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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 

*********************************** 
 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ 2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้มีมติ
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563 ในการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 20 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2563 ไปแล้วนั้น 

 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 องค์การบริหาร    
ส่วนตำบลหนองแก้วจึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2563 
เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 
1/2563 

 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ ณ วันที่  21  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 

 
      
 

 
 



  
 

คำนำ 
เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม
ในช่วงของแผนนั้น   

 

ด้วยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จะต้องดำเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ หากแต่ในช่วงปีที่จะดำเนินการนั้นไมม่ีโครงการที่จะดำเนินการบรรจุ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว อาศัยอำนาจตามระเบียบฯ ข้อ (22) เพ่ือประโยชน์ของประชาชน และเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการในการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้ การเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณพกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารราร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา
ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
   

  บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วในคราวประชุม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว นายกองค์การ-
บริหารส่วนตำบลหนองแก้วจึงอนุมัติแผนพฒันาท้องถิ่นดังกล่าวและดำเนินการประกาศใช้ต่อไป   
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2563 หน้า 1 
 

บทนำ 
1. หลักการและเหตุผล 

 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้ยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561–
2564) ตามหนังสือ ที่ มท 0810.7/ว5793 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี  (พ.ศ.2561–2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดย
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา ให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 
2559 และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 
2559 ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) เสร็จสิ้น และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.256–2564) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2559 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2561–2564 เรียบร้อยแล้ว อนึ่ง เมื่อสถานการณ์
การพัฒนากล่าวคือปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไป องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แก้วจึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี ่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) และ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2561 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตามลำดับแล้ว นั้น  
  

  เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  ให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี 
(พ.ศ.2561-2565)  
 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
  2.1 เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี 
  2.2 เพื ่อเปลี ่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพื้นที ่จะดำเนินการให้มี       
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล้เคียงมากที่สุด 
  2.3 เพื ่อให้การจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561–2565)            
มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด   

          2.4 เพื่อจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงสร้าง
ด้านบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีเพียงพอต่อจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนในพื้นที่ และชุมชนที่เพิ่มขึ้น เช่น ด้า น
สาธารณสุข ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันภัยต่าง ๆ ด้านการศึกษา การบริการ
สาธารณะ และโครงสร้างพื ้นฐาน สำหรับบริการประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแก้ว และตำบลหรือพื ้นที่
ใกล้เคียง 
  2.5 เพ่ือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 
15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3. ขัน้ตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

  3.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เกี ่ยวข้อง และแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการ
พัฒนาตำบลหนองแก้ว โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาประกอบการพิจารณาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  3.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
รวบรวมแนวทางและข้อมูล นำมาวิเคราะห์เพ่ือจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
  3.3 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
  3.4 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแก้ว จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
  3.5 ดำเนินการตามระเบียบข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

  บัดนี้ การดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี
รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดังต่อไปนี้  
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
1.ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
ที่ตั ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากอำเภอ            

4.5 กิโลเมตร มีหมู่บ้านจำนวนทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ที่ 1    บ้านนา    
หมู่ที่ 2    บ้านหนองแก้ว   
หมู่ที่ 3    บ้านเกาะยายหนัก  
หมู่ที่ 4    บ้านเนินก่อ   
หมู่ที่ 5    บ้านหนองแห้ว   
หมู่ที่ 6    บ้านเกาะพันซา 
หมู่ที่ 7    บ้านโคกอู่ทอง   
หมู่ที่ 8    บ้านประเถท    
หมู่ที่ 9    บ้านยาง   
หมู่ที่ 10  บ้านเนินหินตั้ง   
หมู่ที่ 11  บ้านไชยคลี   
หมู่ที่ 12  บ้านโคกเขื่อน 

ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  
โทรศัพท์  0 3721 0414 
โทรสาร   0 3721 0415 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
ภูมิประเทศ  ตอนบนเป็นภูเขาและท่ีราบสูง สภาพพ้ืนที่เป็นดินทรายตอนล่างเป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขัง

ปริมาณมากและมีน้ำหลากจากเทือกเขาใหญ่ในฤดูฝน 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  

 1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม   อากาศร้อนและ        
  แห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็นในช่วงกลางคืนบ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลม  
  กระโชกแรง อากาศร้อน  จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35–39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด          
  มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

      2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  
  ก่อให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลันและน้ำป่าไหลหลาก 

   3. ฤดูหนาว เริ ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม  
  เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว เริ่มมีอากาศเย็นหมอกปกคลุมบ้าง อากาศหนาว
  อุณภูมิต่ำสุดประมาณ  15 องศา มีลมแรงจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน  
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1.4 ลักษณะของดิน 
       ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินทรายตอนล่าง ตอนบนเป็นดินทรายปนหินภูเขา 
 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ 
       มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  10  แหล่งน้ำธรรมชาติ 

หมู่ที่ 1 คลองบ้านนา  กว้าง 18 เมตร  ยาว 2,800 เมตร  ลึก 6 เมตร  
  หนองชุมพล  กว้าง 78 เมตร  ยาว 159 เมตร   ลึก 5 เมตร  

หมู่ที่ 2 คลองหนองแก้ว  กว้าง 20 เมตร  ยาว 4,500 เมตร  ลึก 4 เมตร 
หมู่ที่ 3 หนองบุ่งคล้า  กว้าง 31 เมตร  ยาว 90 เมตร   ลึก 6 เมตร 

  คลองอีโกง  กว้าง 10 เมตร  ยาว 1,500 เมตร  ลึก 3 เมตร 
หมู่ที่ 6 สระน้ำเกาะพันซา กว้าง 27 เมตร  ยาว 80 เมตร   ลึก 4 เมตร 
หมู่ที่ 7 คลองโคกอู่ทอง  กว้าง 26 เมตร  ยาว 1,500 เมตร  ลึก 5 เมตร 

  สัมพันธ์   กว้าง เมตร  ยาว  เมตร   ลึก 5 เมตร 
หมู่ที่ 8 คลองประเถท  กว้าง 17 เมตร  ยาว7,000 เมตร  ลึก 6 เมตร 
หมู่ที่ 9 หนองโหมด  กว้าง 87 เมตร  ยาว 118 เมตร   ลึก 5 เมตร 
หมู่ที่ 10 คลองบอน  กว้าง 17 เมตร  ยาว2,080 เมตร  ลึก 4 เมตร 
หมู่ที่ 11 คลองช้างคลาน กว้าง 12.50 เมตร ยาว4,000 เมตร  ลึก 3.50 เมตร 
หมู่ที่ 12 คลองโคกเขื่อน กว้าง 18 เมตร  ยาว 2,000 เมตร  ลึก 4 เมตร  
 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วมีป่าชุมชน ไม้ประดับจัดสวน ไม้กฤษณา และไผ่ต่าง ๆ 

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 2.1 เขตการปกครอง 
 ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เดิมชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากประเทศ
ลาว แล้วมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณหนองน้ำแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหนองน้ำที่มีนกแก้วอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ตั้ง
ชื่อหมู่บ้านนี้ว่า บ้านหนองแก้ว   

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วเดิมเป็นสภาตำบลและต่อมาได้รับการยกฐานะให้จัดตั้งเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ .ศ. 2537 เมื่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 โดยกำหนดให้ใช้ต้นตาลเป็นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล     
หนองแก้ว เนื่องจากมีต้นตาลเป็นจำนวนมาก 
  

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
 ทิศใต้  ติดกับตำบลประจันตคาม 
      ทิศตะวันตก ติดกับตำบลโพธิ์งาม 
 ทิศตะวันออก ติดกับตำบลคำโตนด และตำบลบุฝ้าย 
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แผนที่หมู่บ้าน/ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
 

 
  

2.2 การเลือกตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วแบ่งการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็น ๑ เขต
เลือกตั้งสมาชิกสภาแบ่งออกเป็น 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 2 คน รวม 24 คน สถิติประชากร แยกรายละเอียด ดังนี้ 
( ข้อมูลของตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2561 ) 

จำนวนประชากร 
จำนวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ ชาย อายุ 
บุคคลที่ทำบัตรประจำตัวประชาชน 29 23 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ปี 1,824 2,009 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี 1,725 1,919 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ปี 1,670 1,860 
บุคคลที่ต้องขึ้นทะเบียนทหาร 32 - 
บุคคลที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร 33 - 
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3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น  4,700 คน  แยกเป็น ชาย  2,276 คน  หญิง  2,424 คน  
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวนราษฎร 

หญิง ชาย รวม 
1 นา 46 71 80 151 
2 หนองแก้ว 144 207 208 415 
3 เกาะยายหนัก 118 221 176 397 
4 เนินก่อ 100 116 101 217 
5 หนองแห้ว 41 76 74 150 
6 เกาะพันซา 98 202 195 397 
7 โคกอู่ทอง 123 255 201 456 
8 ประเถท 181 300 291 591 
9 ยาง 77 125 112 237 

10 เนินหินตั้ง 178 326 322 648 
11 ไชยคลี 117 240 246 486 
12 โคกเขื่อน 168 285 270 555 

รวม 1,391 2,424 2,276 4,700 
  
3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร (ต.ค.2561) 
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ประชากร ชาย หญิง หมายเหตุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 549  คน 517  คน อายุต่ำกว่า 18 ปี 

จำนวนประชากรวัยทำงาน 1,430  คน 1,471  คน อายุ 18-60 ปี 

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 297  คน 436  คน อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 2,424 2,276 คน ทั้งสิ้น 4,700 คน 
 

 
➢ ผู้พิการ   จำนวน 127 คน 
➢ ผู้ติดเชื้อ HIV  จำนวน 16 คน  
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
➢ โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  2  แห่ง 
➢ โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน  1  แห่ง 
➢ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  2  แห่ง  
➢ จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน  4  คน 

     ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย.
2561)  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์การบริหารส่วนตำบล      
หนองแก้ว 

โรงเรียน 
 

ชั้นเรียน 

โรงเรียนวัดโคกเขื่อน โรงเรียนวัดหนองแก้ว รวมนักเรียนทั้งหมด 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

 อนุบาล 1 0 0 0 0 0 0 
อนุบาล 2 10 11 3 3 13 14 
อนุบาล 3 4 5 2 5 6 10 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 7 7 4 4 11 11 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 7 4 2 6 9 10 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 4 5 1 1 5 6 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1 4 4 4 5 8 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 2 7 5 5 7 12 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 7 9 3 2 10 11 

รวม 42 52 24 30 66 82 
รวมทุกโรงเรียน 94 54 148 

 
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนมัธยม (โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์) ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 

ชั้น ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 21 12 33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 22 11 33 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 17 13 30 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 15 13 28 
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 7 21 28 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 8 6 14 

รวมทั้งหมด 90 76 166 
 

ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) 
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
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อำเภอ / อปท. จำนวนนักเรียน รวม 
รายช่ือโรงเรียน (คน) (คน) 

อำเภอประจันตคาม ชาย หญิง ชาย-หญิง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 12 19 31 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกเขื่อน 17 14 31 

รวม อบต.หนองแก้ว 29 33 62 
  

4.2 สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล จำนวน  2  แห่ง ได้แก่ 

▪ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก้ว 
▪ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกเขื่อน 

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วมีระบบบริการพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

5.1.1) ถนนถ่ายโอนจาก รพช.  จำนวน 2 สาย 
▪ ถนนลาดยางบ้านโคกเข่ือน-บ้านชัยคลี  ระยะทาง       1,500    เมตร  
▪ ถนนลาดยางบ้านหนองแก้ว   ระยะทาง       1,000    เมตร 

5.1.2) ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว แยกเป็น 
  (1) ถนน คสล. จำนวน 38 สาย ดังนี้ 

▪ บ้านเนินหินตั้ง     ระยะทาง  547  เมตร 
▪ บ้านเกาะยายหนัก   ระยะทาง  200 เมตร 
▪ บ้านยาง     ระยะทาง  160  เมตร 
▪ บ้านโคกอู่ทอง    ระยะทาง  180  เมตร 
▪ บ้านหนองแก้ว    ระยะทาง  115 เมตร 
▪ บ้านเนินหินตั้ง    ระยะทาง  65  เมตร 
▪ บ้านโคกเขื่อน    ระยะทาง  20  เมตร 
▪ บ้านยาง     ระยะทาง  180  เมตร 
▪ บ้านประเถท    ระยะทาง  300  เมตร 
▪ บ้านโคกอู่ทอง    ระยะทาง  180  เมตร 
▪ บ้านโคกอู่ทอง    ระยะทาง  90 เมตร 
▪ บ้านหนองแห้ว    ระยะทาง  130  เมตร 
▪ บ้านโคกอู่ทอง    ระยะทาง  90  เมตร 
▪ บ้านโคกเขื่อน    ระยะทาง  30  เมตร 
▪ บ้านชัยคลี    ระยะทาง  500  เมตร 
▪ บ้านเกาะพันซา    ระยะทาง  170  เมตร 
▪ บ้านเกาะยายหนัก   ระยะทาง  140  เมตร 
▪ บ้านชัยคลี    ระยะทาง  218  เมตร 
▪ บ้านเนินหินตั้ง    ระยะทาง  150  เมตร 
▪ บ้านโคกอู่ทอง    ระยะทาง  290  เมตร 
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▪ บ้านเกาะพันซา    ระยะทาง  100  เมตร 
▪ บ้านเนินหินตั้ง    ระยะทาง  2000  เมตร 
▪ บ้านยาง     ระยะทาง  85  เมตร 
▪ บ้านประเถท    ระยะทาง  150  เมตร 
▪ บ้านโคกอู่ทอง    ระยะทาง  25  เมตร 
▪ บ้านเกาะพันซา    ระยะทาง  100  เมตร 
▪ บ้านหนองแห้ว    ระยะทาง  197  เมตร 
▪ บ้านเกาะยายหนัก   ระยะทาง  155  เมตร 
▪ บ้านโคกเขื่อน    ระยะทาง  50  เมตร       
▪ บ้านยาง     ระยะทาง  264  เมตร 
▪ บ้านเนินก่อ    ระยะทาง  193  เมตร 
▪ บ้านหนองแก้ว    ระยะทาง  173  เมตร 
▪ บ้านเกาะยายหนัก   ระยะทาง  185  เมตร 
▪ บ้านประเถท    ระยะทาง  150  เมตร 
▪ บ้านเนินหินตั้ง    ระยะทาง  68  เมตร 
▪ บ้านเกาะพันซา    ระยะทาง  265 เมตร 
▪ บ้านเนินหินตั้ง    ระยะทาง  192  เมตร 
▪ บ้านเนินก่อ    ระยะทาง  871  เมตร 

รวมระยะทางถนน คสล. ทั้งตำบลระยะทาง 8,978 เมตร 
   

(2) ถนนลูกรัง จำนวน 8 สาย ได้แก่ 
▪ บ้านประเถท    ระยะทาง  1,000  เมตร 
▪ บ้านโคกอู่ทอง-บ้านหนองแห้ว  ระยะทาง  500   เมตร 
▪ บ้านเนินก่อ    ระยะทาง  400 เมตร 
▪ บ้านยาง     ระยะทาง  500  เมตร 
▪ บ้านหนองแห้ว    ระยะทาง  500  เมตร 
▪ บ้านเกาะพันซา    ระยะทาง  450  เมตร 
▪ บ้านโคกเขื่อน    ระยะทาง  350  เมตร 
▪ บ้านไชยคลี    ระยะทาง  2,500 เมตร 

รวมระยะทางถนนลูกรัง ท้ังตำบลระยะทาง 6,200 เมตร 
  

5.2 การไฟฟ้า  
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง

ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วจึงไม่สามารถดำเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือประสานความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นท่ี  
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 5.3 การประปา แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้ มีดังนี้ 

▪ ฝาย / ผนังก้ันน้ำ    จำนวน    8 แห่ง 
▪ บ่อน้ำตื้น                      จำนวน    72   แห่ง 
▪ บ่อบาดาล    จำนวน    48 แห่ง 
▪ ประปาหมู่บ้าน    จำนวน   14       แห่ง 
 

 5.4 โทรศัพท์ 
▪ โทรศัพท์สาธารณะ           จำนวน        20    แห่ง 

  

5.5  ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
พัสดุ/ครุภัณฑ์ 
❖ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (1) รถดับเพลิง      จำนวน     1     คัน 
  (2) เครื่องดับเพลิงหาบหามชนิดเคลื่อนที่เร็ว จำนวน      -     เครื่อง 
  (3) เครื่องยนต์สูบน้ำขนาดต่าง ๆ    จำนวน  -     เครื่อง 
  (4) เรือท้องแบน      จำนวน  -     ลำ 
  (5) ถังดับเพลิง      จำนวน        -     ถัง 

❖ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(1) รถยนต์บรรทุกขยะ  ( 6 ล้อ )    จำนวน   -      คัน 

  (2) รถยก      จำนวน   -      คัน 
  (3) รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์    จำนวน   -      คัน 
  (4) เครื่องพ่นหมอกควันกันยุงลาย    จำนวน   3     เครื่อง 
  (5) เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง     จำนวน   -      เครื่อง 
  (6) เครื่องตัดหญ้า     จำนวน   4      เครื่อง 

❖ ด้านบริหารงานทั่วไป 
(1) รถยนต์กระบะ     จำนวน   2     คัน 

  (2) รถตู้โดยสาร      จำนวน    -      คัน   
  (3) เครื่องถ่ายเอกสาร     จำนวน   1     เครื่อง 
  (4) เครื่องเย็บเล่มหนังสือ     จำนวน    -      เครื่อง 
  (5) เครื่องเขียนแบบ     จำนวน    -      เครื่อง 
  (6) เครื่องตัดสติ๊กเกอร์     จำนวน    -      เครื่อง 
  (7) รถจักรยานยนต์                              จำนวน        1     คัน 

