้ปุวย
เอดส์ 

จ านวน ๓๐ 
คน 

๑๒๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ จ านวนผู้ที่
ได้รับเบี้ย 
ผู้ปุวยเอดส ์

ผู้ปุวยเอดส์ 
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ - - ๑๓,๓๕๓,๖๐๐ ๑๔,๒๔๗,๖๐๐ ๑๔,๖๖๑,๖๐๐ ๑๖,๐๓๕,๖๐๐ ๑๓,๙๗๑,๖๐๐ - - - 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรทีี่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห ์
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและ
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ผู้สูงอาย ุ

จ านวน ๑๒ 
หมู่ 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ผู้สูงอายุมี
ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ 

ส านักปลัด 

๒ โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ
ต าบลหัวเขา 

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ 

คนพิการและ
ผู้ดูแลคน
พิการ 
จ านวน ๑๒ 
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ผู้พิการเข้าใจถึง
สิทธิประโยชน์ที่
ได้รับ 

ส านักปลัด 

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

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรทีี่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชองชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพื่อลดปัญหาการ
ระบาดของ 
ยาเสพติด 

จ านวน ๑๒ 
หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 ร้อยละ ๖๐ 
ของจ านวนผู้
ที่เข้ารับการ
บ าบัดเลิก 
ยาเสพติด 

ปัญหา 
ยาเสพติดใน
พื้นที่ลดลง 

 

ส านักปลัด 

๒ โครงการเพื่อ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม 

เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรม 

ในพื้นที ่

จ านวน ๑๒ 
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 ร้อยละ๖๐
ของจ านวน
หมู่บ้านที่
ด าเนินการ 

เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรม 
ในพื้นที่ลดลง 

 

ส านักปลัด 

รวม 2 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรทีี่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรม
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อเพิ่มความรู้ใน
การปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 

ผู้บริหาร 
สมาชิก 
พนักงานและ 
อปพร. 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 ร้อยละ ๖๐ 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ความเข้าใจ
การปูองกัน
สาธารณภัย 

กลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้ในการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

ส านักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 - - - 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



100 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรทีี่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๒.๖ แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

เพื่อลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในพื้นที่ต าบล

หัวเขา 

ผู้ที่สัญจรทาง
ถนนในพื้นที่
ต าบลหัวเขา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 50,000 ร้อยละ๒๐
ของจ านวน
อุบัติเหตุ

ลดลงจากปี
ที่ผ่านมา 

อุบัติเหตุทาง
ถนนในพื้นที่
ต าบลหัวเขา

ลดลง 
 

ส านักปลัด 

2 โครงการตามแนว
พระราชด าริ
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เกษตรกรใน
พื้นที่ต าบล 
หัวเขา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 จ านวน
เกษตรกรที่

เข้าร่วม
โครงการท า

เกษตร
พอเพียง 

เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
ส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตร ี

เพื่อให้มีอาชีพและ
สร้างผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มสตรี
จ านวน๑๒ 
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มสตรีมี
ทางเลือกด้าน
อาชีพ 

ส านักปลัด 

4 โครงการฝึกอาชีพ
เสริมให้กับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา 
และเยาวชน 

เพื่อเพิ่มความรู้
เกี่ยวกับอาชีพ 

เด็กนักเรียน 
นักศึกษา และ
เยาวชน ๑๒ 
หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนมอีาชีพ
เลี้ยงตนเอง 

ส านักปลัด 

5 โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ
ด้วยธรรมะ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตที่ด ี

ผู้สูงอายุใน
ต าบลหัวเขา 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๑๐ 
ของจ านวน
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตที่ด ี

ส านักปลัด 

รวม 5 โครงการ - - 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ 12๐,๐๐๐ 120,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรทีี่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๒.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาภายใน
ต าบลหัวเขาคัพ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนเยาวชน 
และประชาชนใน
การพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา 

เยาวชน และ
ประชาชน
ต าบลหัวเขา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
ทักษะทางด้าน 

กอง 
การศึกษาฯ 

๒ โครงการสนับสนุน
นักกีฬาเพื่อร่วมการ
แข่งขันกีฬา
ภายนอก 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนเยาวชน 
และประชาชนเข้า
ร่วมการแข่งขนัใน
ระดับภาย 
นอกที่สูงขึ้น 