6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1 การเกษตร  
       ประชากรร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว      
ไผ่ตง ไผ่เขียวอีสาน น้ำมันกฤษณา ผลิตผลจากตาล และอาชีพอ่ืน ๆ 

▪ รับจ้างทั่วไป พนักงานบริษัท 
▪ เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน 
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▪ ค้าขายเช่น เพาะพันธุ์ต้นไม้ประดับ ปลูกไม้กฤษณา 
▪ รับราชการ 
▪ อาชีพค้าขาย    

 6.2 การประมง 
  “ในเขตรับผิดชอบไม่มีการประมง”  
 6.3 การปสุสตัว์ 

▪ เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การ
เลี้ยงไก ่เป็ด โค สุกร กระบือ เป็นต้น 

6.4 การบริการ 
▪ โรงแรม   - แห่ง 
▪ ร้านอาหาร  - แห่ง 
▪ โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
▪ สถานีขนส่ง  - แห่ง (ท่ารถ 1  แห่ง) 
▪ ร้านเกมส์  2      แห่ง 

 6.5 การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ น้ำตกธารทิพย์ 
 6.6 อุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมแบบครัวเรือน เช่น การทำไม้กวาดจากทางมะพร้าว  และ     
ดอกแขม 
 6.7 กลุ่มอาชีพในชุมชน จำนวน 13 กลุ่ม ได้แก่ 
  1. กลุ่มไร่นาสวนผสม  (หมู่ท่ี 1) 
  2. กลุ่มหัตถกรรมบ้านหนองแก้ว (ทำหมวกพลาสติก) (หมู่ที ่2) 
  3. กลุ่มส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชุมชน  (หมู่ท่ี 3) 
  4. กลุ่มผลิตดอกไม้จันทน์  (หมู่ที่ 4) 
  5. กลุ่มทำไม้กวาด  (หมู่ท่ี 5) 
  6. กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ  (หมู่ที่ 5) 
  7. กลุ่มตัดเย็บผ้า  (หมู่ท่ี 6) 
  8. กลุ่มทำไม้กวาด  (หมู่ท่ี 7) 
  9. กลุ่มทำไม้กวาด  (หมู่ที่ 8) 
  10. กลุ่มทำไม้กวาด  (หมู่ท่ี 9) 
  11. กลุ่มทำไม้กวาด  (หมู่ท่ี 10) 
  12. กลุ่มทำไม้กวาด  (หมู่ท่ี 11) 
  13. กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ  (หมู่ท่ี 11) 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

ปร
ะช

าก
รร

วม
 (ค

น 

ระบบประปาหมู่บ้าน 

บ่อน้ำบาดาล 

ปัญหาการ
ขาดแคลน
จากระบบ
ประปา 

 

ประปาน้ำผิวดิน ประปาบาดาล 

มี 

ไม่มี 

มี 
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มี 

ไม่มี 

ไม
่ขา

ดแ
คล

น 

ขา
ดแ

คล
น 

ใช
้ได

้(ระ
บบ

) 

ชำ
รุด

(ระ
บบ
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) 

ชำ
รุด

(ระ
บบ

) 

ใช
้ได

้(บ
่อ)

 

ชำ
รุด

(บ
่อ)

 

หมู่ที่ 1 บ้านนา 147 - - ✓ ✓ - - ✓ - - ✓ - 
หมู่ที่ 2 บ้านหนอง

แก้ว 
413 - - ✓ ✓ - - ✓ - - ✓ - 

หมู่ที่ 3 บ้านเกาะ
ยายหนัก 

388 - - ✓ ✓ - - ✓ - - ✓ - 

หมู่ที่ 4 บ้านเนิน
ก่อ 

216 - - ✓ ✓ - - ✓ - - ✓ - 

หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
แห้ว 

152 - - ✓ ✓ - - ✓ - - ✓ - 

หมู่ที่ 6 บ้านเกาะ
พันซา 

378 ✓ - ✓ - - - ✓ - - ✓ - 

หมู่ที่ 7 บ้านโคกอู่
ทอง 

448 - - ✓ ✓ - - ✓ - - ✓ - 

หมู่ที่ 8 บ้าน
ประเถท 

626 - - ✓ ✓ - - ✓ - - ✓ - 

หมู่ที่ 9 บ้านยาง 233 - - ✓ ✓ - - ✓ - - ✓ - 
หมู่ที่ 
10 

บ้านเนิน
หินตั้ง 

650 - - ✓ ✓ - - ✓ - - ✓ - 

หมู่ที่ 
11 

บ้านชัยคลี 
482 - - ✓ ✓ - - ✓ - - ✓ - 

หมู่ที่ 
12 

บ้านโคก
เขื่อน 514 - - ✓ ✓ - - ✓ - - ✓ - 
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 

▪ ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 
▪ วัดจำนวน 5 แห่ง 

(1) วัดหนองแก้ว หมู่ที่ 2 
(2) วัดพรหมประสิทธิ์ หมู่ที่ 3 
(3) วัดเกาะพันซา หมู่ที่ 6 
(4) วัดโคกอู่ทอง หมู่ที่ 7 
(5) วัดโคกเขื่อน หมู่ที่ 12 

▪ สำนักสงฆ์ 1 แห่ง  
(1) สำนักสงฆ์ทุ่งพญาหาญ 

 8.2 ประเพณีและงานประจำปี 
▪ ประเพณีวันสงกรานต์ /งานวันไหลประจันตคาม ประมาณเดือน เมษายน 
▪ ประเพณีหล่อเทียนพรรษา   ประมาณเดือน กรกฎาคม 
▪ ประเพณีลอยกระทง    ประมาณเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 
▪ ประเพณีวันเข้าพรรษา / ออกพรรษา  ประมาณเดือน กรกฎาคม / ตุลาคม -

พฤศจิกายน 
8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษาถิ่น 
▪ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตตำบลหนองแก้วได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่  

วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน เช่นไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดทำจาก     
ดอกแขม ผลิตผลจากตาล เช่น น้ำตาลสด น้ำตาลเมา ขนมตาล ลอนตาล การทำปลาร้า  

▪ ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 90 พูดภาษาอิสาน ภาษาไทยโคราช ร้อยละ 10 
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  
ประชาชนในเขตตำบลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่าย ได้แก่  

เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่ ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดทำจากดอกแขม ผลิตผลจากตาล เช่น น้ำตาลสด 
น้ำตาลเมา ขนมตาล ลอนตาล และการทำปลาร้า  
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และประปาบาดาล ซึ่งจะต้องนำมาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย ในช่วงฤดูแล้งจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบริโภค 

9.2 ป่าไม้ พ้ืนที่ตำบลหนองแก้วมีพ้ืนที่ ติดเทือกเขาใหญ่ มีป่าชุมชน 
9.3 ภูเขา พ้ืนที่ติดเทือกเขาใหญ่ 
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำตกธารทิพย์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัดมี

นักท่องเที่ยวมากในช่วงฤดูฝน เพราะในเขตตำบลหนองแก้ว บุฝ้าย โพธิ์งาม มีน้ำตกที่ใหญ่และสวยงาม 
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศได้ เช่นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศศึกษาธรรมชาติ หรือแนว 
Adventure ฯลฯ  
 

********************************************************************* 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2558 – 2561) 

 
 
1.  สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที ่ได ้ร ับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2557 - 2560 
 1.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554 – 
2558)  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562) ขึ ้นมา เพื ่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) (พ.ศ. 2558 – 2560) (พ.ศ.2559 – 2561) อันมีลักษณะเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่
ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็น
ประจำทุกปี  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมาดำเนินงานให้  รวมทั้ง
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  
 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ
ดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้       
➢ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559)   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2557 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตำบลน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 46 23,349,739.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 6 390,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการที่ดี 61 4,093,800.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 55 5,613,790.00 

รวม 168 33,447,329.00 

➢ โครงการที่สามารถดำเนนิการได้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2557 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตำบลน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 9 7,832,600.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1 100,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการที่ดี 51 2,737,400.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 27 3,047,773.42 

รวม 88 13,717,773.42 
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➢ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2558 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตำบลน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง    65 25,524,820.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 7 490,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการที่ดี 21 6,293,660.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 47 4,673,270.00 

รวม 140 36,981,750.00 

➢ โครงการที่ดำเนินการได้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2558 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ตำบลน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 25 9,789,875.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว - - 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการที่ดี 10 6,025,608.89 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 12 1,832,189.90 

รวม 47 17,647,673.79 

➢ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2559 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตรที ่1 ตำบลน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 48 30,422,371 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 6 390,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการที่ดี 22 2,697,060 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 48     5,262,320 

รวม 124 38,771,751 

➢ โครงการที่ดำเนินการได้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2559 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ตำบลน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 21 12,067,997 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 1 12,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการที่ดี 2 123,075 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 12 1,276,737 

รวม 36 13,479,809 
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➢ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2560 

โครงการ(เป้าหมาย) ผลการการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตำบลน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 48 58,020,105 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 6 390,000 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การให้บริการที่ดี 22 2,697,060 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 48 5,262,320 

รวม 124 66,369,485 

➢ โครงการที่ดำเนินการได้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2561 

โครงการ(เป้าหมาย) ผลการการดำเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตำบลน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 3 1,193,400 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การให้บริการที่ดี ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 4 383,904 

รวม (ตุลาคม-พฤศจิกายน) 7 1,577,304 
 
1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 
13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
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 ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559)  
องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 50 ขึ้นไปของแผน

และสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา       
โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน 168  โครงการ 
สามารถดำเนินการได้     จำนวน   88 โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ  52.38 

 

➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 
องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 50 ขึ้นไปของแผน

และสามารถดำเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา    
  โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน  140  โครงการ 
  สามารถดำเนินการได้     จำนวน    47  โครงการ    
  คิดเป็นร้อยละ  33.58 
 

➢ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 

  องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
แผนและดำเนินการได้ในอัตราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
  

➢ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ 
แผนและดำเนินการได้ในอัตราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
  โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน   124  โครงการ 
  สามารถดำเนินการได้     จำนวน     36  โครงการ    
  คิดเป็นร้อยละ  29.04 
 . 

➢ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

 องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ 
แผนและดำเนินการได้ในอัตราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน   124  โครงการ 
  สามารถดำเนินการได้     จำนวน      7  โครงการ    
  คิดเป็นร้อยละ 5.65 
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2. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้ดำเนินงานต่าง ๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 – 2560 เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้
ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้  
  1.  ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน โดยใช้งบประมาณจากอำเภอ (ตำบลละห้าล้าน) 
  2.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
  3.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
  4.  เกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่น้อยลง   
  6.  เด็กๆได้รับการศึกษาทุกคน                                                                                                                                                        

7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยที่เกิดภายในตำบล 
9. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
10. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข เช่น การกำจัดยุงลาย 
11. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
12. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
13. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยความสะดวก 

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ 
  1. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีข้ึนสำหรับในการสัญจรไปมา เช่น ถนนคสล. ประปา ในเขต
     องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 
  2. มีสำนักงานแห่งใหม่เพ่ือรองรับการบริการประชาชน  
  3. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือนำไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
  4. หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มข้ึน 
 2.2 ผลกระทบ 
  ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  
สามารถดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ50 ในปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558 – 2560 มี
แนวโน้มลดลง โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ปัจจัยภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เช่น การบังคับบัญชา บุคคลากร               
ระบบการเมืองฯลฯ 

2. ปัจจัยเรื่องพื้นที่ทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหเ้ป็น   
ที่รู้จักมากขึ้น 

3. ปัจจัยเรื่องงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมีจำนวนจำกัด 
4. ปัจจัยการเก็บภาษีรายได้ในพื้นที่ ส่วนมากเป็นภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งรายได้จากภาษี

ส่วนอื่นมีน้อย 
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3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนิงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
   ➢  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ปัญหาและอุปสรรค 
 1. จำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีมีจำนวนมากเกินไปทำให้การนำแผนไปสู่การ
ปฏิบัติทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากทรัพยากรต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน 
 2. การดำเนินงานโครงการหลายโครงการมีความล่าช ้ากว่ากำหนดทำให้ไม่ สามารถเบิกจ ่าย
งบประมาณทันเวลาในปีงบประมาณ 
 3. มีจำนวนโครงการจำนวนมากที่ต้องยกเลิกโครงการไปเนื่องความไม่พร้อมของโครงการ เช่น การ
อุทิศที่ดินให้กับ อบต.เพ่ือดำเนินการโครงการเป็นต้น 
 4. มีการเปลี่ยนแปลงโอนลด/โอนเพิ่มงบประมาณในแต่ละรายการจำนวนมากเกินไป 
 5. สัดส่วนของจำนวนโครงการและงบประมาณยังไม่มีการกระจายตัวครอบคลุมและพัฒนาไปพร้อม ๆ
กันได้ทุกยุทธศาสตร์ โดยโครงการส่วนใหญ่เน้นไปด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักโดยเรียงลำดับดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ
ทั้งหมด 

โครงการที่
ดำเนินการ 

ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตำบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง 46 6 19 7,832,600 33.5 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 6 1  100,000 25.6 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการที่ดี 61 51 83.6 2,737,400 66.9 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 27 15 54.3 3,047,773.42 49.1 

 

จะเห็นได้ว่าในงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้มุ่งเน้นการพัฒนาไป
ตามรายยุทธศาตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ
ทั้งหมด 

โครงการที่
ดำเนินการ 

ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการที่ดี 61 51 83.6 2,737,400 66.9 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 27 15 54.3 3,047,773.42 49.1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตำบลน่าอยู่สู่ชุมชน
เข้มแข็ง 

46 6 19 7,832,600 33.5 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 6 1  100,000 25.6 
 
แนวทางแก้ไข 

ดังนั้นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จึงมี
ความเห็นว่า ควรเน้นการพัฒนาและดำเนินการบรรจุโครงการในด้านยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที ่ยว และยุทธศาสตร์ที ่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน ลงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อจะได้ดำเนินการพัฒนาตำบลให้มีความพร้อมทุกด้าน 
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➢  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ปัญหาและอุปสรรค 
 1. จำนวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีมีจำนวนมากเกินไปทำให้การนำแผนไปสู่การ
ปฏิบัติทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากทรัพยากรต่าง ๆขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่เพียงพอที่จะตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน 
 2. การดำเนินงานโครงการหลายโครงการมีความล่าช ้ากว่ากำหนดทำให้ไม่ สามารถเบิกจ ่าย
งบประมาณทันเวลาในปีงบประมาณ 
 3. มีจำนวนโครงการจำนวนมากที่ต้องยกเลิกโครงการไปเนื่องจากความไม่พร้อมของโครงการ เช่น 
การอุทิศที่ดินให้กับ อบต.เพ่ือดำเนินการตามโครงการ เป็นต้น 
 4. มีการเปลี่ยนแปลงโอนลด/โอนเพิ่มงบประมาณในแต่ละรายการมีจำนวนมากเกินไป 
 5. สัดส่วนของจำนวนโครงการและงบประมาณยังไม่มีการกระจายตัวครอบคลุมและพัฒนาไปพร้อม ๆ
กันได้ทุกยุทธศาสตร์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาและการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรได้ โดยโครงการส่วนใหญ่เน้นไปด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ
ทั้งหมด 

โครงการที่
ดำเนินการ 

ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตำบลน่าอยู่สู่ชุมชน
เข้มแข็ง 

65 25 38.46 9,789,875 38.35 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 7 0 0 100,000 0 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการที่ดี 21 10 47.62 6,025,608.89 95.74 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 47 12 25.53 1,832,189.90 38.35 

 
จะเห็นได้ว่าในงบประมาณ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้มุ่งเน้นการพัฒนาไปตามราย
ยุทธศาตร์ตามลำดับ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ
ทั้งหมด 

โครงการที่
ดำเนินการ 

ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตำบลน่าอยู่ สู่ชุมชน
เข้มแข็ง 

65 25 38.46 9,789,875 38.35 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 47 12 25.53 1,832,189.90 38.35 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการที่ดี 21 10 47.62 6,025,608.89 95.74 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 7 0 0 100,000 0 

 

แนวทางแก้ไข 
 อนึ่ง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จำนวนโครงการที่บรรจุในช่วงปีพ.ศ.2558 
จำนวน 7 โครงการ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วไม่ได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์ดังกล่าว  

ดังนั้นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จึงมี
ความเห็นว่า ควรเน้นการพัฒนาและดำเนินการบรรจุโครงการในด้าน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการที่ดี และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน ลงในข้อบัญญัติ
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งบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เพื่อจะได้ดำเนินการพัฒนาตำบลให้มีความพร้อม   
ทุกด้าน  

➢  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2560) 

  -โครงการที่บรรจุในแผน   จำนวน   124  โครงการ  
  -สามารถดำเนินการได้     จำนวน    36   โครงการ    
  คิดเป็นร้อยละ  29.03 
 

➢แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วสามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
แผนและดำเนินการได้ในอัตราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการในแผนฯ  โครงการที่ดำเนินการได้ ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ตำบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง 48 21 43.75 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 6 1 16.67 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการที่ดี 22 2 9.09 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 48 25 52.09 

 
แนวทางแก้ไข 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการที่ดี เห็นควรเพิ่มโครงการ
และบรรจุโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2560 และดำเนินการให้มากข้ึน 
➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
   -โครงการที่บรรจุในแผน    จำนวน   124  โครงการ 
   -สามารถดำเนินการได้      จำนวน   74    โครงการ    
   -คิดเป็นร้อยละ 59.68 ของโครงการทั้งหมด 
  

 
 

**************************************** 
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ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
      การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วมีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ   