เยาวชน และ
ประชาชน
ต าบลหัวเขา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนและ
ประชาชนได้
ร่วมการแข่งขนั
กีฬาภายนอก 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการปรับปรุง
สนามฟุตบอล 
อบต.หัวเขา 

เพื่อปรับปรุงสนาม
ฟุตบอลของ อบต.
หัวเขาให้อยู่ในสภาพ
ที่เหมาะสม สามารถ
ใช้ประโยชน์ จาก
การเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกายได ้

พื้นที่สนาม
ฟุตบอล 
กว้าง ๕๔ 

เมตร 
ยาว ๑๐๐ 

เมตร 

- - - - ๔๕๐,๐๐๐ ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การปรับปรุง 

สนามฟุตบอล
ของ อบต.หัวเขา
ให้ให้อยู่ในสภาพ
ที่เหมาะสม 
สามารถใช้
ประโยชน์ จาก
การเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกายได ้

กอง 
การศึกษาฯ 

๔ โครงการส่งเสริม
การออกก าลังกาย
เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพที่ด ี

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในต าบล
หัวเขาได้เล่นกีฬา 
และออกก าลังกาย
เป็นประจ า เพื่อ
การมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดี 

ประชาชน
ต าบลหัวเขา 

- - ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๖๐ 
ของ
ประชาชนได้
เล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย
เป็นประจ า 

ประชาชนต าบล         
หัวเขาได้เล่น
กีฬา และออก
ก าลังกายเป็น
ประจ า ส่งผลให้
มีสุขภาพที่ดี 

กอง 
การศึกษาฯ 

๕ โครงการฝึกอบรม
ทักษะกีฬาฟุตบอล
ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการ
ฝึกทักษะกีฬา
ฟุตบอล 

เด็ก และ
เยาวชนต าบล
หัวเขา 

- - ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ทักษะด้าน
กีฬาฟุตบอล 

เด็กและเยาวชน
ต าบลหัวเขา
ได้รับการพัฒนา
ทักษะทางด้าน
กีฬาฟุตบอล 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม ๕ โครงการ - - ๒๐๐,000 ๒๐๐,000 ๒๕๐,000 ๒๕๐,000 70๐,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณที่ ๔ การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการของประชาชน  
 3. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การขยายโอกาสและคุณภาพในการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 
  ๓.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ ต าบล
หัวเขา 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์แก่
เด็ก 

เด็กและ
เยาวชนต าบล
หัวเขา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กได้เข้าร่วม
กิจกรรมที่เน้น
การปลูกฝัง
คุณลักษณะที่ดี 

กอง 
การศึกษาฯ 

๒ โครงการค่าย
เยาวชนอาเซียน 

เพื่ อส่ ง เสริ มและ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ของเยาวชนต าบล
หัวเขา 

เยาวชนต าบล 
หัวเขา 

100,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนมีความรู้
ความสามารถ
ได้รับการพัฒนา
ตนเอง 

กอง 
การศึกษาฯ 

๓ โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศกึษา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกดัมี
การบริหารจัดการ
ตนเอง 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด 

392,000 392,000 392,000 392,000 392,000 ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก 2 
แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้บริหาร
จัดการตนเอง 

กอง 
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๔ โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้นอกช้ัน
เรียน 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุน
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน
สังกัด 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก 2 
แห่ง 

เด็กปฐมวัยมี
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริม
พัฒนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

๕ โครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรคศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
น้ าพุ 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ปกครองมีความรู้
และตระหนักถงึ
ความส าคัญของการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
การปูองกันโรคของ
เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
น้ าพุ 

- 6,075 - - - ร้อยละ 80 
ของผู้รับการ
อบรมได้รับ
ความรู้
เกี่ยวกับการ
ปูองกันโรค
ในเด็ก
ปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมี
สภาพแวดล้อม
ที่ดีปลอดภัย
ปลอดโรค 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

น้ าพุ 

๖ โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบ้านน้ าพ ุ

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครู ผู้ดูแล
เด็ก ผู้ปกครองให้มี
ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
น้ าพุ 