ยุทธศาสตร์ชาติ คือ กรอบการพัฒนาระยะยาว 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื ่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบ
การปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
2 คณะ ได้แก่  

 (1) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์
      ชาติระยะ 20 ปี และ  

 (2) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่าง 
      แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ระยะ 20 ปี 

 
 
 
 

มัน่คง 
มัง่คัง่ 

ยงัยนื 

1.ความมัน่คง 

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

3.การพฒันาและการเสริมสร้างศกัยภาพคน 

4.การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

5.การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

6.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ภาครัฐ 
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คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ 20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน
การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด ้วย  และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที ่ประชุม
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการดำเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะนำเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ จะได้นำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
สาระสาคัญ 
     1. สภาพแวดล้อม 
      ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี ่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลำบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี ่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  “พึ ่งพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืน ๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศ ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทำให้เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซ่ึงล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดำรงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ  
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นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทำให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล  (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถ
ลดลงก็จะยิ ่งทำให้ความเหลื ่อมล้ำทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  
ประกอบกับในอนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยสำคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู ่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยสำคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551 – 
2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทำให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการดำเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  นอกจากนั้นการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการ
ก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (5246 – 2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลก
ขยายตัวช้า แต่ประเทศต่าง ๆ ขยายกำลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมี
ความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของ
ตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
หากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการปรับดุลอำนาจของสหรัฐฯ 
เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นำโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียและ
ยุโรปนั้น น่าจะมีผลทำให้บรรยากาศด้านความม่ันคงของโลกในช่วงปี 2560 – ปี 2579 มีลักษณะผสมผสาน
กันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
เป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมทั้งเกิด
การเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม  และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้อง
ลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื ่อนไขการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสำคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่าง ๆ 
รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก  
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นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  แม้จะส่งผลให้เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการคลังที่สำคัญ 
สำหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้น กดดันใหต้้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึง
มากขึ้น ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมี
ข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากข้ึน 

สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั ้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันทำให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปาน
กลางมาตั้งแต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  
2553 และล่าสุดในปี 2557 รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น 5,7392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี ฐานการผลิต
และบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาท ิกลุ่มยาน
ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้าน
สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น 38.1 ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 
ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจากร้อยละ 20.0 ในปี 
2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ รวมถึงการเข้าถึง
ทรัพยากรต่าง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็น
สากลมากข้ึน ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและ
ช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้ง
กรอบความร่วมมือที่ช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้า
มากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันได้แก่ การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดี
ขึ้น มีการกับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและ
ฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่อง
กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่ม
ต่าง ๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของ
การแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น  

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั ้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนสำคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลำดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
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ต่ำและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ำ ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมค่า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก  

ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สำหรับการดำเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดำเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ำ ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า 
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่าง ๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญขณะที่ความเหลื่อม
ล้ำและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สำคัญ  ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยที่
สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อม
ส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจำกัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่
ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ ก็มีนัยต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ใน
สังคม ข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจำเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำ และท่ีสำคัญเงื่อนไขจำเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ที่ทำให้จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

 โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะส่งผล
ให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้น
ขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ต่าง ๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน  ขณะเดียวกันความเสี่ยงและ
ข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจและการดำเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน 
และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมี
การบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ 4-5 ปี ต่อจาก
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นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดี
ขึ้นได ้คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำ และปัญหาความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อม
โทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทัง้นี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้ง
ที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหล่านี ้ได้นั ้น จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี ่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้าน
ขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคน
ในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดำรงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่ง
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการ
จัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการ
ดำเนินการดังกล่าวจะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทำงานของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความม่ันคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
นำไปสู่การกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกำลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การดำเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของ
ประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที ่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ  เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทำให้การดำเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ  ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเป็นการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทย
จาเป็นจะต้องม ี“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็น
ระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของ
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ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่าง ๆ 
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนา
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนำพาประเทศไทยให้
หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อม ๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก สามารถดำรง
รักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุข
อย่างถ้วนหน้ากันสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติกาลังดำเนินการยก
ร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้ง
นโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่ง
ดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. วิสัยทัศน์ 
    วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู ่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู ่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั ่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า    

 

                                                                                                               

3. ยุทธศาสตร์ชาติ 
    ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้อง

มีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชา
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สังคมในการขับเคลื ่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย

ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2)  การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการ
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พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู ่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 

ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบัน
ที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

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

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน 
การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อเร่ง

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถ
ในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่ง
สู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ   
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ                                                                                                    

2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้
เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพ
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน  ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ 
ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2560) มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
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ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง  ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

 การจัดทำ การกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์
ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ  ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย ยุทธศาสตร์
ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่จะกล่าวต่อไป 

2.5 ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหมดเป้าหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอด
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ 
และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทำยุทธศาสตร์ การ
นำไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถกำหนด
แผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
การจัดทำแผนพัฒนาสี ่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วมีความสัมพันธ์และ

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 -  30 กันยายน 2564 ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. 2561–2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว จึงได้จัดทำแผนที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีท้ังหมด  10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
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ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
กรอบแนวคิดและหลักการ 

--------------- 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคม
ผู ้ส ูงอายุ การเกิดภ ัยธรรมชาติท ี ่ร ุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด ้านต ่าง ๆ ทั ้งเศรษฐกิจ  สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้  

(1) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
สถานะของประเทศ 

------------ 
1. ด้านเศรษฐกิจ 

1.1 สามปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) 
จะขยายตัวได้ดีเฉลี ่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จนทำให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี 
2557 มาอยู่ที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งทำให้ประเทศ
ไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ 8 
ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 ชะลอ
จากร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่9 ซ่ึงต่ำกวา่ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่าระดับท่ีจะทำ
ให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งมา
จากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ 41.3ในช่วงปี 2534 – 2539 เป็น
ร้อยละ 25.5 ในช่วงปี 2543 – 2557 นอกจากนี ้เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการ
ขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 – 2557 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.9ต่ำกว่าสิงคโปร์
และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย                  
 1.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น  
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เป็นร้อย
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ละ 7.2 28.5 และ 64.3 ในปี 2557 (ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู ้และ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุน
ต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้
เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
รายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและ
บริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่
การชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า  ประกอบกับ
ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทำให้ความสามารถใน
การแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้ าลงจากร้อยละ 
9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี ่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2557) 

1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิต
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่านมา 
และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการ
พัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า  ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม 
ลดลงจากร้อยละ 3.23 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่9เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 11 ท้าให้ประเทศไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการ
ลงทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดำเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งใน
ปี 2524 และ 2540 แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออำนวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น  
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 37.9 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 42.2 
ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจำกัดต่อการ
ใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ต่อไป 

1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่
มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World Economic Forum) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 
IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที ่30 จาก 61ประเทศชั้น
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นำ ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจำปี 2558 หรือ Ease of 
Doing Business 2015  ซ่ึงดำเนนิการโดยธนาคารโลกน้ันประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับท่ี 26 จาก 
189ประเทศท่ัวโลก 

1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง
ให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง  
โดยในปี 2557 อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 47และด้านเทคโนโลยีที่ 44 
จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามลำดับในปี 2551 และ
ตลอดช่วงระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา (2553-2556) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคง
อยู่ในระดับร้อยละ 0.17 ต่อ GDP โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ 53 
และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ ่น สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ต่อ GDP ในปี 
2555 ตามลำดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนามีจ้านวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะ
อยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชากร10,000 คน  

1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางนำและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกใน
เขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งนำดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุก
ตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและ
ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจำกัด ยังไม่สามารถ
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจำกัดต่อการทำธุรกิจใหม่
และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่
ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนิน
ธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

2 ด้านสังคม 
2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน 
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ในช่วงปี 2507-2508 เป็น1.62 คน ในช่วงปี 2548-2558 และคาดว่าในปี 2583 
จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(2) กำลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่ม         
เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดต่อ
การพัฒนาในระยะต่อไป กำลังแรงงานของไทยมีจำนวน 38.9 ล้านคนในช่วงปี 2555-
2557 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556 และร้อย 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิต
ภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2548–2557) 
แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย 1 เท่าตัว และสิงคโปร์ 5 เท่าตัว และ
กำลังแรงงานกว่าร้อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำกว่า นอกจากนี้ กำลัง
แรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวายซึ่งมีจำนวนร้อยละ 27 ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะ
ความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบ
อาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ 
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 10.3 ล้านคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 
ล้านคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 2583 การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะ
ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน
เพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้
หลักร้อยละ 78.5 ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 2543
เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุด
ในช่วงปี 2543-2556 ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัวเสี่ยงต่อ
การล่มสลาย 

2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ปีแต่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนได้
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 
นอกจากนี ้คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจต่าง ๆ พบว่าปัญหา
สำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเร่งด่วน 

2.4  สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้มีแนวโน้ม
ดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554
เหลือ 0.465 ในปี 2556 อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
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แตกต่างกันถึง 34.9 เท่า ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ 36.8 ของ
รายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรายได้เพียงร้อยละ 1.1 สาเหตุพื้นฐานที่สำคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมไม่
ทัว่ถึง  

2.5 ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองท่ีดินยังคงกระจุกตัวอยู่

ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดิน
ร้อยละ 20 มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือ
ครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 325.7 เท่า เนื่องจากปัญหา
กรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา  
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า
กลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ 19.1 เท่า นักศึกษาในเขตเมือง
มีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เท่า 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื ่อมล้ำกันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ จากการสำรวจทรัพยากร
สาธารณสุขในปี 2556 พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต ่อประชากรระหว่างกร ุงเทพฯ  และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง 3.6 เท่า 

(4) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพิ่มขึ้นจาก 1.29 ล้านคน ในปี 
2555 เป็น 2.471 ล้านคน ในปี 2557 ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.4 
ในปี 2557 อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 
เท่า ในปี 2556 

(5) ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่
ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน 
นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระ
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 
2.6 คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ 99.9 ได้รับความคุ้มครอง

ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ 37.8 ระบบประกันสังคมร้อยละ 16.7 
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกัน
ทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
เพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ 8.3 ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่
ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อย่างไรก็
ตามสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่
อาศัยภายใต้โครงการต่าง ๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย
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ถึง 4.544,926 ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้
ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคม พหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่
รู้จักเสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการ
เป็นแผนตำบลเพื่อเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุ่มทำกิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก 142,632 
แห่งในปี 2555 เป็น 152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ 32.51 
ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ 26.77  

2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที ่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความรุนแรง
มากขึ้น นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาจำนวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ที่ดิน

เพื่อการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย 
พื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกทำลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก 171.20 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.33 
ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556                                                                                                              

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่
ภูเขา ซึ่งมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ
และขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและ
การกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม 
โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์   
อื่น ๆ จำนวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทำนากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี 2004 ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า 2.3 ล้านไร่ เหลือ
เพียง 1.5 ล้านไร่ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร้อยละ 34.8 ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชาย
เลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534 และห้ามการใช้ประโยชน์
อ่ืน ๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2549-2554 พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิต



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2563 หน้า 39 
 

ประมงทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล้านตัน ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.24 ล้านตัน ในขณะที่
พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการ
สัตว์น้ำที่เพ่ิมมากขึ้น 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เพื ่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการทำให้ต้องนำเข้าจาก
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี 2555 ต้องนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที ่ระดับ 1.08 ล้านบาร์เรล
เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของความต้องการใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 
12.5 ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการนำเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการนำเข้าพลังงานทั้งหมด 
ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั ้นต้นในปี 2555 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 อยู่ที ่ระดับ 1.981 พัน
บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น 
โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การเพิ่มข้ึน
ของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6  

(5) ทรัพยากรน้ำยังมีส ่วนที ่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่
การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณน้ำทำธรรมชาติ มีแอ่ง
น้ำบาดาลทั้งหมด 27 แอ่งน้ำบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ำบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล้านล้าน
ลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ำบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 
86,200 ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจำกัดในเรื่องขงความคุ้ม
ทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ และการดำเนินการสำรวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ำ
ในประเทศ ในปี 2557 มีจำนวนประมาณ 151,750 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการ
เข้าถึงแหล่งน้ำของภาคส่วนต่าง ๆ มีจำนวน 102,140 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรร
น้ำตามความต้องการได้อีกประมาณ 49,61 ล้านลูกบาศก์เมตร 
3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 

(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ
มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/
วัน ในปี 2557 สถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ 19 และมีการนำมูล
ฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ18 ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง 19.9 ล้านตัน 
ในปี 2556 ของเสียอันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกำจัดซากของเสียเหล่านี้  หากภาครัฐไม่มี
มาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตราย
จากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการนำของเสีย
อันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง                                                                                              

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละออง 
ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง 
ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื ้นที่อื ่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ 
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ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีท่ีผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจาก
การปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 2557 ทั้งนี ้ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่น
ละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 
3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวด
กับการตรวจจับรถควันดำ อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณ
รถยนต์จำนวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็น
ลำดับ โดยความร่วมมือและการทำงานระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ
ประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง 10 ปีที่ผ่าน
มา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วน
แหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มี
ปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ
ชุมชน มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของ
ชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ำเสียจากชุมชน 10.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบำบัดน้ำ
เสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้
พลังงานที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 การจัดทำ
บัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2533 
ปร ิมาณ 229.08 ล ้านต ันคาร ์บอนไดออกไซด ์ เท ียบเท ่า  และเพ ิ ่มเป ็น 265.9 ล ้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี 2547 โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการ
การลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ที่มีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซ
เรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภาค
ดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ 
3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น  

ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากข้ึน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต
และวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจำทุกปีในมิติของจำนวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัย
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจำนวนมากกว่าภัยประเภทอ่ืน ๆ ในขณะที่น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่
ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

 
4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

4.1 ด้านธรรมาภิบาล 
(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน

ผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย  ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุข
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ร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่
ในระดับที ่ต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจำเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้
ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 มีอย่างน้อย 6  ประการคือ (1) หลักนิติธรรม (2) 
หลักคุณธรรม (3) หลักความโปร่งใส (4) หลักความมีส่วนร่วม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลัก
ความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับ
ซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อำนาจ
หน้าที ่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง  ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับ
นักการเมืองและข้าราชการ กระทำการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาด
ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริต
ต่าง ๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรม
เสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้
ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทใน
การต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจน
ไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรร
มาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 72% ในปี 2557ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้
เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการ
เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับ
สากล 

 

4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 
บริหารราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการ
กระจายอำนาจที่ส่วนกลางได้มอบอำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครอง
ตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงาน
ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพื่อให้
ข้าราชการนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้าง
ของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการ
กำหนดส่วนราชการไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง 

(2) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อำนาจให้แก ่อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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พ.ศ. 2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1 และ
ฉบับที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพ่ิม
รายได้ในการดำเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่น
ต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ 13.31 เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร้อย
ละ 28.21 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนด
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ 1 จำนวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน 
245 ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จำนวน 75 งาน/กิจกรรมจาก 114 
งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 9.850 คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ 1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งประจำอยู่ที่สถานีอนามัย จำนวน 79 คน และลูกจ้างประจำ 3,098 คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหา
ที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนตำบล ทำให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาด
ความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ทำให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการ
ขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 9.90 ของ
รายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และเพิ ่มเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ท้องถิ่นจำเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ 38.52 และร้อยละ 39.46 
ตามลำดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและ
แรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจำกัด 

4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบ าท 
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและ     
ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่าง ๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรต่าง ๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า
ประเทศไทยได้ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 
ประเทศทั่วโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 
102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วน
ประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
 

บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
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------------------------- 
1. บริบทภายใน 

1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐานภายใต้สมมติฐาน ดังนี้ 
(1) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
(2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4  
(3) ราคาน้ำมันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ

เฉลี่ย 80-100 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
(4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัว

ต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3.0 ต่อปี 

(5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 และ  
(6) กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1และ 

13 ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 3.3–4.3 โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ 3.8 ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะ
สามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
4.3 – 2574 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้
เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อ
คำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ  
(1) การลดลงของกำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 

ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
(2) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่ งเป็นสิ่งจำเป็นในการยกระดับฐานะ

ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอาย 
(3) จำนวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง   
(4) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ช้ากว่าไทย                
(5) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทำให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพ่ือ

ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจำกัดมากขึ้น  
(6) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 

ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสำคัญๆ  เงื่อนไข
ดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะทำให้คนไทยได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

 
 
1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
     การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบก

รับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ    1 
คน และคาดการณ์ว่าในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอายุ 1 คน การขาด
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แคลนกำลังแรงงานทำให้ต้องนำเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน
ไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง  ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหา
การค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จำเป็น  ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มข้ึน
เป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์
ขั้นต่ำในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 21,745 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

1.3 ความเหลื่อมล้ำ 
     ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที ่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั ่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง 34.9 เท่าในปี 2556 นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ำยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

1.4 ความเป็นเมือง 
     การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น  การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี ้การเพ่ิมข้ึนของ
ประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม 
การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผล
ให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่า
มากขึ ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที ่มากขึ ้นจะมีส ่วนเอื ้อหรือทำให้จำเป็นต ้องมีการจ ัดตั้ง
สถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก 

1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีมาตราสำคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้

การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 69 หน่วยงานของรัฐ 
องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต้อง
ดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม
อย่างยั่งยืน กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและ
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ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต้องดำเนินนโยบาย
การเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และ
การใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความ
เป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่าง ๆ นำเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิ
บาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการ
ภาครัฐและการกระจายอำนาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้
มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่าง ๆ ให้
เหมาะสมมากขึ้น 