- 9,075 - - - ร้อยละ 80 
ของผู้รับการ
อบรมได้รับ
ความรู้
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยของ
ศูนย์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
น้ าพุมี
พัฒนาการที่ดี
ตามวัย 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

น้ าพุ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๗ โครงการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดโรคศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดไทร 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ปกครองมีความรู้และ
ตระหนักถึงความ 
ส าคัญของการส่งเสริม
สุขภาพและการ
ปูองกันโรคของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
วัดไทร 

- 5,075 - - - ร้อยละ 80 
ของผู้รับการ
อบรมได้รับ
ความรู้
เกี่ยวกับการ
ปูองกันโรคใน
เด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมี
สภาพแวดล้อม
ที่ดีปลอดภัย
ปลอดโรค 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดไทร 

๘ โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กวัดไทร 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครู ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ปกครองให้มคีวามรู้
ด้านการส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
วัดไทร 

- 8,075 - - - ร้อยละ 80 
ของผู้รับการ
อบรมได้รับ
ความรู้
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยของ
ศูนย์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดไทรมี
พัฒนาการที่ดี
ตามวัย 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดไทร 

๙ โครงการปรับปรุง
ต่อเติมอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
น้ าพุ 

เพื่อปรับปรุงต่อเติม
หลังคาสนามเด็กเล่น
ให้สามารถใช้
ประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมการเรยีนการ
สอน ตลอดจน
กิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ ได้ 

อาคาร
ค.ส.ล. 

ชั้นเดียว 
ขนาดอาคาร
กว้าง  ๑๐ 
เมตร ยาว 
๑๑ เมตร 

- ๔๙๐,๐๐๐ - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้รับ
การปรับปรุง
ต่อเติม 

เด็กเล็กสามารถ
ใช้ประโยชน์ใน
การจัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอน ตลอดจน
กิจกรรม
นันทนาการต่างๆ 

กอง 
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1๐ เงินอุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน  
วัดน้ าพุ 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการอย่างทั่วถึง 

โรงเรียนวัด
น้ าพุ 

- ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ๕๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลาง
วันที่มีคุณค่า
ตามหลัก
โภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

1๑ เงินอุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน  
วัดหัวเขา 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการอย่างทั่วถึง 

โรงเรียนวัด          
หัวเขา 

- ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด  

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลาง
วันที่มีคุณค่า
ตามหลัก
โภชนาการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

1๒ เงินอุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน  
วัดไทร 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการอย่างทั่วถึง 

โรงเรียนวัด
ไทร 

- ๓๑๒,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ ๓๑๒,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลาง
วันที่มีคุณค่า
ตามหลัก
โภชนาการ 
 

กอง 
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1๓ เงินอุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน  
วัดฉวาก 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการอย่างทั่วถึง 

โรงเรียน        
วัดฉวาก 

- ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลาง
วันที่มีคุณค่า
ตามหลัก
โภชนาการ 
 
 
 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

1๔ เงินอุดหนุน
โครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียน  
บ้านปากดง 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารกลาง
วันที่มีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการอย่างทั่วถึง 

โรงเรียน            
บ้านปากดง 

- ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 
ของจ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียนได้
รับประทาน
อาหารกลาง
วันที่มีคุณค่า
ตามหลัก
โภชนาการ 
 
 
 

กอง 
การศึกษาฯ 



109 
 

1๕ โครงการฝึกอบรม
เยาวชนเพ่ือการ
เรียนรู้ตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
และน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้  

เด็ก และ
เยาวชน

ต าบลหัวเขา 

- - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ ผู้เข้ารับ
การอบรมมี
ความรู้
เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็กและเยาวชน
สามารถน า
หลักการของ
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม 1๕ โครงการ - - 632,000 2,872,300 2,369,000 2,369,000 2,369,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรทีี่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
  ๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมวัน
ส าคัญทางศาสนา 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้
ประชาชนระลึกถึง
ความส าคัญของวัน
ส าคัญต่างๆ ศาสนา 
ตลอดจนเป็นสืบ
สานกิจกรรมในวัน
ส าคัญทางศาสนา
ให้คงอยู่สืบไป 
 

๓ ครั้ง/ ป ี - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวน
โครงการ/  
กิจกรรม 

ประชาชน
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
วันส าคัญต่างๆ 
ทางศาสนา 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒ โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับเยาวชน 
ประชาชนต าบล 
หัวเขา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนได้รับการ
ฝึกการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

เยาวชน และ
ประชาชน
ต าบล  หัวเขา 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
เข้าใจหลัก
คุณธรรม
จริยธรรม 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

๓ โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
และวันกตัญญู
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีส าคัญของ
ไทยให้คงอยู่สืบไป 

1 ครั้ง / ป ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
โครงการ 

สามารถสืบทอด
ประเพณีและ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

๔ โครงการสืบสาน
ประเพณีตักบาตร 
เทโวโรหณะ 

เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีส าคัญของ
ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้ ค ง อยู่
สืบไป 

1 ครั้ง / ป ี 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน
โครงการ 

สามารถสืบทอด
ประเพณีและ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 
 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม ๔ โครงการ - - ๒45,000 ๒45,000 ๒๕5,000 ๒๕๕,000 ๒๕5,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐาน พัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสู่มั่นคงยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรทีี่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดวา่ 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
เยาวชนคัดแยกขยะ 

ลดปริมาณขยะใน
พื้นที่ 

พื้นที่ต าบล 
หัวเขา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการคัด
แยกขยะใน

พื้นที ่

ปริมาณขยะใน
พื้นที่ลดลง 

กอง
สาธารณสุข 

รวม ๑ โครงการ - - ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐาน พัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสู่มั่นคงยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรทีี่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๕.2 แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้
วันส าคัญของ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและน้อม
ร าลึกถึงพระราช
กรณียกิจ 
 

ประชาชาชน
ร่วมปลูกต้นไม้
ในพื้นที่ต าบล 

หัวเขา 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 จ านวน
ประชาชนที่
ได้ร่วมแสดง

ถึงความ
จงรักภักดี 

ประชาชนน้อม
น าพระราชกรณี
กิจ มาเป็น
แนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 
 

ส านักปลัด 

รวม ๑ โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรทีี่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
  ๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมการ
ปูองกันและการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

เพื่อพัฒนาความรู้
ด้านการปูองกัน
และการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

ผู้บริหาร
สมาชิกและ
พนักงาน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรูด้้าน
การปูองกัน
และการ
ปราบปราม
การทุจริต 

องค์กรมี 
ความโปร่งใส 
 

ส านักปลัด 

๒ โครงการจัดท าแผน
ชุมชน แผนพฒันา
ท้องถิ่นและการ
จัดเก็บข้อมูล
พื้นฐาน 

เพื่อจัดท าแผน
ชุมชน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน ๑๒ 
หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละ ๘๐ 
ของ
เปูาหมาย 

แผนชุมชน 
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นครบถ้วน
สมบูรณ ์

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อให้มีระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

จ านวน 
บุคลากร 
๑๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 จ านวน
บุคลากรใน
สังกัด 

มีระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน
ปฏิบัติงานเวลา
ฉุกเฉิน 

ส านักปลัด 

๔ โครงการเสริมสร้าง
ทัศนคติและ
จิตส านึกที่ดีงามใน
การอยู่ร่วมกัน 

เพื่อความปรองดอง
สมานฉันท ์

ประชาชนใน
พื้นที ่

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,๐๐๐ ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

พื้นที่ต าบล 
หัวเขามีความ
สงบเรียบร้อย 

ส านักปลัด 

5 เงินอุดหนุน
โครงการปกปูอง
สถาบัน สันติ
สามัคค ี

เพื่อสนับสนุน
อ าเภอเดิมบาง 
นางบวช 

๑ ครั้ง/ปี - 50,000 50,000 50,000 50,000 - ประชาชนมี
ความสามัคคี
ปรองดอง 

ส านักปลัด 

6 เงินอุดหนุน
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้มีศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ประชาชนใน
พื้นที่อ าเภอ

เดิมบาง 
นางบวช 

- - 15,000 15,000 15,000 - ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
จากองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
ภาพรวม 

ส านักปลัด 

รวม 6 โครงการ - - ๑1๐,000 16๐,000 175,000 175,000 175,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเขา 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรทีี่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
 6. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
  ๖.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 เงินอุดหนุนศูนย์
ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยา
เสพติด จังหวัด
สุพรรณบุร ี