2. บริบทภายนอก 
2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001-2100) จะเป็น

ศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก 
โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  
สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื ่อรองรับสังคมผู ้สูงอายุที ่ส ั ้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ  และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว 

2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต

และการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมา
เป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที ่เชื ่อมอุปกรณ์และ  เครื ่องมือต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น 
โทรทัศน์ และอ่ืน ๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหาก
ภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน  ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

 
2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย 
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ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใส
และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะนำมาซึ่งโอกาสที่
สำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ 1) การลดข้อจำกัดใน
ด้านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นท้ังการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ 3) โอกาสในการ
ใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐานของการค้า
และบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื ่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม 
แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่าง ๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการ
ผลิตสินค้าเกษตร สินค้าก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่
ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็น
อุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง  (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี ่ยงที ่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12 
เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ  และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศสำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี ่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้าง
ผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไม่
ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของ
เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อสถานการณ์

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น 
ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งนำขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาด
ในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่  เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความ
มั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้ง
ขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 
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การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขัน
ทางการค้า 

2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่

ย ั ่ งย ืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช ่วง เวลา 15  ปี  โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จำนวน 17 
ข้อ และเป้าหมาย (Target) จำนวน 169 ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
-------------------------- 

1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การ

กำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
2.  การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกำหนด
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0 
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(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น 317,051บาท (9,325 
ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงว ัยม ีความมั ่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3.3 การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4 ) เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพและเสร ิมสร ้างธรรมาภ ิบาลในการบร ิหารจ ัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทาน 

4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา 
--------------------- 
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1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะ
โดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
กำลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิด
เสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้ง
ระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมี
ความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที ่การผลิต  เพื่อให้แรงงานสามารถ
เคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
และบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับ
ทักษะของแรงงานไทย 

1.3 การส่งเสริมผู ้ประกอบการที ่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล  พัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการ
การกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยาย
ตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและ
บริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

1.4 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อ
เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงขา่ย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็น
ท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ  ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและ
ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิต
สินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ  
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  
ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
และแหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจน
ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยง
กันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของ
การท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการ
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ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
และประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้
ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โล
จิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่น ๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
จัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้  มุ่งเน้น
การพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั ้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การประหยัด
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสำนักงานใหญ่
ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

 

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยช่วงวัยเด็ก

ตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน
เพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มี
รายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง
ต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาห้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด    

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน

เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน 
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
กำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ 

2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพ่ือ
รองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
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เพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพ
ในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยก์ลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยา
และผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือ
นำรายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติ
สุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือ
ขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ 

 

3. การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน โดย

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับโครงสร้าง
ค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต 

3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย      

(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม 

(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  
กำหนดเป็นนโยบายที่อยูอ่าศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมือง
โดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน  

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized 
Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน 
(Cost Sharing)  

3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทำกินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน  พรบ.ทรัพยากรน้ำ 
พ.ศ. ….... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 
รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน 
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รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ  เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษี
มรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.1 การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร้อมรองรับ

ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอ
ต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

4.2 การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การ
ลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง  
 4.3 การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความสำคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และ
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทย
กับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคำนึงถึง

ขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำระบบ
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและ
การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือ
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ  บริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำ
ในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้นำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ำแร่มาใช้ประโยชน์  คำนึงถึงความจำเป็นและมูลค่าใน
อนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

5.2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที ่ใช้แล้วที ่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื ่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

5.3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับ



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติมครั้งท่ี 1/2563 หน้า 53 
 

ระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green Value 
Chain) ส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย  
เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำ
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต  สร้างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

5.5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล ะการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน  ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้ำท่วม วางแผน
ป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ
ภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้า
ตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีท่ีไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชน
ให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพสูง 

6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกจิ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ ใน
ระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเชื ่อถือ สามารถเป็นเครื ่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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7. Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความม่ังคั่ง ม่ันคง และยั่งยืน  
โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความม่ังคั่ง ม่ันคง และย่ังยืน  
 การปฏิรูปประเทศไทยขนานใหญ่อย่างเป็นระบบเพียงครั้งเดียวในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ถึงแม้ในใน
ประวัติศาสตร์จะได้กล่าวถึงการปฏิรูปในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไว้ก็ตาม ก็เป็นเพียงการปฏิรูป
ระบบราชการเท่านั้น หาได้ปฏิรูปโครงสร้างหลักของประเทศไม่  
 ราชอาณาจักรสยามหรือประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 สืบเนื่องถึงรัชกาลที่ 5 เป็นช่วงเวลาที่ประเทศ
อยู่ในภาวะวิกฤตท่ามกลางกระแสภัยคุกคามจากภายนอก อันได้แก่ การล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตก 
ด้วยเหตุนี้ พระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองรัชกาลจึงต้องทรงดำเนินการปฏิรูปปรับเปลี่ยนประเทศให้เกิดความ
ทันสมัยและทัดเทียมนานาอารยประเทศ เพื่อป้องกันมิให้ประเทศไทยต้องถูกยึดครองเป็นดินแดนอาณานิคม  
การดาเนินนโยบายดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นในแผ่นดินรัชกาลที่ 4 และได้รับการสานต่ออย่างเป็นรูปธรรมในสมัย
รัชกาลที่ 5 ผ่านการปฏิรูประบบการปกครองและระบบราชการของไทยครั้งสำคัญ  โดยเปลี่ยนจากเดิมที่เคย
ปกครองในรูปแบบอาณาจักรโบราณและนครรัฐ ซึ่งปราศจากศูนย์อำนาจที่ชัดเจนและขาดความเป็นเอกภาพ 
อันไม่ส่งเสริมต่อความมั่นคงของชาติให้เป็นการปกครองรูปแบบใหม่ที่มีลักษณะเป็น “รัฐชาติ” โดยการรวม
ศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลางหรือเมืองหลวง เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถดาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ เกิดความชัดเจน ส่งเสริมให้เกิดความเป็นปึกแผ่นและความมั่นคงของประเทศ
ได้เป็นอย่างดี ณ ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในระยะ “เปลี่ยนผ่าน” วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองหลายต่อ
หลายครั้ง ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของโลกในศตวรรษที่ 21 หากประเทศไทยไม่มีการกำหนด
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนไม่ดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนประเทศผ่านการปฏิรูปและ
การปรับเปลี่ยนอย่างจริงจัง ประเทศไทยอาจจะประสบกับสภาวะเสื่อมถอยจากประเทศในโลกที่สองในปัจจุบัน
เป็นประเทศในโลกที่สามในอนาคตก็เป็นได้ แต่หากดาเนินการปฏิรูปสำเร็จจะทาให้ประเทศไทยสามารถก้าว
ไปสู่ “ประเทศในโลกที่หนึ ่ง” อันเป็นดั ่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัวที่
พระราชทานไว้ว่า “เราจำต้องก้าวไปข้างหน้าเสมอ เราต้องไม่ถอยหลังเป็นอันขาด แม้ว่าหยุดอยู่กับที่ก็
ไม่ได้ เพราะการหยุดก็เสมอด้วยการถอยหลัง”  
โลกในระยะเปลี่ยนผ่าน  
 การเคลื่อนจากโลกในศตวรรษท่ี 20 มาสู่โลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง 
ก่อให้เกิดชุดของโอกาส ภัยคุกคาม เงื่อนไขและข้อจากัดชุดใหม่ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาชุดของ
ขีดความสามารถชุดใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง  
ใน The Fourth Industrial Revolution นั ้น Artificial Intelligence (AI) จะมาแทน Knowledge Worker 
ถ้าเราตามมันทัน เราจะทางานร่วมกับมันได้ แต่ถ้าเราไม่ทันมัน AI จะทางานแทนเรา เรากาลังอยู่ใน “The 
Age of Disruption” ดังนั ้น ที ่มีผ ู ้กล่าวว่า "When Pattern are Broken, New Worlds Emerge" ดู
เหมือนกาลังจะเกิดขึ้น ตอนนี้ โลกเหมือนอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน (Metamorphosis) เปรียบเปรยเหมือนกับ
เป็นตัวหนอน อยู่ดี ๆ ก็กลายเป็นดักแด้ ผู้คนอาจจะรู้สึกอึดอัด รู้สึกหวาดกลัวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกใหม่ 
(เพราะไม่คุ้นเคยมาก่อน) แต่จะรู้สึกดีขึ้น ความเป็นปกติสุขเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ตอนที่เปลี่ยนผ่านจากดักแด้
กลายเป็นผีเสื้อ  

มี 5 กระแสที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คน คือ  
  Globalization ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการเคลื่อนไหลของทุน  สินค้าและบริการ ผู้คน
อย่างเสรี จนกลายเป็นโลกที่เชื่อมต่อกันอย่างสนิท (Connected World) เกิดการขยับปรับเปลี่ยนจาก One 
Country, One Destiny เป็น One World, One Destiny  
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  Digitization การติดต ่อส ื ่อสารมีการเปลี ่ยนร ูปแบบจากการส ื ่อสารกับ  Someone, 
Somewhere และ Sometime เป็น Anyone, Anywhere และ Anytime เรากาลังดารงชีวิตอยู่ใน 2 อารย
ธรรมไปพร้อม ๆกัน คืออารยธรรมในโลกจริง และอารยธรรมในโลกเสมือน ในโลกของดิจิตอล ก่อให้เกิด 
Network Externalities ดังนั้น รูปแบบการเติบโตจะไม่เป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์เดิมว่าด้วย Diminishing 
Return to Scale อีกต่อไป แต่รูปแบบการเติบโตจะเปลี่ยนไปเป็นแบบ Exponential Return to Scale มาก
ขึ้น  
  Urbanization สัดส่วนของผู้คนในเมืองจะมีมากขึ้น โดยในปี 1995 โลกมีคนในเมืองเพียง
ร้อยละ 30 และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 54 ในปี 2014 และคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 66 ในปี 2050 ดังนั้น 
วิถีชีวิต พฤติกรรม และปฏิสัมพันธ์ของผู้คนจะเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง จะเกิดประเด็น
ท้าทายชุดใหม่ครอบคลุมทั้งในมิติพลังงาน การคมนาคม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
อาชญากรรม ยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งหากเตรียมการไว้ได้ไม่ดีพอ เมืองเหล่านี้จะกลายเป็น Mega-Slums แต่หาก
เตรียมการได้ดีพอ เมืองเหล่านี้จะถูกปรับเปลี่ยนไปเป็น Smart Cities  
   Individualization ผู้คนในศตวรรษที่ 21 จะมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น มีความคิดความ
อ่านเป็นของตัวเองมากข้ึน ต้องการแสดงออกมากข้ึน ความเป็นปัจเจกจะเกิดข้ึนได้ 2 รูปแบบ คือ Collective 
Individuals และ Contra-Individuals รูปแบบแรกเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์ ที่ผู ้คนอยากอยู่ร่วมกันเพ่ือ
สร้างสรรค์สังคม เกิดเป็นสังคมที่เข้มแข็ง แต่ในรูปแบบที่สอง เป็นรูปแบบที่ผู ้คนต่างคนต่างอยู่ มองแต่
ประโยชน์ส่วนตน เกิดสังคมที่เปราะบาง โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งจะมีอยู่สูง  
  Commonization ในโลกที่ยิ่งเชื่อมต่อกันมากข้ึนเท่าไหร่ ผู้คนก็ยิ่งต้องพ่ึงพิงอิงอาศัยกัน
มากยิ่งขึ้นเท่านั้น ความเสี่ยงและภัยคุกคามมิได้ส่งผลกระทบต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะ หากแต่
ส่งผลกระทบต่อโลกโดยรวม เป็นปัญหาที่ทุกประเทศต้องเผชิญที่เรียกกันว่า “Global Commons” อาทิ 
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โรคระบาด การก่อการร้าย ภาวะโลกร้อน เป็นต้น นั่นหมายความว่า จากนี้ไป เวลา
สุขประชาคมโลกจะสุขด้วยกัน และเวลาทุกข์ประชาคมโลกก็จะทุกข์ด้วยกันด้วย  

ทั้ง 5 กระแสดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ  
  1) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการดำรงอยู่  
  2) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการดำเนินธุรกิจ  
  3) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการทางาน  
  4) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการเรียนรู้  
 เพราะกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับกับดักสามกับดักที่ประเทศไทย
กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ในอดีตจะพบว่าประเทศไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจาก  
  Thailand 1.0 ที่เน้นเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม  
  Thailand 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา  
  Thailand 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากข้ึน  
จะเห็นได้ว่าการพัฒนาในทั้ง 3 ยุค ยังไม่สามารถทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ ทำ
ให้ต้องติดอยู่ในกับดัก 3 ประการ ได้แก่ 
  1.กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Competitive Nutcracker) กล่าวคือ เราไม่สามารถที่
จะขยับขึ้นไปแข่งขันกับประเทศคู่แข่งขันที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค ์
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  2.กับดักความเหลื่อมล้ำ (Inequality Trap) กล่าวคือ ช่องว่างของรายได้และโอกาสของ
คนจนและคนรวยมีระดับที่ห่างกันมากข้ึน  
  3.กับดักความไม่สมดุล (Imbalance Trap) โดยในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทย
เน้นความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ แต่ละเลยการรักษ์สิ่งแวดล้อม การสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการยกระดับ
ศักยภาพและภูมิปัญญามนุษย์ จนส่งผลกระทบเชิงลบในมิติต่าง ๆ มากมาย ดังนั้น 

Thailand 4.0 จึงนำ โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนมาใช้เป็น
กรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ  โดยมีแกนยุทธศาสตร์ 2 ประการ ได้แก่ 
  1.สร้างความเข้มแข็งภายใน 
  2.เชื่อมประเทศไทยกับสังคมโลก 
  Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้า และกับดักความไม่สมดุล พร้อม ๆกับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ 
ประเทศในโลกที่หนึ ่ง ที่มีความมั ่นคง มั่งคั ่ง และยั ่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial 
Revolution อย่างThailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ดังนั้น สิ่งที่
คาดหวังจากไทยแลนด์ 4.0 จึงมีด้วยกัน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
  1. อยู ่ใน “สังคมไทย 4.0” ที ่เป ็นสังคมที ่ม ีความหวัง  (Hope) เป็นสังคมที ่เป ี ่ยมสุข 
(Happiness) และเป็นสังคมท่ีมีความสมานฉันท์ (Harmony) เป็นสังคมที่มีความพอเพียง โดยมีคนชนชั้นกลาง
เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ เกิดความเท่าเทียมในสังคม ความเหลื่อมล้าอยู่ในระดับต่ำ มีสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพที่ด ี 
  2. เป็น คนไทย 4.0 ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพดี และได้รับสวัสดิการทางสังคม
ที่เหมาะสมตลอดทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยี สามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ และ
สามารถมีส่วนร่วมกับนานาชาติเพ่ือทาให้โลกดีขึ้น น่าอยู่ข้ึน  
  3. เป็น เกษตรกร 4.0 ที่หลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู้ผลิต
มาเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers) มีการบริหารจัดการที่ดี มีต้นทุนการผลิตต่ำ 
สามารถเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป  
  4. เป็น SME 4.0 ที่สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ในการ
สร้างมูลค่าในสินค้าและบริการ มีความสามารถทางการค้าขาย สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียน 
และตลาดโลก ทาให้มีรายได้สูงขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน และมีอนาคตที่สดใส  
  5. เกิด จังหวัด 4.0 ที่มีการกระจายความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถทา
งานในถิ่นฐานบ้านเกิดได้ โดยไม่จาเป็นต้องเข้ามาทางานในกรุงเทพฯหรือเมืองใหญ่ เนื่องจากมีลู่ทาง โอกาส 
และงานที่ดีกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  
เป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่
ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก 
“ประชารัฐ”  
 

สิ่งท่ีคนไทยคาดว่าจะได้รับจาก Thailand 4.0 ได้แก่ 
1. อยู่ใน “สังคมไทย 4.0” ที่เป็นสังคมที่มีความหวัง (Hope) เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และเป็น
สังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony) เป็นสังคมที่มีความพอเพียง โดยมีคนชนชั้นกลางเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ เกิดความเท่าเทียมในสังคม ความเหลื่อมล้าอยู่ในระดับต่ำ มีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดี  
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2. เป็น คนไทย 4.0 ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพดี และได้รับสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมตลอด
ทุกช่วงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยี สามารถอยู่บนเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจ และสามารถมีส่วนร่วมกับ
นานาชาติเพ่ือทาให้โลกดีขึ้น น่าอยู่ข้ึน  

3. เป็น เกษตรกร 4.0 ที ่หลุดพ้นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู ้ผล ิตมาเป็น
ผู้ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmers) มีการบริหารจัดการที่ดี มีต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถ
เพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจากการแปรรูป  

4. เป็น SME 4.0 ที่สามารถสร้างหรือใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างมูลค่าในสินค้า
และบริการ มีความสามารถทางการค้าขาย สามารถเข้าถึงตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียน และตลาดโลก ทาให้
มีรายได้สูงข้ึน มีชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน และมีอนาคตที่สดใส  

5. เกิด จังหวัด 4.0 ที่มีการกระจายความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถทางานในถิ่นฐานบ้าน
เกิดได ้โดยไม่จาเป็นต้องเข้ามาทางานในกรุงเทพฯหรือเมืองใหญ่ เนื่องจากมีลู่ทาง โอกาส และงานที่ดีกระจาย
อยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  

1.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
➢ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก 
สมุทรปราการ ปี 2561 - 2564 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของ อินโดจีน    
          และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งสเริมและสนับสนุนการนำนวัตกกรรมมาใช้ในการผลิต ระบบการตลาด และโครงสร้าง 
          พ้ืนฐานทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ (Zonning) เพ่ือให้สินค้าเกษตรได้ 
          มาตรฐานสากลเชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 
ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุน        
           การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนวัตกรรมการเกษตรแปรรูปและสมุนไพร พลังงานทดแทน 

และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและกลุ่มเกษตรกร สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน 
อุตสาหกรมมใหม่ (New S-Curve) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและปกป้องทรัพยากกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม      
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

 
1.5 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ.2561–2564) 

วิสัยทัศน ์
ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน  

ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ  
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล  

เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเกษตรกรรมและบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้าง 
          ภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคม บนฐานแห่งความพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
 
1.6 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2561-2564 

 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน ได้แก ่

ยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  
ยุทธศาสตร์ที ่3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

2.1 วิสัยทัศน์ (vision) 
 

 
 
  

 
 

วิสัยทัศน ์(vision) 
ตำบลน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
มุ่งบริการด้วยคุณธรรม 
นำสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

วิสัยทัศนข์องจังหวดั (Vision ) 
เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

เกษตรปลอดภัย  
ก้าวไกลสู่โลจิสติกส์  

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ  
ศูนย์กลางการแพทย์แผนไทย 

วิสัยทัศน ์
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

พร้อมพัฒนาทุนสังคมให้เข้มแข็ง  
ส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจชุมชน 
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2.2 ยุทธศาสตร์  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 4 ด้าน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาตำบลน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การให้บริการที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาแบบยั่งยืน 

  

โดยในแต่ละยุทธศาสตร์มีแนวทางการพัฒนาและรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาตำบลน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 3 แนวทาง 

(1) การบริการข้ันพ้ืนฐานที่ดี โดยจัดให้มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะครบครัน ระบบ
การคมนาคมที่ดี เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างทั่วถึง 
(2) การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการบริการ สาธารณสุขที่มีคุณภาพทั่วถึง 
โดยเน้นทั้งด้านการสร้างสุขภาพ และการซ่อมแซมสุขภาพ พร้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมให้น่า
อยู่โดยยึดการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ 
(3) การแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมรายได้โดยส่งเสริมให้ ประชาชนมีงานทำ มีรายได้
มั่นคงเพียงพอต่อการดำรงชีพ ค่าครองชีพไม่สูง มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยอย่างพอเพียงสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก โดยสร้างโอกาสให้แก่เกษตรได้พัฒนาความรู้ เข้าถึง
แหล่งเงินทุน และส่งเสริมพัฒนาภูปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 2 แนวทาง 
(1) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดี โดยประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ควบคุมการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืน มีความปลอดภัยและให้บริการที่ดี 
(2) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให้บริการที่ดี กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 3 แนวทาง 
  (1) การพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในทุกระดับให้มีจิตสำนึกท่ีดีในการให้บริการประชาชน 

(2) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบย่ังยืน กำหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 3 แนวทาง 
(1) การพัฒนาคน สร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยพัฒนาคนให้มีศักยภาพมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึงมุ่งเน้นให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีสุขภาพดี 
(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกด้าน 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบทุก   

ช่วงวัย 
 

2.3  เป้าประสงค์  
       (1) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะครบครัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีและเพ่ือ

คุณภาพชีวิตที่ดี 
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       (2) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ี ครบครันพร้อมโยง
กับแหล่งท่องเที่ยวอื่น เพ่ือเพ่ิมรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว 

       (3) เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การจำหน่ายผลผลิตทางการ
เกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได ้

                (4) พัฒนาคนให้มีศักยภาพ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง พร้อมส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

           (5) เพ่ือให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 

 2.4 ตัวช้ีวัด   
 

ยุทธศาสตร์ 1 : ตำบลน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ : เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะครบครัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีและเพ่ือคุณภาพชีวิต
ที่ด ี  
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ : จำนวนถนน,ระบบสาธารณูปโภค,สาธารณูปการ,ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
   ระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพทั่วถึง 
   การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน 
 จำนวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพทั่วถึงครอบคลุม 
 จำนวนครัวเรือนที่ยากจนลดลง 
 มีเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย 
 จำนวนครัวเรือนที่ยากจนลดลง 
 จำนวนผู้ยากไร้ลดลง 

ยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีครบครันพร้อมโยงกับ
แหล่งท่องเที่ยวอื่น เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ประชาชนและจำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์   มีสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีครบครัน

พร้อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น เพ่ือเพ่ิมรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว 
จำนวนอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
จำนวนผู้ประกอบการร้านค้ามีความสะอาด เป็นระเบียบเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ 3 : การให้บริการที่ดี 
เป้าประสงค์ : พัฒนาคนให้มีศักยภาพ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง พร้อมส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา
และวัฒนธรรม เพ่ือให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ : จำนวนวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงานที่ได้มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
 ผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงานและลูกจ้าง อบต. มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

มีระบบการจัดเก็บภาษีที่ได้มาตราฐาน 
มีวัสดุครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหาร สมาชิกฯ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน พนักงานและลูกจ้าง อบต. มีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน 
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มีระบบสวัสดิการที่ได้มาตราฐาน 
มีระบบกองทุนที่ได้มาตราฐาน 
ประชาชน เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยเพ่ิมข้ึน 
ประชาชน เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของ 
อบต. เพ่ิมขึ้น 
ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง 
จำนวนโรคติดต่อต่าง ๆสามารถควบคุมได้ 
มีขนบธรรมเนียม,ประเพณีคงอยู่สืบไป 
มีการบูรณาการร่วมกัน 
จำนวนผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดลดลง 
ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดครอบคลุมทั่วถึง 
มีระบบสาธารณสุขที่ดี  

ยุทธศาสตร์ : 4 การพัฒนาแบบย่ังยืน 
เป้าประสงค์ : พัฒนาคนให้มีศักยภาพ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง พร้อมส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา
และวัฒนธรรม เพ่ือให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  จำนวนของเด็กนักเรียน,เด็กก่อนเกณฑ์มีโภชนาการที่ดี 

จำนวนเด็กก่อนเกณฑ์มีพัฒนาการท่ีดี 
จำนวนครุภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
จำนวนคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน 
จำนวนสนามเด็กเล่นที่ได้มาตราฐาน 
จำนวนครุภัณฑ์ที่เพียงพอสำหรับศูนย์เด็กเล็ก 
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีขึ้น 
มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 

 ผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ มีสุขภาพกายและจิตดี 
 ผู้เข้าเรียนสามารถตอบโต้ภาษาอังกฤษได้ดี 
 มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 จำนวนร้อยละของนักเรียนและเด็กก่อนเกณฑ์ได้รับ 
 อาหารกลางวันและอาหารเสริมนมเพ่ิมข้ึน 
 จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ติดยาเสพติดลดลง 
 ประเพณีวัฒนธรรมยังคงอยู่ต่อไป 
 จำนวนผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกลดลง                                                                                                            

  2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   2)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
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2.6  กลยุทธ์ 
1) การบริการขั้นพื้นฐานที่ดี โดยจัดให้มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะครบครัน ระบบ

การคมนาคมที่ดี เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างทั่วถึง 
2) การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยจัดให้มีการบริการ สาธารณสุขที่มีคุณภาพทั่วถึง 

โดยเน้นทั้งด้านการสร้างสุขภาพ และการซ่อมแซมสุขภาพ พร้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่โดยยึดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ 

3) การแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมรายได้โดยส่งเสริมให้ ประชาชนมีงานทำ มีรายได้
มั่นคงเพียงพอต่อการดำรงชีพ ค่าครองชีพไม่สูง มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยอย่างพอเพียงสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เศรษฐกิจฐานราก โดยสร้างโอกาสให้แก่เกษตรได้พัฒนาความรู้ เข้าถึงแหล่งเงินทุนและส่งเสริมพัฒนาภูปัญญา
ท้องถิ่น 

4) การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดี โดยประสานหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง ควบคุมการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืน มีความปลอดภัยและให้บริการที่ดี 

5) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก 
  6) การพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ในทุกระดับให้มีจิตสำนึกท่ีดีในการให้บริการประชาชน 
  7) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้   

ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
8) การพัฒนาคน สร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยพัฒนาคนให้มีศักยภาพมีโอกาสได้รับการศึกษา

อย่างทั่วถึงมุ่งเน้นให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีสุขภาพดี 
9) เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน การแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกด้าน 
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาตำบลน่าอยู่   
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การให้บริการที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาแบบย่ังยืน 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

ในภาพรวม ดังนี้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ป ีได ้ใช ้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อให้ทราบสถานภาพ และทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณา
สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาส ภัยคุกคาม และสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อนเพ่ือ
ประเมินโอกาสและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงพิจารณาถึงสภาพทั่วไป 
รวมทั้งพิจารณาสภาพแวดล้อมของการพัฒนา ได้แก่ การแข่งขันและความร่วมมือจากภายนอกโดยนำมา
วิเคราะห์ในแต่ละด้าน 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS ดังนี้ 

 
 
 
 
 

เป้าประสงค์  

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว     

ตัวช้ีวัด 
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ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strenght) จุดอ่อน (Weakness) 

1.  ด้านการบริหาร 
1.1  การจัดแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วน 

ตำบลหนองแก้วมีความชัดเจน ครอบคลุมตาม
อำนาจ หน้าที่ ตามมาตรา 66 มาตรา 67 
และมาตรา 68 

1.2  มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ชัดเจนในการบริหาร 
1.3  คณะผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในการทำงาน เข้าใจปัญหาและ
ศักยภาพของตำบล อันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนา 

1.4  มีการมอบอำนาจการบริหารงานตามลำดับ
ชั้น 

1.5  ผู้บริหารท้องถิน่สามารถกำหนดนโยบายได้
เอง ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

1.6  การบริหารงานมีความคล่องตัวเนื่องจากมี
ความ พร้อมด้านทรัพยาก 

 

1.  ด้านการบริหาร 
1.1  โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

หนองแก้ว มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

1.2  การสื่อสารภายในองค์กรยังขาดความ
ชัดเจนในบางเรื่อง  ทำให้ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

1.3  มีความขัดแย้งภายในองค์กร ที่เป็น
อุปสรรคต่อการบริหาร 

1.4  ความต้องการและคาดหวังของประชาชน
มีสูงแต ่องค์การบริหารส่วนตำบล
ตอบสนองได้น้อยด้วยข้อจำกัดด้าน
งบประมาณ 

 
 

 

2.  ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่  
2.1  มีระเบียบและกฎหมายที่เอ้ือต่อการ

บริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแก้ว  

2.2  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
สามารถออกข้อบัญญัติได้ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย  

2.3  มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมาก
ขึ้น ตามแผนการกระจายอำนาจ ฯ 

2.  ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อำนาจหน้าที่  
2.1  มีระเบียบกฎหมายใหม่ ๆจำนวนมากทำ

ให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อ
เหตุการณ ์ 

2.2  อำนาจในการออกกฎหมาย การบังคับใช้ 
กฎหมายและการออกระเบียบต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลมีน้อย  

2.3  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองแก้วบางส่วนขาดความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมาย และ อำนาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

2.4  ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจบทบาท
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  

2.5  อำนาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอำนาจ
ฯ ยังไม่มี ความชัดเจนในหลายภารกิจ 
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  ด้านบุคลากร  
3.1  สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจ 

และกำลังงบประมาณ  
3.2  บุคลากรในสายของพนักงานส่วนตำบล

(ข้าราชการ) เป็นบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ิมมากขึ้น  

 

  ด้านบุคลากร  
3.1  จำนวนบุคลากรที่จะต้องเพ่ิมจำนวนมาก

ขึ้น จะมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมาก
ขึ้นในอนาคต  

3.2  บุคลากรตามโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง
ยังไม่มีการคัดเลือกสรรหาเต็มอัตราตาม 

     โครงสร้าง 
 

3.3 บุคลากรส่วนใหญ่มีความเข้าใจในวัฒนธรรม
และปัญหาของท้องถิ่น  

3.4  มีการพัฒนาบุคลากรโดยต่อเนื่องทุกปี  
3.5  ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติได้มาจากการ

เลือกตั้ง โดยตรงทำให้เข้าใจปัญหาและความ
ต้องการของ ประชาชน  

 
3.3  บุคลากรบางส่วนเป็นอัตราที่บรรจุใหม่ ยัง

ขาดประสบการณ์ในการทำงาน  
3.4  บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้าน

เทคโนโลยี สารสนเทศ ซึ่งเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการปฏิบัติงานในอนาคต  

3.5  มีการโอนย้าย หรือลาออกของบุคลากร
บ่อยครั้ง  

4. ด้านงบประมาณ 
   4.1 มีรายได้จากการจัดเก็บเป็นของตนเอง ทำให้มี
ความคล่องตัวในการบริหารงานงาน 
  4.2 แนวโน้มของรายได้มีปราณเพ่ิมมากขึ้น
ตามลำดับ ตามแผนการกระจายอำนาจฯ และการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
  4.3 มีข้อบัญญัติงบประมาณเป็นกฎหมายและเป็น
เครื่องมือสำหรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ด้านงบประมาณ 
  4.1 รายได้ที่ อบต. จัดเก็บเองมีน้อยเมื่อเทียบ
กับรายได้จากเงินอุดหนุนและรายได้ที่รัฐจัดสรรให้ 
  4.2 รายได้มีจำนวนจำกัด แต่ความต้องการใช้
งบประมาณมีสูง 
4.3 ขาดงบประมาณในการทำบริการสาธารณะ
ขนาดใหญ่ 

5. ด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
  5.1 เริ่มมีการนำคอมพิวเตอร์มาจัดเก็บระบบ
ฐานข้อมูล 
  5.2 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
  5.3 มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet LAN) 
และเวปไซต์ เพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูล 

5. ด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
  5.1 ขาดบุคลากรที่ทำหน้าที่โดยตรงด้านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ ทำให้การจัดเก็บระบบข้อมูลยัง
ไม่เป็นระบบดีพอ 
  5.2 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในบางระบบมี
ราคาสูง เช่น ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นต้น 

6. การประสานงาน/การอำนวยการ/ความร่วมมือ
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  6.1 มีความสัมพันธ์และร่วมมือกันระหว่างภาคี
พัฒนาต่าง ๆ เช่น วัด บ้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ฯลฯ ในพ้ืนที่ เป็นอย่างดี 
  6.2 มีการประสานงานและร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนเป็นอย่างดี 

6. การประสานงาน/การอำนวยการ/ความ
ร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  6.1 การประสานงานระหว่างราชการส่วน
ภูมิภาคในระดับอำเภอ/จังหวัด ยังไม่ดีพอ 
6.2 `การทำงานร่วมกันกับฝ่ายปกครองในพ้ืนที่ 
(กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ยังมีความเห็นไม่ตรงกันในบาง
เรื่อง 
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7. ด้านทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการ
ทำงาน 
  7.1 มีวัสด ุอุปกรณ์ ที่จำเป็นเป็นในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ 

7. ด้านทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการ
ทำงาน 
7.1 ยังขาดแคลนเครื่องมือเฉพาะทาง เช่น รถเก็บ
ขยะเป็นต้น 
 

  
    ปัจจัยภายใน 

โอกาส (Opportunnity) อุปสรรค (Theat) 
1.  ด้านการเมืองการปกครอง 
1.1  มีการประสานงานกับนักการเมืองระดับต่าง ๆ 
ได้เป็นอย่างดี 
1.2  กลุ่มการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์มีความ
ขัดแย้งน้อย 
1.3  ประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตย และสนใจ
การเมืองสูง 
1.4  ระบบการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่มีความเข้มแข็ง ไม่
มีการขัดแย้ง ทำให้ง่ายต่อการบริหาร 
 
 
 

1.  ด้านการเมืองการปกครอง 
1.1 ความขัดแย้งทางการเมืองระดับชาติ ขาด

ความสามัคคีและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
1.2  การประสานงานระหว่างองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ในระดับเทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมีน้อย 

1.3  มีการแทรกแซงจากนักการเมืองในพ้ืนที่ 
 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
2.1  พ้ืนที่อยู่ติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
2.2  พ้ืนที่ตำบลมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่ง

จำหน่ายผลผลิตจากไม้ไผ่,ตาล,และน้ำมัน
กฤษณา 

2.3  มีแหล่งเงินทุนในระบบ 
2.4  มีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับชุมชน 
2.5 พ้ืนที่ตำบลมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์/เชิงวัฒนธรรมในอนาคต 
     มีความพร้อมด้านระบบสาธารณูปโภค  การ

คมนาคมสะดวก 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
2.1  รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 

และน้ำมันราคาแพง 
2.2  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีความเข้มแข็งในกลุ่ม

น้อย 
2.3  ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ราคา

ตกต่ำ 
2.4  ประสบภัยธรรมชาติ, โดยเฉพาะการ

ประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งทุกปี 
2.5  สินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ยัง

ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร 
2.6  แหล่งรายได้ส่วนใหญ่ของตำบลพ่ึงพามา