เพื่อสนับสนุน ศตส. 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

๑ ครั้ง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ปัญหายาเสพติด
ลดน้อยลง 

ส านักปลัด 

รวม 1 โครงการ - - 5๐,000 5๐,000 50,000 5๐,000 5๐,000 - - - 

 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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บญัชีสรปุโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเขา 

 
ยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม ๕ ปี 

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) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐ า น แ ล ะ ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่ด ี

            

๑.๑ แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

0 0 17 37,561,000 16 29,042,000 16 29,042,000 16 29,042,000 65 124,687,000 

รวม 0 0 17 37,591,000 16 29,072,000 16 29,072,000 16 29,072,000 65 124,807,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเขา 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรทีี่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
  ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. รหัส
สายทาง สพ.ถ 
123-22 หมู่ 1 
บ้านเขาคีรี ทาง
หลวงท้องถิ่น เริ่ม
จากถนน ค.ส.ล. เดิม
บริเวณบริเวณสระ
เด่นใหญ่ถึงบริเวณ
บ้านสามแยกเขาปูน 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร 
ยาว 337 
เมตร หนา 
0.15 เมตร
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ. ๐๒/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง 
ถนน ค.ส.ล. (เรียบ 
คลองชลประทาน5) 
หมู่ 1 บ้านเขาคีร ี
เริ่มจากบริเวณบ้าน
นายสง่า หอมยามเย็น 
ถึงบริเวณบ้านนาย
ประกอบ แช่มช้อย 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร
ยาว 1,000 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยการปยูาง 
พาราแอสฟัลท์ทับ
หน้าถนนรหัสทาง
หลวงท้องถิ่น สพ.ถ. 
1213-23 สาย 
เขาโล้ง หมู่ 1 บ้าน
เขาคีรี ต าบลหัวเขา 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 599 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 
4,925 
ตารางเมตร 

- 2,200,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

 

4 โครงการขุดสระ 
หมู่ 3 บ้านกระเสียว 
บริเวณที่สาธารณะ
หนองแก 

กักเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 

ขนาดสระน้ า
พื้นที่ 1,000 
ตารางเมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ขนาดหรือ
พื้นที ่
ของสระ
ได้รับขุด 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้อุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังโดยการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ 4 บ้านวัดไทร 
ทางหลวง สพ.ถ.
123-16 เริ่มจาก
บริเวณนานาย
จ านงค์ เสาวรส ถึง  
บริเวณคันคลอง 
อู่ตะเภา - ปากดง 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

กว้าง 6  เมตร 
ยาว 755 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- 1,677,000 1,677,000 1,677,000 1,677,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
ลาดยางด้วยพารา
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสายบ้าน
ปากดง-บ้านตรอก 
ตาโพธิ ์หมู่ 5 บ้าน
น้ าพุ ต.หัวเขา 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

กว้าง 6  เมตร 
ยาว 1,300 
เมตร หนา 
0.04 เมตร 

- 4,000,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 6 
บ้านเขาเริ่มจาก
บริเวณบ้านนาย
ประเทือง เล็กฉลาด 
ถึงบริเวณถนน  
ค.ส.ล.เดิมบ่อขยะ 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 
 

ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร
ยาว 469 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- 1,270,000 1,270,000 1,270,000 1,270,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. โดยการ 
ปูยางแอสฟัลท์
คอนกรีตทับหน้า
ถนน ค.ส.ล. รหัส 
สายทาง สพ.ถ. 
123-24 หมู่ 6 
บ้านหัวเขา 
จุดเริ่มต้นโครงการ
บริเวณถนนลาดยาง 
3350 ถึงจุดสิ้น
โครงการบริเวณบ้าน
เฉลิม พวงมาล ี