จากการจ้างงานหรือทำงานจากภายนอก
ตำบล เนื่องจากในตำบลมีหน่วยธุรกิจน้อย 

2.7  ประชาชนยังไม่เข้าใจแนวทางการดำเนิน
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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โอกาส (Opportunnity) อุปสรรค (Theat) 
3.  ด้านสังคม 
     3.1  ประชาชนมีการศึกษาสูง โดยเฉพาะคนรุ่น    
ใหม่ 
     3.2  มีสถานศึกษาอย่างพอเพียงในทุกระดับ 
     3.3  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ
โรงพยาบาลในจังหวัดหลายแห่ง 
     3.4  มีกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
     3.5  มีกองทุนสวัสดิการชุมชนประจำตำบล 
     3.6  มีศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัย
ประจำถิ่น (ศปถ.) 
     3.7  มีศูนย์พัฒนาครอบครัวประจำตำบล 
     3.8  มีศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นสายใยชุมชน 
 

3.  ด้านสังคม 
3.1 สภาพของสังคมชนบทที่มีความเอ้ืออาทร

ต่อกันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเมืองที่มี
ปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนขึ้น 

      3.2  สถาบันครอบครัวมีความอ่อนแอ พ่อแม่ 
ผู้ปกครองไม่ค่อยมีเวลาดูแลบุตรหลาน ทำให้เด็ก 
เยาวชน และวัยรุ่นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น 
แสดงนิสัยก้าวร้าว ชอบมั่วสุ่ม ติดสารเสพติด ติด
อินเตอร์เน็ต/ติดเกมส์  มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์  เล่นการพนันบอล 
เป็นต้น เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนขึ้น แก้ไขได้
ยาก 
 

4.  ด้านนโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
    4.1  กฏหมายกระจายอำนาจฯ เอ้ือต่อการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4.2  การปรับอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง ทำให้
บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

 

4.  ด้านนโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
    4.1 การกระจายอำนาจเป็นไปด้วยความล่าช้า
ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
    4.2  นโยบายของรัฐบาลขาดความต่อเนื่อง 
    4.3  นโยบายที่รัฐบาลสั่งการให้ อปท. ปฏิบัติ 
เป็นภาระต่อการทำงานของ อปท 

5.  ด้านเทคโนโลยี 
5.1  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความ
สะดวก คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการทำงาน
เพ่ิมข้ึน 
5.2  ผู้บริหารมีความรู้เข้าใจด้านเทคโนโลยี 
5.3  ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม 

5.  ด้านเทคโนโลยี 
5.1  เทคโนโลยีทันสมัยมีราคาแพง และมีความ
ยุ่งยากซับซ้อนในการใช้งาน ประกอบกับ
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ดังนั้นการ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงไม่ง่ายนัก 
5.2  บุคลากรปฏิเสธการเรียนรู้และยอมรับ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
5.3  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ได้ฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวข้อง 

ดาน 

สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนม 
อนาคต 

1. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและน้ำประปา
สำหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

แหล่งน้ำและ
น้ำประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

ในเขตองค์การ
บริหาร 
ส่วนตำบล 

ประชาชนมีแหล่งน้ำ
และมีน้ำประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

2) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถดำเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

ไฟฟ้า ทางและที่
สาธารณะใน
เขต องค์การ
บริหารส่วน
ตำบล 

ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

3) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ำยังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน  

ราง/ท่อระบายน้ำ พ้ืนที่ในเขต 
อบต. 

มีรางระบายน้ำ
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก ไม่อุดตัน  

4) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาเพ่ิมมากขึ้น  

เส้นทางคมนาคม เส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
สาธารณะและ
ประชาชนมี
ความต้องการ
ให้ดำเนินการ 

มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 
ไปมา 

2. ด้านเศรษฐกิจ ขาดแคลนศูนย์การค้า 
รวมถึงศูนย์กระจายสินค้า
ในชุมชน 

หมู่บ้านภายใน
ตำบลหนองแก้วทั้ง 
12 หมู่ 

หมู่บ้านทั้ง 12 
หมู่ ในเขต 
อบต.หนองแก้ว 

มีศูนย์การค้า/ศูนย์
กระจายสินค้าเชื่อมโยง
ระดับภูมิภาค 

  
3. ด้านสังคม กระแส Sociel Media ประชาชนในตำบล

หนองแก้วทั้งหมด 
หมู่บ้านทั้ง  
12 หมู่บ้าน 
ในเขต  
อบต.หนองแก้ว 

ใช้ Sociel Media 
อย่างเข้าใจ ปลอดภัย 
และได้ประโยชน์ 
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คำอธิบายตารางยุทธศาสตร์ 
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ความ 
เช่ือมโยงกับ 
ยุทธศาสตร์ 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต 

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ 

อปท. เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ 
หน่วย 

สนับสนุน 
61 62 6

3 
6
4 

65      

 

 
 
 
 
 

1 พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบรหิารจดัการน้ำ
อย่างบูรณาการ 
2 พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม 
3 ยกระดับการบรหิารจัดการงานด้านสงัคม 
การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคม บนฐาน
แห่งความพอเพยีง 
4 พัฒนาด้านทอ่งเที่ยว 
5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
6 พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมนุไพร 

 

   1.  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะครบครัน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดีและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ ครบครันพร้อมโยงกับแหล่งท่องเท่ียวอื่น เพื่อเพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยว 
3.  เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ 
4. พัฒนาคนให้มีศักยภาพ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง พร้อมส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 
5.  เพื่อให้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

 

1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้
เข้มแข็ง  
3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวชมุชน 
4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

 

1.  การบริการขั้นพื้นฐานที่ดี 
2.  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี  
3. การแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมรายได้  
4.  การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดี 
5.  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  พัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวและสิ่ง

อำนวยความสะดวก 
6.  การพัฒนาบุคลากร   
7.  ส่งเสริมคุณธรรม  
8.  การพัฒนาคน  สร้างชุมชนเข้มแข็ง   
9.เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน   

 

1   การพัฒนาตำบลน่าอยู่   
2  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
3  การให้บริการที่ดี 
4  การพัฒนาแบบยั่งยืน 

 

1.  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและ
รวดเร็ว   
 2.  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
3.ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 
4.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
5.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ผลผลิต/โครงการ 
เชิงปริมาณ 

ผลผลิต/โครงการเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ  

หน่วยงานหลัก 

หน่วยงานรอง 
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ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

 
 

ลำดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

1. 

การพัฒนา
ตำบล   

น่าอยู่สูชุ่มชน
เข้มแข็ง 

บริหารทั่วไป 
แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน 
สำนักปลัดฯ 

อบจ. 

บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองการศึกษาฯ 

บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง 

ของชุมชน 
สำนักปลัด/ 

กองช่าง 
ด้านการ
เศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร กองช่าง 

ด้านการ
ดำเนินงานอ่ืน 

แผนงานงบกลาง สำนักปลัดฯ 

2. 
การพัฒนา 

แหล่งท่องเที่ยว 
บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

สำนักปลัดฯ 

3. 
การให้บริการ 

ที่ดี 
บริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารทั่วไป 
สำนักปลัด/ 

กองการศึกษาฯ 
แผนงานงบกลาง สำนักปลัดฯ 

4. 
การพัฒนา 
แบบยั่งยนื 

บริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารทั่วไป กองช่าง 

แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

สำนักปลัดฯ 

บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

บริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานสาธรณสุข สำนักปลัดฯ 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง

ชุมชน 
สำนักปลัด/ 

กองการศึกษาฯ 

บริหารทั่วไป 
แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
กองการศึกษาฯ 

แผนงบกลาง กองการศึกษาฯ 
รวม 4 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 9 แผนงาน 4 สำนัก/กอง 

 
                                                                                                                                   

 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 10,000 10,000 1,060,000 160,000 - 10,000 1,240,000
1.2 แผนงานสาธารณสุข 232,000 232,000 662,000 532,000 - 532,000 1,658,000
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 250,000 8,430,000 250,000 8,680,000
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 275,200 185,200 250,000 8,430,000 250,000 9,140,400
1.5 แผนงานการเกษตร 150,000 150,000 210,000 150,000 150,000 660,000
1.6 แผนงานงบกลาง 7,425,300 7,425,300 7,425,300 7,425,300 7,425,300 29,701,200

รวม 0 8,092,500 0 8,002,500 0 9,857,300 0 25,127,300 0 8,617,300 0 51,079,600
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ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำต ำบลน่ำอยู่สู่ชุมชนท่ีเข้มแข็ง

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแก้ว อ ำเภอประจันตคำม จังหวัดปรำจีนบุรี

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



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

2.1  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 0 0 0 0 5 390,000 5 390,000 5 390,000 10 780,000
รวม 0 0 0 0 5 390,000 5 390,000 5 390,000 10 780,000
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บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแก้ว อ ำเภอประจันตคำม จังหวัดปรำจีนบุรี

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน - - 0 0
3.2  แผนงานงบกลาง - - 0 0

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
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ปี 2565 รวม 5 ปี
ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรให้บริกำรท่ีดี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแก้ว อ ำเภอประจันตคำม จังหวัดปรำจีนบุรี



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

4.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 0 0 0 0 - - 0 0
4.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน 0 0 0 0 - - 0 0
4.3  แผนงานการศึกษา 0 0 0 0 - - 0 0
4.4  แผนงานสาธารณสุข 0 0 0 0 - - 0 0
4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0

*หมำยเหตุ
  1. ยกเลิกแบบ ผ.07 ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี 10 ตุลำคม 2559
  2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน ำข้อมูลเดิมท่ีอยู่ในแบบ ผ.07 ของแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) น ำมำลงในแบบ ผ.01
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ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำแบบย่ังยืน

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2563

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแก้ว อ ำเภอประจันตคำม จังหวัดปรำจีนบุรี

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



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์ แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนายประยุง สินวงษ์ ถึงบ้าน
นายสมพงษ์ ยาจันทา หมู่ 11

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญตร ไป - มา ได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร ยาว 600 เมตร
 หนา 12 เซนติเมตร

0 0 1,100,000 0 0 ถนน คสล.
จ านวน 1 เส้น

ประชาชน มีสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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3,000,000 3,000,000    3,000,000 จ านวนถนนท่ี
แซ่มแซม

ประชาชนท้ัง 12 หมู่ มี
การคมนาคมท่ีสะดวก
มากข้ึนลดระยะเวลาใน
การเดินทาง

กองช่างเพ่ือซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์
ติกท่ีช ารุดเป็นหลุมให้ใช้การ
ได้ดีข้ึน และประชาชน
สามารถสัญจร ไป - มา  ได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

3 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์
ติกภายในต าบลหนองแก้ว หมู่ท่ี 
1-12

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติด
ภายในต าบลหนองแก้ว ต าบล
หนองแก้ว (ตามจ านวนท่ีช ารุด)

3,000,000 3,000,000 

จ านวน 1 อาคาร องค์การบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมท่ีดี

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสก่อสร้างอาคารท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แก้ว(ตามแบบแปลนท่ี อบต.
ก าหนด)

เพ่ือเป็นอาคารท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบล

อาคาร 2 ช้ัน ขนาดกว้าง 10 
เมตร ยาว 28 เมตร สูงเฉล่ีย 
9 เมตร

0 0 8,000,000 8,000,000    8,000,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/พ.ศ.2563

องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

โครงการต่อเนือ่ง



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ดินลูกรังภายในต าบล หมู่ 1 - 12
เพ่ือซ่อมแซมถนนแอส-ฟัลท์
ติกท่ีช ารุดเป็นหลุมให้ใช้การได้
ดีข้ึน และประชาชนสามารถ
สัญจร    ไป - มา ได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ถนนดินลูกรังทุกสายในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

0 0 1,200,000 1,200,000     1,200,000 จ านวนถนนท่ี
ซ่อมแซม

ประชาชนในต าบลมี
ความปลอดภัยในการ
สัญจร

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
แยกหนองแก้ว หมู่ 5 เช่ือมถนน
สายท่าโพธ์ิ - เนินเป้า หมู่ 4

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี   
หมู่ 4,5 ได้มีถนนส าหรับ
คมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. จากแยกหนองแก้ว
 หมู่ 5 เช่ือมถนนสาย   ท่าโพธ์ิ
เนินเป้า หมู่ 4 กว้าง 4เมตร 
ยาว 510 เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 2 จุด และลูกรัง
เสริมไหล่ทาง

0 0 1,253,000 1,253,000    0 จ านวน 1 สาย ประชาชนหมู่ 5 มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมข้ึน

กองช่าง

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้า
ส านักงานหนองแก้วแห่งใหม่

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าเข้า
อาคารส านักงานแห่งใหม่

เพ่ือเพ่ิมความส่องสว่างให้แก่
สถานท่ีราชการความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของทางราชการ

0 0 1,500,000 1,500,000    0 หม้อแปลงขนาด 
เควีเอ 1 ชุด

ท่ีท าการ              
อบต.หนองแก้วแห่งใหม่
มีไฟฟ้าใช้เพียงพอในการ
ให้บริการประชาชน

กองช่าง

7 วางระบบผังเมือง เพ่ือความเป็นระเบียบร้อย
ของชุมชนหมู่บ้าน

ระบบผังเมืองรวม จ านวน 1 
แบบ

0 200,000    200,000    200,000      200,000    จ านวนคร้ังใน
การวางระบบ

หมู่บ้าน,ชุมชนในต าบล
มรความเป็นระเบียบ

กองช่าง

8 ซ่อมแซมไฟฟ้าไหล่ทางหมู่ 1-12 เพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาให้
ใช้การได้ดี

ตามจ านวนท่ีแจ้งซ่อมแซม 0 0 120,000    120,000      120,000    จ านวนท่ีแจ้งซ่อม ชุมชนมีความส่องสว่าง 
ประชาชนปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์

กองช่าง

9 โครงการจัดซ้ือท่ีดินเพ่ือก่อสร้าง
ถนน คสล. เข้าท่ีท าการองค์การ
บริการส่วนต าบลหนองแก้วแห่ง
ใหม่ หมู่ 3

เพ่ือสร้างถนน คสล. เข้าท่ี
ท าการองค์การบริหาร   
ส่วนต าบลหนองแก้ว     
แห่งใหม่ หมู่ 3

กว้าง 8 เมตร ยาว 245 เมตร 0 0 0 1000000 0 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีความสะดวก
ในการติดต่อราชการ

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
10 โครงการขุดลอกหนองแก้วบ้านไร่

 หมู่ 5
เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กว้าง 40 เมตร  ยาว 50 

เมตรลึกเดิม 3 เมตร ลึกใหม่ 6
 เมตร พร้อมล้อมร้ัวลวดหนาม

0 0 0 760,000      0 จ านวน 1 แห่ง มีปริมาณน้ าใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตต่อจาดถนน
เดิม (อบจ.) ถึงบ้านโคกยายมน 
เขต       ต. ค าตาโหนด (ม.2)

เพ่ือคสามสะดวกในการ
คมนาคม

กว้าง 6 เมตร ยาว 789 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

0 0 1,200,000 0 0 จ านวน 1 สาย มีความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างระบบเสียงตาม
สาย หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 8 
ได้รับข่าวสารได้ท่ัวถึง

เคร่ืองกระจายเสียงพร้อม 
อุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด

0 0 100,000    100,000      100,000    จ านวน 1 แห่ง ประชาชนได้รับข่าวสาร
ได้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

14 ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ 8 จากบ้าน
นางเย้ือน รักษาทรัพย์ ถึงบ้าน 
นายสมศักด์ิ ช่วยแสง

เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 8 ได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

ไฟฟ้าแรงต่ าระยะยาว 475 
เมตร

0 300,000    300,000    300,000      300,000    จ านวน 1 คร้ัง ประชาชนหมู่ 8 จ านวน
 10 หลังคาเรือนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
ซอยอุดมไปบ้านประเถท หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนในหมู่ 8 
ได้มีถนนส าหรับคมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว

ถนน คสล. จาก ซอยอุดมสุข
ไปบ้านประเภทขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 429 เมตร หนา 
15 เซนติเมตร

0 1,029,600 1,029,600 1,029,600    1,029,600 จ านวน 1 สาย ประชาชนหมู่ 8 มีการ
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
เพ่ิมข้ึน

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จาก
ถนนลาดยางวัดโคกอู่ทองถึงสุด
ถนนคลองชลประทาน หมู่ 7

เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 6 เมตร ยาว 128 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

0 840,000    840,000    840,000      840,000    จ านวน 1 สาย การคมนาคมรวดเร็ว กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ทางเข้าบ้านนางสร้อย ทารัญ หมู่ 4

เพ่ือการคมนาคมท่ีสะดวก กว้าง 4 เมตร ยาว 57 เมตร 
หนา 15 เซตติเมตร เสริมไหล่
ทางก่อนเทคอนกรีต กว้าง 
1.20 เมตร

0 142,000    142,000    142,000      142,000    จ านวน 1 เส้น ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร

กองช่าง

85

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

 จ านวน 1 สาย มีความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่างโครงการซ๋อมแซมถนน คสล. สาย
 ม.2 ถึง ถ.ท่าโพธ์ิเนินแดง (ม.2)

12 เพ่ือคสามสะดวกในการ
คมนาคม

กว้าง 6 เมตร ยาว 160 เมตร 0 0 300,000    0 0
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18 โครงการวางท่อระบายน้ าข้าม

คลองสาธารณะบริเวณท่ีนางอ าไพ 
เหียรหัน (อุทิศแล้ว ) หมู่ 2

เพ่ือการขนส่งผลผลิต
สะดวกมากข้ึน

กว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร 
พร้อมท่อระบายน้ าขนาด    
100x100 เซนติเมตร จ านวน
 16 ท่อน พร้อมเทคอนกรีต

0 0 120,000    120,000      0 จ านวน 1 จุด ประชาชนหมู่ 2 มีการ
สัญจรท่ีสะดวกมากข้ึน

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่
 3 ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิ
การ

เพ่ือมให้ประชาชนมีสะพาน
สัญจรได้สะดวก ปลอดภัย

สะพาน คสล. ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 12 เมตร

0 0 0 3,000,000    0 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสะพาน
สัญจรได้สะดวก 
ปลอดภัย