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 1,150 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
พร้อมทาง
เชื่อมโดยมี
พื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 
6,350 ตร.ม. 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- 2,462,000 2,462,000 2,462,000 2,462,000 ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 1,150 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
พร้อมทาง
เชื่อมโดยมี
พื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 
6,350  
ตร.ม. ตามที่
แบบก าหนด 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. โดยการ 
ปูยางแอสฟัลท์
คอนกรีตทับหน้า
ถนน  ค.ส.ล. รหัส
สายทาง สพ.ถ. 
123-28 (ช่วงที่ 1) 
หมู่ 6 บ้านหัวเขา 
จุดเริ่มต้นโครงการ
บริเวณบ้านนายสอบ  
ขาวเงิน ถึงจุดสิ้น
โครงการบริเวณบ้าน
นายหยด น้ าแก้ว 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 275 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
พร้อมทาง
เชื่อมโดยมี
พื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 
1,415 ตร.ม. 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- 488,000 488,000 488,000 488,000 ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 275 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
พร้อมทาง
เชื่อมโดยมี
พื้นที่รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 
1,415 ตร.
ม. ตามที่
แบบก าหนด 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. โดยการ 
ปูยางแอสฟัลท์
คอนกรีตทับหน้า
ถนน  ค.ส.ล. รหัส
สายทาง สพ.ถ. 
123-28 (ช่วงที่ 2) 
หมู่ 6 บ้านหัวเขา 
จุดเริ่มตน้โครงการ
บริเวณบ้านบ้าน 
นายหยด น้ าแก้ว ถึง
จุดสิ้นโครงการ
บริเวณบ้านนาย
ปราโมทย์ ขุมทอง 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 44 เมตร 
หนา 0.05 
เมตร ตามที่
แบบก าหนด 

- 710,000 710,000 710,000 710,000 ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร 
ยาว 44 
เมตร หนา 
0.05 เมตร 
ตามที่แบบ
หนด 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังโดยการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ 8 บ้านปากดง 
ทางหลวง สพ.ถ.
123-15เริ่มจาก
บริเวณนานาย
สมเกียรติ นรสิงห์ ถึง  
บริเวณคันคลองอู่
ตะเภา - ปากดง 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร 
ยาว 440
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - 886,000 886,000 886,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 9 
บ้านเขาเขียว เริ่ม
จากถนน ค.ส.ล.เดิม 
บริเวณนานายเป็ด  
สกุล ถึงถนน ค.ส.ล.
เดิมบริเวณนา 
นายพล สกุล 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร 
ยาว 550 
เมตร หนา 
0.15 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- - 1,995,000 1,995,000 1,995,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการขุดลอกบึง
ลาดปลาเค้า หมู่ 9 
บ้านเขาเขียว บริเวณ
เขตติดต่อต าบล 
เขาพระ - หัวเขา 

การส่งน้ าและ
ระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขนาดพื้นที่ปาก
บ่อไม่น้อยกว่า 
25,000 ตร.ม.
ลึก 5.00 เมตร 
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขนาดหรือ
พื้นที่คลองที่
ได้รับการขุด
ลอก 

ประชาชนมี
ระบบการส่งน้ า
และระบายน้ าดี
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางโดยการ
ปูยางแอสฟัลท์
คอนกรีตทับหน้าหมู่ 
9 บ้านเขาเขียว เริ่ม
จากหมู่ 9 ต.หัวเขา 
ถึงหมู่ 6 ต.เขาพระ 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
8.00 เมตร 
ยาว 1,000 
เมตร หนา 5 
เซนติเมตร
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังโดยการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
หมู่ 10 บ้านหัวเขา 
ทางหลวงท้องถิ่น 
สพ.ถ. 123-19 เริ่ม
จากบริเวณบ้าน 
นางลิ้นจี่ เนตรทิพย์
ถึงบริเวณคันคลอง 6 
ชลประทาน 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ปริมาณงาน
ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 
1,320 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร พร้อม
ถนน ค.ส.ล. 
หูช้างตามที่
แบบก าหนด 

- 2,744,000 2,744,000 2,744,000 2,744,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน 
ลาดยางแคปซีลโดย
การปูยางพารา 
แอสฟัลท์คอนกรีต 
สายเขามณฑป 
หมู่ที่ 10 บ้านหัวเขา 
ต าบลหัวเขา 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,295 
เมตร หนา 
0.04 เมตร 
ไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 1.00 
เมตร 

- 5,200,000 - - - ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนน ค.ส.ล. หมู่ 12 
บ้านตรอกตาโพธิ์ 
เริ่มจากบริเวณจาก 
ค.ส.ล. หมู ่12 
ต.หัวเขา ถึงหมู่ 1  
ต.หัวนา 