กองช่าง

20 โรงการก่อสร้างถนนลูกรัง จาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - คลานช้าง
คาน หมู่ 11 บ้านชัยคลี

เพ่ือความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่ง

กว้าง 3 มตร ยาง 1,000 
เมตร หนา 15 เซนติเมตร

0 0 666,000    666,000      0 จ านวน 1 สาย การคมนาคมมากมี
ความสะดวกมากข้ึน

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว
บริเวณศาลาประชาคม หมู่ 8

เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้กับ
ประชาชนหมู่ 8

โครงเหล็กแบบสามเหล่ียม สูง
 20 เมตร ฐาน กว้าง ข้างละ 
2 ฟุต ลึก 70 ซม. พร้อม
เคร่ืองขยายเสียง

0 0 50,000      0 0 จ านวน 1 จุด เพ่ือใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย
บ้านนางมณี ถึง บ้านนายช่าง ผู้ดี 
หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนหมู่ 8 มี
การคมนาคมท่ีสะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
300.4 เมตร ไหล่ 0.30 เมตร

0 1,000,000 1,000,000 0 0 จ านวน 1 แห่ง การคมนาคมสะดวก
มากข้ึน

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย
เรียบคลองสะเดา หมู่ 7

เพ่ือการคมนาคมขนส่ง
สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.20 เมตร ยาว 120 
เมตร

0 0 50,000      0 0 จ านวน 1 สาย การคมนาคมสะดวก
มากข้ึน

กองช่าง

24 โครงการจ้างท่ีปรึกษาผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน

เพ่ือจ้างท่ีปรึกษาด้าน 
วิศวกรรม , สถาปัตยกรรม 
วิทยาศาสตร์ ,ส ารวจท่ี
สาธารณะ ,กฎหมาย

จ้างท่ีปรึกษาตามความจ าเป็น
เฉพาะด้าน

0 0 250,000    250,000      250,000    ตามโครงการท่ีมี
ความจ าเป็นต้อง
ใช้ปรึกษา

งานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
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ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

โครงการต่อนื่อง
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24 โครงการขุดสระน้ าบ้านเนินหินต้ัง

หมู่ 10

ประชาชนมีน้ าใจใช้ใน
หน้าแล้ง

ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 40
 เมตร ลึก 3 เมตร

0 0 700,000    0 0 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าเก็บไว้ใช้
หน้าแล้ง

กองช่าง

25 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ 9
 สายบ้านยาง จากสนามกีฬาไป 
หมู่ 12

เพ่ือปรับเปล่ียนผิวถนน 
คสล. เป็นแบบแอสฟัลท์ติก

เสริมถนนแอสฟัลท์ติก ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาง 200 เมตร
 หนา 0.5 เมตร พร้อมป้าย

0 0 0 500,000      0 จ านวน 1 สาย การคมนาคมสะดวก
มากข้ึน

กองช่าง

26 โครงการติดต้ังไฟฟ้าไหล่ทางโคกอู่
ทอง หมู่ 7

เพ่ือประชาชนให้หมู่บ้านมี
ไฟฟ้าใช้ ติดต้ังเสาไฟฟ้า 20 จุด 

0 0 0 100,000      0 จ านวน 20 จุด ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัย

กองช่าง

27 โครงการวางระบบประปาสาย
หลักหมู่ 7

เพ่ือประชาชนมีน้ าประปาใช้
ในครัวเรือน

วางท่อ PVC ขนาด 0.3 
ระยะทาง 1,000 เมตร

0 0 150,000    0 0 จ านวน 1 สาย ประชาชนมีประปาใช้ใน
ครัวเรือน

กองช่าง

28 วางระบบระบายน้ ารอบหมู่บ้าน 
หมู่ 7 (ทางสายหลัก)

เพ่ือระบบระบายน้ าท่ีดีข้ึน
ไม่ให้น้ าท่วมขัง

ท่อขนาด 0.06 เมตร ยาว 600 เมตร 0 0 250,000    0 0 จ านวน 1 สาย น้ าไม่ท่วมขังในหมู่ 7 กองช่าง

29 โครงการจัดซ้ือยางมะตอย
ส าเร็จรูป พร้อมน้ ายาง CRS2

เพ่ือซ่อมแซมถนนภายใน
ต าบลท่ีช ารุดได้ทันต่อ
สถานการณ์

ยางมะตอยขนาด 20 ก.ก. 
จ านวน 500 ถุง พร้อม น้ ายาง

0 0 75,000      75,000        75,000      จัดช้ือยางมะตอย
 ขนาด 20 ก.ก.
 จ านวน 500 
ถุง พร้อมน้ ายาง

การคมนาคมสะดวก
มากข้ึน

กองช่าง

30 โครงการซ่อมแซมขยายท่อประปา
หมู่ 1 - 12

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

วางท่อ PVC ขนาด 2-4 น้ิว 
ระยะทาง ครอบคลุมเขต
ต าบลหนองแก้ว

      50,000       50,000       50,000         50,000       50,000 12 จุด ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

31 โครงการติดต้ังไฟก่ิง หมู่ 1-12 
จ านวนหมู่บ้านละ 10 จุด

เพ่ือให้ชุมชนมีความส่องว่าง 
เพ่ิมความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์ของประชาชน

ติดต้ังไฟก่ิง หมู่ 1-12 จ านวน
 หมู่บ้านละ 10 จุด

0 0 0 4,800,000    4,800,000 จ านวน 12 แห่ง ชุมชนมีความส่องสว่าง 
เพ่ิมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

กองช่าง

32 โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. 
ด้วยยางยางแอสฟัลท์ติด ซอย 3 
หมู่ 12 บ้านโคกเข่ือน

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกข้ึนและ
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,800 เมตร หนา 15 
เซนติเมตร

0 0 3,960,000 3,960,000    0 จ านวน 1 โครงการการคมนาคมสะดวก
มากข้ึน

กองช่าง
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33 โครงการเสริมสร้างลูกรังไหล่ทาง

ซอย 2 หมู่ 12 บ้านโคกเข่ือน 
(เสริมไหล่ทาง)

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกข้ึนและ
ปลอดภัย

ไหล่ทาง 2 ข้าง ข้างละ 0.05 
เมตร ยาว 288 เมตร

0 0 0 50,000        0 จ านวน 1 โครงการการคมนาคมสะดวก
มากข้ึน

กองช่าง

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้าโคกเข่ือน 
ซอย 2 หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
หมู่ 12 มีไฟฟ้าส่องสว่าง

ระยะทาง 88 เมตร 0 0 450,000    450,000      0 จ านวน 20 ชุด มีไฟฟ้าใช้พียงพอครบ
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

35  โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน
ลอดยาง หมู่ 11

เพ่ือให้ประชาชนหมู่ 11 
เดือนทางท่ีสะดวกรวดเร็ว
ย่ิงข้ึน

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 400
 เมตร

0 0 1,320,000 1,320,000    1,320,000 จ านวน 1 สาย การคมนาคมสะดวก
มากข้ึน

กองช่าง

36 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลาดยางหมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนสามารถหมู่
 5 สามารถเดิอนทางได้
อย่างสะดวกและปลอดภัย

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

0 0 2,200,000 2,200,000    0 จ านวน 1 สาย การคมนาคมสะดวก
มากข้ึน

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างสะพานหมู่ 2 
บ้านหนองแก้ว - บ้านเกาะยาย
หนัก

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

สะพาน คสล. กว้าง 6 เมตร 
ยาว 12 เมตร

0 0 0 0 3,000,000 จ านวน1   
โครงการ

การคมนาคมสะดวก
มากข้ึน

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างสะพาน หมู่ 7 
บ้านโคกอู่ทอง - เขตต าบล โพธ์ิงาม

เพ่ือประชาชนมีการเดินทาง
 หมู่ 7 บ้านโคกอู่ทอง - เขต
ต าบลโพธ์ิงาม ไดอย่าง
สะดวกมากข้ึน

สะพาน คสล. กว้าง 6 เมตร 
ยาว 12 เมตร

0 0  3,000,000 0 0 จ านวน 1 
โครงการ

การคมนาคมสะดวก
มากข้ึน

กองช่าง

39 โครงการต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์หมู่ 3 บ้านเกาะ
ยายหนัก

เพ่ือใช้ท ากิจกรรมต่างๆ 
ของหมู่ 3 บ้านเกาะยายหนัก

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 
15.00 เมตร

0 0     700,000 0 0 จ านวน 12 
โครงการ

มีสถานท่ีเพ่ือจัดิจกรรม
ต่างๆ

กองช่าง

40 ขยายเขตไฟฟ้าถนนสายหลัก หมู่ 
2 บ้านหนองแก้ว - บ้าน โคกยาย
มล ต.ค าโตนด

เพ่ือขยายเขตการจ าหน่าย 
ระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุม
พ้ืนท่ี หมู่ 2

ติดต้ังหม้อแปลง ขนาด 30 เค
เอวี พร้อมท้ังเขตไฟฟ้าแรวต่ า

0 0 0     2,033,000 0 สายส่งพร้อม
หม้อแปลง 
จ านวน 1 ชุด

ประชาชนหมู่ 2 มี 
ไฟฟ้าใช้ครบครัวเรือน

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่
 7 จากบริเวณเขตวัดโคกอู่ทอง 
ถึงบริเวศศลาประชาคม

เพ่ือใประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวกมากข้ึน

ถนน 1 เส้น ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 297 เมตร หนา 
0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง)

0     900,000 0 0 0 ถนน 1 สาย ประชาชนหมู่ 7 มีความ
สะดวกในการเดินทาง
สะดวกมากข้ึน

กองช่าง
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)
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42 โครงการวางท่อระบายน้ าหมู่ 4 

จากบ่อพักเดิม คลองหนองแก้ว   
หมู่ 4

เพ่ือระบายน้ าท่วมขัง      
ในฤดูฝน

ท่อระบายน้ า 1 แห่ง 0 0     500,000       500,000 0  ท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก

ปราศจากน้ าท่วมขังใน
ฤดูฝน

กองช่าง

43 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากแยก
ถนนลาดยางท่าโพธ์ิ -         เนิน
เป้าถึงบ้านผู้ช่วยบุญชู    แก้วอนุ 
(เสริมผิวจราจร) (หมู่ 1)

เพ่ือใช้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย

ถนน 1 สาย ขนาด ว้าง 4 
เมตร ยาง 1,880 เมตร หนา
 0.05 เมตร

0 0  2,960,000     2,960,000 0 ถนน 1 สาย ประชาชนหมู่ 1และหมู่
 5 สามารถเดินทางไปสู่
พ้ืนท่ีต าบลไกล้เคียงได้
สะดวกข้ึน

กองช่าง

44 โครงการสร้างหอกระจ่ายข่าว 
บ้านกาะยายหนัก หมู่ 3

 เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
ข่าวสารกับประชาชนได้รับ
ทราบอย่างท่ัวถึง

หอกระจ่ายข่าว 1 แห่ง 0 0     200,000       200,000 0 โครงการหอ
กระจายข่าว 1 
แห่ง พร้อม
อุปกรณ์กระจาย
เสียง

ประชาชนหมู่ 3 ได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารอน
ย่างท่ัวถึงทันสถานการณ์

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
ถนนลาดยาง สายท่าโพธ์ิ - เนิน
เป้า ถึงบ้านนางประมวล ทารัตน์ 
หมู่ 1

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ ปลอดภัย

ถนน 1 สาย ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาง 328 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง .05 เมตร และวาง
ท่อระบายน้ า

0  1,000,000 0 0 0 ถนน 1 สาย  ประชาชนสมารถ
เดินทางได้สะดวก รวม
เร็ว และปลอดภัย

กองช่าง

46 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย หมู่ 4

เพ่ืประชาสัมพันธ์ข่าสารให้
ประชาชนได้รับอย่างท่ัวถึง
ทันสถานการณ์

ระบบสียงตามสายท่ีได้รับการ
ซ่อมแซม

0 0     103,000       103,000 0 ระบบเสียงตาม
สาย จ านวน 1 
แห่ง

ประชาชนได้รับทราบ
อย่างท่ัวถึงทันกับ
สถานการณ์

กองช่าง

47 โรงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณ
 บ้านนายจักรี (หมู่ 4) - เนินเป้า

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ ปลอดภัย

ถนน 1 สาย ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาง 932 เมตร หนา 
0.05 เมตร

0 0  1,700,000       170,000 0 ถนน 1 สาย ประชาชนสามารถ 
เดินทางได้สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

กองช่าง

89

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
กล้องวงจรปิดจ านวน 4 จุด 5
 ตัว ได้แก่

1. บริเวณศาลประชาคม 1 ตัว

2. บริเวณหน้าบ้าน นางเป้ิน 
แม้นนิยม 2 ตัว

3. บริเวณสะพาน เช่ือมต่อ 
ต าบลบุฝ้าย

4. บริเวณหน้าบ้านนายจักรี 1
 ตัว

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
สามแยกบ้านหนองแห้ว ถึงบ้าน
นางประมวล ทารัตน์ หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

ถนน ขนาน กว้าง 4 เมตร ยาง
 510 เมตร หนา 0.15 เมตร 
(ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมท่อ
ระบายน้ า 2 จุด

0  1,530,000 0 0 0 ถนน 1 สาย ประชาชนหมู่ 5 
สามารถเดินทางได้   
สะดวกรวดเร็ว 
และปลอภัย

กองช่าง

50 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอรกรีต บริเวณ
สามแยบ้านหนองแห้ว หมู่ 5 ถึง
ถนนลาดยางทางหลวงชนบท

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย

ถนน 1 สาย ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,110 เมตร หนา
 0.05 เมตร

0 0  1,803,000 0  1,803,000 ถนน 1 สาย ประชาชนหมู่ 5 
สามารถเดินทางได้สะ
ดวดรวดเร็ว และปลอภัย

กองช่าง

51 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 
สะพานบ้านเกาะพันชา ๔งแนวท่อ
ระบายน้ าเดิมหน้าบ้านนายสังวร 
เพียงชุย หมู่ 6 (ช่วงท่ี 1 ) (ช่วงท่ี
 2 )

เพ่ือแกไขปัญหาน้ าท่วมขัง
ในฤดูฝน

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
60*100 เซนตอเมตร ยาว 
664 เมตร พร้อมบ่อพักทุกๆ 
10 เมตร

0 0  1,900,000 0 0 ท่อระบายน้ า
ระยะทางรวม 
664เมตร

ปรากศจากปัญหาน้ า
ท่วมขังในฤดูฝน

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนหมู่ 4 มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์

กองช่าง    192,5000       192,500 0 กล้องวงจรปิด 4
 จุด

48 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด    
หมู่ 4

เพ่ือให้ประชาชนหมู่ 4 มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์

0
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52 โครงการวางท่อระบานน้ า คสล. 

จากแนวท่อระบายน้ าเดิมบริเวณ
หน้าบ้านปรัชญา ศรีภันดี หึงหน้า
บ้านนายสมจิต อุไรโชติ หมู่ 6 
(ช่วงท่ี 2)

เพ่ือแก้ไขปัญาน้ าท่วมขังใน
ฤดูฝน

ท่อคอนกรีตสริมเหล็กขนาด 
60*100เซนติเมตร

0 0 0     1,400,000 0 ท่อระบายน้ า
ระยะทางรวม
480 เมตร

ปราศจากปัญหาน้ าท่วม
ฤดูฝน

กองช่าง

ถนน 1 สาย ระยะทาง 
1,380 เมตร แบ่งเป็น 4 ช่วง
 ดังน้ี    1. ช่วงท่ี1 กว้าง 4 
เมตร ยาว 342 เมตร หนา 
0.05 เมตร   2. ช่วงท่ี 2 
กว้าง 3 เมตร ยาว 646 เมตร
 หนา 0.05 เมตร

3. ช่วงท่ี 3 กว้าง 4 เมตร ยาว
 107 เมตร หนา 0.05 เมตร

4. ช่วงท่ี 4 กว้าง 3 เมตร ยาว
 285 เมตร หนา 0.05 เมตร

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ    
    เดินทางได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

ถนน 1 เส้น แบ่งเป็น 4 ช่วง
ดังน้ี                             
1. ช่วงท่ี1 กว้าง  5 เมตร ยาว
 9 เมตร หนา 0.05 เมตร

2. ช่วงท่ี 2 กว้าง 6 มเตร ยาว
 187  เมตร หนา.05 เมตร

3. ช่วงท่ี 3 กว้าง 3 เมตร ยาว
 268 เมตร หนา 0.05 เมตร

4. ช่วงท่ี 4 กว้าง 4 เมตร ยาว
 728 เมตร หนา 0.05 เมตร
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

54 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 7 จาก
บ้านโคกอู่ทองถึงเขตติดต่อหมู่ 9 
(เสริมผิวจราจร)

0 0 2,500,000 2,500,000    2,500,000 ถนน 1 สาย ประชาชนหมู่ท่ี 7 และ
หมู่ 9 มีความสะดวกใน
การเดินทางและ
ประหยัดพลังงานได้มาก
ข้ึน

กองช่าง

 2,300,000     2,300,000  2,300,000 ถนน 1 สาย ประชาชนหมู่ 6 
สามารถเดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยมากข้ึน

53 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง
แอสฟิลท์ติกคอนกรีตจากถนน
ทางหลวงชนบท ถึงสุดถนน
คอนกรีตเช่ือมถนนลาดยางทาง
หลวงชนบทรอบ             
หมู่บ้านเกาะพันชา หมู่ 6

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้สะดวกรวดเร็ว 
และปลอดภัยมากข้ึน

0 0
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54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  