การคมนาคมที่
สะดวกและขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร 
ยาว 370 
เมตร หนา 
0.15 เมตร  
ตามที่แบบ
ก าหนด 

- 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ถนนที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการคมนาคม 

กองช่าง 

18 โครงการหน้า
โรงเรียนปลอดภัยอุ่น
ใจใช้ทางหลวงชนบท 

เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

ตีเส้นจราจร
และติดต้ังปูาย
เตือนบริเวณ
หน้าโรงเรียนวัด
ปากดง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้
ด าเนินการ 

นักเรียนและ
ผู้ปกครองไม่ได้
รับอุบัติเหตุ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ (เป้าหมาย) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รบัผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1๙ โครงการติดต้ังไฟฟูา
สาธารณะ หมู่ ๗ 
บ้านฉวาก สายรอบ
บึงฉวาก 

เพื่อความปลอดภัย
ทางถนนและ
ปูองกัน
อาชญากรรม 

ติดต้ังไฟฟูา
สาธารณะ 
ระยะทาง
ประมาณ 
๒,๕๐๐ เมตร 

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขนาดหรือ
พื้นที่ที่ได้
ด าเนินการ
ติดต้ังไฟฟูา
สาธารณะ 

ไม่มีอุบัติเหตุ
และ
อาชญากรรม
เกิดขึ้น 

กองช่าง 

รวม 19 โครงการ - - - 37,591,000 29,072,000 29,072,000 29,072,000 - - - 
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บญัชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหวัเขา 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รบัผิดชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ส าหรับใช้
งานสาธารณสุข จ านวน ๑ เครื่อง 
ตามมาตรฐานครุภัณฑ ์

- ๕๙,๐๐๐ - - - กองสาธารณสุข 

2 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ค่าครุภัณฑ ์ ครุภัณฑกี์ฬา เครื่องออกก าลงักายกลางแจ้ง 
จ านวน ๑ ชุด 

- - 50,000 - - กองการศึกษา 

รวม - ๕๙,๐๐๐ 50,000 - -  
 
 
 

แบบ ผ. ๐3 
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ส่วนที่ 4 
การตดิตามและประเมินผล 

 
๑.  การตดิตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
 เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  และเป็นการสร้าง 
แนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น 
 
๒.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการฯ  อาจแต่งตั้งคณะท างานขึ้นช่วยในการติดตามและการประเมินผลได้ตาม
ความเหมาะสม   ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนา  เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล   เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ  
โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  
อยู่ภายใต้ระยะเวลา  และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ไดว้างไว้หรือไม่  ทั้งนี้  การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ  ในขณะที่การ
ประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง  เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนดห้วง
เวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  ทั้งนี้ควรก าหนดห้วง
เวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ  ๑  ครั้ง  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่าง
น้อยปีละ  ๑  ครั้ง  แล้วรายงานผลเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา
ท้องถิ่น  ผู้บริหาร  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
 
๓.  สรุปผลการพฒันาท้องถิน่ 
 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ให้ใช้แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม  และแบบประเมิน
ตนเอง  ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  ดังนี้ 
 ๑.  ในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ  ให้ใช้แบบติดตามและประเมินผลเป็นรายโครงการ  เฉพาะโครงการ
ที่น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณในปีงบประมาณนั้น  และให้ผู้อ านวยการกองตามแผนงานเป็น
ผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเป็นรายโครงการ  โดยส่งแบบประเมินให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้
รวบรวมภายในวันที่  ๓๑  มีนาคมของปีนั้นๆ 
 ๒.  ในรอบปีงบประมาณ  ให้ใช้แบบติดตามและประเมินผลเป็นรายโครงการ  เฉพาะโครงการที่น า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดท างบประมาณในปีงบประมาณนั้น  และให้ผู้อ านวยการกองตามแผนงานเป็น
ผู้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลเป็นรายโครงการ  โดยส่งแบบประเมินให้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้
รวบรวมภายในวันที่  ๓๐  กันยายนของปีนั้นๆ  และมีแบบประเมินเพิ่มเติมดังน้ี 
 - แบบที่ ๑ แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
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 - แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 - แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
                ภาพรวม 
 - แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
                ภาพรวม 
 ๓. ให้สรุปผลเป็นจ านวนโครงการและร้อยละในการน าแผนชุมชนมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(เฉพาะที่ชุมชนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล และชุมชนขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบล
เท่านั้น) 
 ๔. ให้สรุปผลเป็นจ านวนโครงการและร้อยละในการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วน ามาจัดท าเป็น
งบประมาณ 
 ๕. การรายงานอื่นตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
๔.  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
โดยบูรณาการกับนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบ ทิศทาง แนวทางการพัฒนาต าบลในอนาคต 
แบบเชิงรุก ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   ๔.๒.๑ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้มีความสอดคล้องกัน 
   ๔.๒.๒ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ๔.๒.๓ ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายง่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
   ๔.๒.๔ จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในต าบล จะเห็นได้ว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขอยู่มากในด้านเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค ด้านขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
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แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิน่ 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
  1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  
   (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
   (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
   (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
   (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
   (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
   (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
   (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
   (8) แผนงาน 5 คะแนน  
   (9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
   (10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
  ประกอบด้วย  
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
  2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
  2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  
   (1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน  
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5  
     คะแนน  
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   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
     แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  
    ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
   (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
   (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5  
      คะแนน  
   (12) ผลทีค่าดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา 
 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  65 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
3.5 กลยุทธ ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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๔. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ 
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม  
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(๒)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณีและ
งานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และ
อื่นๆ 

(๒)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า  ป่าไม้  ภู เขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

(๒)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

๒๐ 
(๕) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของ 
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

(๓)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(5) การวิเคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ  ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือส่ิงที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อส่ิงแวดล้อมการพัฒนา 

(๓)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่ อ ก า รด า เ นิ น ง าน ไ ด้ แ ก่  S-Strength (จุ ด แข็ ง )  W-Weakness (จุ ด อ่ อน ) 
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(๓)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  ประเด็นปัญหา 
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

๖๐ 
(๑๐) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น ใน เขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(๑๐)  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(๑๐)  

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึ งอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๕)  

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน
ในส่ิงที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

3.6 เป้ าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดทีช่ัดเจน 

(๕)  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
(positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร ์

(๕)  

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน 
ทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

3 . 9  ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง ข อ ง
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต / โครงการจาก 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๕. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอบคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา ประกอบดด้วย ๖๐ 

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (5) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

(5) 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
5.10 การมีประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ (5) 
๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  (5) 
๕.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม) 

๑๐  

2.  การประ เมิ นผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด า เนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

๑๐  

3.  การประ เมิ นผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ 
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการกิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นอ านาจหน้าที่หรือไม่ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวรสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
(2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
/Trend หรือหลักบริการบูรณาการ (Integration)กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Plan : LSEP) 

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา  
5.1 ค ว า ม ชั ด เ จ น ข อ ง ชื่ อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

5.2 ก า ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

(๕)  

5.3 เป้ าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย
พื้นทีด่ าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.4 โครงการมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่มีมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

5.5 เป้ าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับ 
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  

5.6 โครงการมีความสอดคล้อง
กับ Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น 
(1) เปลี่ยนจากผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจาก 
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

5.7 โครงการสอดคล้ องกั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนกับการขับเคลื่อนพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(๕)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕)  

5.9 ง บ ป ร ะ ม า ณ  มี ค ว า ม
สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

5.10 การมีประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

๕.๑๑ มีการก าหนดตั วชี้ วั ด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้
และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดปละประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได ้(3) ระบุสิ่งที่ต้องด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(๕)  

รวม ๑๐๐  

 
 
๗. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 
  ๗.๑ ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
   (๑) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
   (๒) แบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ  
      Kaplan & Norton 
   (๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
   (๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model 
   (๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System  
     (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
   (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem - 
     Solving Method  
   (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
   (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
   (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
   (10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
   (11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) – (10)  
     หรือเป็นแบบผสมก็ได ้
  ๗.๒ เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  
   (Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
  ๗.๓ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  ๗.๔ วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
  ๗.๕ ผลกระทบ (Impact) 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