หมู่ 7 จากบริเวณเขตวัดโคกอู่ทอง
 ถึงบริเวณศาลาประชาคม

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางให้สะดวก รวดเร็ว 
มากข้ึน

ถนน 1 เส้นื ขนาด กว้าง 4 
มเตร ยาง 297 เมตร หนา 
0.15 เมตร

0     900,000 0 0 0 ถนน 1 สาย ประชาชนหมู่ 7 มีความ
สะดวกในการดเนทาง

กองช่าง

55 โครงการก่อสร้างระบบประปา    
หมู่ 8

เพ่ือประชาชนหมู่ 8 มีน้ า
อุปโภคบริโภคได้อย่าง
เพียงพอ

ระบบประปา 1 ชุด พร้อม
ระบบส่งน้ า สถานท่ีก่อสร้าง
บริเวณบ้านกุดตาบาก (ท่ีดิน
สมาชิก อบต หมู่ 8)

0 0     800,000       800,000 0 ระบบจ่าย
น้ าประปา 1 จุด

ประชาชนหมู่ 8 มีน้ า
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

56 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนน
จากบ้านนางเย่ียม โคกระเหว่ียง 
ถึงบ้านนายสมศักด์ิ ช่วยแสง หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัยมากข้ึน

ถนน 1 เส้น ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 416 เมตร

0 0       45,000         45,000 0 ถนน 1 สาย ประชาชนเดินทางได้
สะดวกมากข้ึน

กองช่าง

ถนน 1 เส้น แบ่ง เป็น 2 ช่วง
ดังน้ี                        1. 
ช่วงท่ี 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 
285 เมตร หนา 0.05 เมตร

2. ช่วงท่ี 2 กว้าง 3 เมตร  
ยาว 489 เมตร หนา 0.05 
เมตร58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก

ถนนทางหลวงชนบท หมู่ 8 บ้าน
ช่วง บัวผัน (ซอยบ้านผู้ใหญ่บัวจิน)

เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัยมากข้ึน

ถนน 1 เส้น ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 411 เมตร เสริม
ดินลูกรังข้ึนรูปพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล.ø 0.4x1.00 
เมตร จ านวน 3 จุด พร้อม
ไหล่ทาง 0.05 เมตร

0 0  1,500,000     1,500,000  1,500,000 ถนน 1 สาย เพ่ือให้ประชาชน
เดินทางสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

57 โครงการปรับปรุงเสริมผิว
ถนนลาดยางแอสฟิลท์ติกคอนกรีต
 หมู่ 8 จากถนนทางหลวงชนบท 
ถึงจุดส้ินสุด คสล. เดิม (เสริมผิว
จราจร)

เพ่ือให้ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัยมากข้ึน

0 0

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

กองช่าง 1,000,000 0     100,000 ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็ว และ 
ปลอดภัยมากข้ึน

ถนน 1 สาย

โครงการต่อเนือ่ง
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ถนน 1 เส้น แบ่งเป็น 3 ช่วง 
ดังน้ี 1. ช่วงท่ี1 กว้าง 4 เมตร
 ยาว 267 เมตร หนา .05 
เมตร

1. ช่วงท่ี1 กว้าง 4 เมตร ยาว
 267 เมตร หนา .05 เมตร

2. ช่วงท่ี2 กว้าง 5 เมตร ยาว
 384 เมตร หนา 0.05 เมตร

3. ช่วงท่ี3 กว้าง 4 เมตร ยาว
 234 เมตร หนา 0.05 เมตร

 กล้องวงจรปิด จ านวน 4 จุด 
10 ตัว ดังน้ี                     
1. หน้าบ้านนางเกสร 3 ตัว

 2. หน้าบ้านผู้ช่วยวันดี 3 ตัว
 3. หน้าบ้านนางอุทัย 2 ตัว
 4. แยกโคกหาดใต้ 2 ตัว

61 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 
จากบ้านนายค ารณ พรทิศ ถึง
บ้านนางบุญส่ง ทศพร หมู่ 10

ลดปัญหาน้ าท่วมขังในฤดูฝน
 และลดความเสียหายของ
ผิวจราจร

ท่อระบายน้ า ขนาด 1.00*
1.00 เมตร ยาว 165 เมตร 
พร้อมบ่อพัก

0     700,000     700,000         70,000 0 ถนน 1 สาย  ปราศจากปัญาหาน้ า
ท่วงขัง และยืดอายุการ
ใช้งานของผิวจราจร
บริเวณดังกล่าว

กองช่าง

62 โครงการขุดลอกคลองบอนในท่ี   
 สาธารณปรพโยชน์ หมู่ 10 (บ้าน
เนินหินต้ัง)

เพ่ือเก็บน้ าไว้ใช้ส าหรับ
การเกษตรในฤดูแล้ง

สระน้ า 1 แห่ง เน้ือท่ื 1 ไร่ 0 0  1,000,000     1,000,000  1,000,000 ถนน 1 สาย ประชาชนหมู่10 มีน้ า
เพียงพอในการท า
การเกษตร

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

59 โครงการปรับปรุงผิวลาดยาง  
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 9 จาก
เขตติดต่อหมู่ 7 ถึงเขตหมู่ 12 
(เสริมผิวจราจร)

0  1,600,000  1,600,000 0 0 ถนน 1 สาย  ประชาชนหมู่ 7,9 และ
 12 มีความสะดวกใน
การเดินทางและปรัหยัด
พลังงานได้มากข้ึน

กองช่างเพ่ือให้ประชาชนเดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

 กล้องวงจรปิด 
10 ตัว

 ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 กองช่าง    150,000     150,000 0 0 60  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด
สายในหมู่บ้านเนินหินต้ัง หมู่ 10

0 เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการต่อเนื่อง
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63 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง

แอสฟิลท์ติกคอนกรีต จากจุดเช่ือ
ต่อถนนลาดยางกับถนน คสล. เดิม
 ถึงส้ินสุดถนน คสล. หมู่ 11

เพือให้ประชาชนหมู่ 11 
สามารถดินทางสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัยมากข้ึน

ถนน 1 สาย ขนาด กว้าง 6 
เมตร ยาว มเตร หนา 0.05 
เมตร

0 0  1,900,000     1,900,000 0 ถนน 1 สาย ประขาชนเดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย

กองช่าง

64 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง
แอสฟิลท์ติกคอนกรีต จากสาม
แยกเช่ือมถนนยางทางหลวงชนบท
 หมู่ 12 ถึงเขตติดต่อหมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้ สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย

ถนน 1 สาย ขนาด กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,253 เมตร หนา
 0.05 เมตร

0 0  2,330,000     2,330,000 0 ถนน 1 สาย ประชาชนเดินทางได้
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดถัยมากข้ึน

กองช่าง

65 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระ
จ่ายข่าวและระบบเสียงตามสาย
ภายในต าบล หมู่ 1-12 (ยกเว้น
หมู่ 2 และหมู่ 8)

เพ่ือให้ประชาชนใด้รับข่าวสา
ได้อย่างท่ัวถึง

 หอกระจายข่าวและระบบ
เสียงตามสายทุกบ้าน หมู่ 
1-12 (ยกเว้นหมู่ 2 และหมู่ 
8 )

0 0     150,000       150,000     150,000 จ านวน 10 แห่ง ประชาชนได้รับข้อมูล
สารได้อย่างถ่ัวถึง

กองช่าง

66 โครงการเจาะบ่อบาบาล หมู่ท่ี 1 
(บ้านนา)

เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 1 
(บ้านนา) มีน้ าอุปโภคอย่าง
เพียวพอ

บ่อบาบาล 1 บ่อ ลึกอย่างน้อย
 40 เมตร

0 0 0     1,000,000 0  จ านวน 1 บ่อ ประชาชนมีน้ าอุปโถค
เพียงพอตามความ
ต้องการ

กองช่าง

67 โครงการสร้างระบบประปาบ้าน
หนองแก้ว หมู่ 2

เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 1 มี
น้ าอุปโภคอย่างเพียงพอ

ระบบประปา 1 แห่ง 0 0  2,500,000     2,500,000  2,500,000 ระบบประปา 1 
แห่ง

ประชาชนบ้านหนอง
แห้วอุปโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

68 โครงการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซม
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง

เพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ถนนลูกรังพร้อมปรับเกรด
ถนนคอนกรีต (คสล.) ยาง
มะตอยส ารเร็จรูปอาคาร
สถานท่ีท่ีอยู่ในความดูแลของ
 อบต. หรืออยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.

บ ารุงรักษาซ่อมแซมถนนลูกรัง
พร้อมปรับเกรดถนนคอนกรีต 
(คสล.) ยางมะตอยส าเร็จรูป
อาคารสถานท่ีท่ีอยู่ในความ
ดูแลของอบต. หรืออยู่ในความ
รับผิดชอบของ อบต.

0 0     100,000 0 0 ถนนคอนกรีต 
(คสล.) ยางมะ
ตอยส าเร็จรูป
อาคารสถานท่ีท่ี
อยู่ในความดูแล
ของ อบต. หรือ
อยู่ในความดูแล
ของ อบต.

ถนนลูกรัง ถนคอนกรีต 
(คสล) ได้รับการ
บ ารุงรักษาซ่อมแซม

กองช่าง
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69 โครงการจัดซ้ือซัมเมอร์สขนาด 1.5  

HP- 2 HP พร้อมอุปกรณ์เพ่ือใช้งาน
ทดแทน หมู่ 8

เพ่ือใช้ทดแทนของเดิมท่ีช ารุด 
ของประปาหมู่บ้าน

ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดของ
ประปาหมู่บ้าน

0 0     100,000 0 0 ระบบประปา 1 
แห่ง

ประปาได้รับการบ ารุงและ
ซ่อมแซม

กองช่าง

70 โครงการจ้างเหมาล้างบ่อบาดาล 
พร้อมเป่า

พ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค/บริโภคอย่างพอเพียง

คุณภาพน้ าน้ าได้รับมาตรฐาน 
ในการอุปโภคและบริโภค

0 0         7,730 0 0 ระบบประปา 1 
แห่ง

คุณภาพน้ าท่ีดีและได้รับ
มาตรฐาน

กองช่าง

71 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ลอดถนนซอยบ้านโคกหมู่ 8

เพ่ือระบายไม่ให้เกิด จาก
ท่วมขัง

วางท่อระบายน้ า คสล. ถนน
ลอดขนาด 0.06*1.00 
จ านวน 8 ท่อน

0 0       25,000 0 0 จ านวน 1 จุด ลดการเกิดน้ าท่วมขัง กองช่าง

72 โครงการคณะกรรมการหมู่บ้าน ใน
การปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน

เพ่ือการพัฒนาในเขตต าบล
หนองแก้วให้น่าอยู่

การปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตต าบล
หนองแก้ว

0 0     120,000       120,000  1,200,000 ปีละ 1 คร้ัง หมู่บ้านชุมชนในเขตต าบล
หนองแก้วได้รับการพัฒนา
ให้เป็นพ้ืนท่ีท่ีน่าอยู่

ส านัก ปลัด

73  โครงการขุดลอกคลองและก าจัด
วัชพืชในแหล่งน้ าคลองงอุ่นยาหมู่ 9

เพ่ือให้แหล่งน้ าสามารถใช้งาน
ได้ อย่างสะดวกและไม่กีด
ขวางทางน้ า

แหล่งน้ าคลอง อุ่นยากว้าง 8 
เมตรยาว 5,900 เมตร

0 0     206,500       206,500     206,500 ปีละ 1 คร้ัง ไขปัญหาน้ าท่วมและ ส่ิง
ขีดขวางทางน้ าได้

กองช่าง

74  โครงการขุดลอกคลองและก ากัด
วัชพืชในแหล่งน้ าคลองอีกง หมู่ 3

เพ่ือให้แหล่งน้ าสามารถใช้งาน
ได้อย่างสะดวกและไม่กีด
ขวางทางน้ า

แหล่งน้ าคลองอีอง ว่าง 5 เมตร
ยาว 1,600 เมตร

0 0       56,000         56,000       56,000 ปีละ 1 คร้ัง ไขปัญหาน้ าท่วมและ ส่ิง
ขีดขวางทางน้ าได้

กองช่าง

75 โครงการขุดลอกคลองและก าจัด
วัชพืชในแหล่งน้ าคลองตาเพ็ง หมู่ 3

เพ่ือให้แหล่งนํ้าแต่สามารถใช้
งานได้อย่างสะดวกและไม่กีด
ขวางทางน้ า

แหล่งน้ าสระกุดตาเพ็ง ว่าง 8 
เมตรยาว 100 เมตร

0 0 0       440,000 0 ปีละ 1 คร้ัง แก้ไขปัญหาน้ าท่วมและ 
ส่ิงกีดขวางทางน้ า

กองช่าง

76 โครงการขุดลอกคลองและก าจัด
วัชพืชในแหล่งน้ าหนอง สัมพันธ์ หมู่ 7

เพ่ือให้แหล่งน้ าสามารถใช้งาน
ได้อย่างสะดวกและไม่กีด
ขวางทางน้ า

แหล่งน้ าคลองหนองสัมพันธ์กว้าง
 8 เมตรยาว 1,200 เมตร

0 0     800,000       800,000     800,000 ปีละ 1 คร้ัง แก้ไขปัญหาน้ าท่วมและส่ิง
กีดขวางทางน้ า

กองช่าง

77  โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบ
คอนกรีต บ้านโคกเข่ือนหมู่ 12

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ฝ่ายน้ าล้นแบบคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 30 เมตรยาว 54 
เมตร สันฝายสูง 1 เมตร

0 0 0     3,000,000 0 ปีละ 1 คร้ัง สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง

กองช่าง
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ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
78 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบ 

สปริงเวย์ 8ลองอีกง หมู่ 3
เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ฝ่ายน้ าล้นแบบสปริงเวย์กว้าง 7 

เมตรยาว 10 เมตร สันฝายสูง 1 
เมตร

0 0 0 0  5,000,000 ปีละ 1 คร้ัง สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง

กองช่าง

79 โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ซัมเมอร์ หมู่ 3

ประชาชนหมู่ 3 ได้มี น้ า 
อุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง

บ่อบาดาล 1 บ่อ 0 0     200,000       200,000 0 จ านวน  1 บ่อ ประชาชนหมู่ 3 ได้มีน้ า 
อุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง

กองช่าง

80 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นหมู่ 10 ให้ประชาชนหมู่ 10 ได้มีแหล่ง
น้ าส าหรับการเกษตรในฤดูแล้ง
และปัญหาน้ าท่วม

ฝายน้ าล้น กว้าง 4 เมตร ยาว 6 
เมตร สูง 2 เมตร 

0 0  3,000,000     3,000,000  3,000,000 จ านวน 1 ฝาย ประชาชนมีแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอในจ านวน 171 
ครัวเรือน

กองช่าง

81 การก่อสร้างฝายน้ าล้นแบบ คอนกรีต
แบบเสริมเหล็ก ช้างคลานหมู่ 11

เพ่ือให้ประชาชน หมู่ 11 ได้มี
แหล่งน้ า ส าหรับการเกษตรใน
ฤดูแล้ง และป้องกันปัญหาน้ า
ท่วม

ฝายน้ าล้นแบบคอนกรีตเสริม
เหล็กขนาดเล็ก กว้าง15 เมตร 
ยาว 15 เมตร

0 0 0     3,000,000 0 จ านวน 1 ฝาย ประชาชนมีแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอในฤดูแล้งจ านวน 
113 ครัวเรือน

กองช่าง

82 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นบ้านโคก
เข่ือน หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนหมู่ 12 ได้มี
แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรใน
ฤดูแล้งและป้องกันปัญหาน้ า
ท่วม

ฝายน้ าล้น ว่าง 25 เมตร ยาว 30
 เมตร

0 0  3,000,000     3,000,000  3,000,000 จ านวน 1 ฝาย ประชาชนมีแหล่งน้ า 
ส าหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอ ในฤดูแล้ง

กองช่าง

83 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นบ้าน
ประเภท หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนหมู่ 8 ได้มี
แหล่งน้ าส าหรับการเกษตรใน
ฤดูแล้งและป้องกันปัญหาน้ า
ท่วม

ฝายน้ าล้นกว้าง 7 เมตรยาว 16 
เมตร ลึก 7 เมตร

0 0 0       150,000 0 จ านวน 1 ฝาย ประชากรมีแหล่งน้ า
ส าหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอ ในฤดูแล้ง

กองช่าง

84 โครงการจัดท าธนาคารน้ าใต้ดิน
ระบบปิด หมู่ 1 - 12 

ป้องกันน้ าท่วมขังและสามารถ
กักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ขนาดกว้าง 1.5 เมตร  เมตรยาว
 1.5 เมตร สูง 1.5  เมตร 
หมู่บ้านละ 2 บ่อ

0 0       72,000         72,000 0 จ านวน 24 บ่อ  สามารถป้องกันน้ าท่วมขัง
และสามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้
ในฤดูแล้ง

กองช่าง

85 โครงการขุดลอกหนองโหนด หมู่ 9 เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง เน้ือท่ี 1 ไร่ 0 0  2,000,000 0 0 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนได้มีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

96

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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86 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นบ้านนา

หมู่ 1
เพ่ือให้ฝ่ายขายสามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ และประสิทธิภาพ

ซ่อมแซมฝายหมู่ 1 0 0  2,000,000 0 0 จ านวน 1 แห่ง สามารถใช้งานได้ตามปกติ
และมีประสิทธิภาพ

กองช่าง

87 โครงการลงดินลูกรัง (ดินเสริมลูกรัง)
จากถนนเดิม(อบจ.) บ้านหนองแก้ว
หมู่ 2 บ้านค าโตนดหมู่ 4

เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกว้าง 6 เมตรยาว 783 
เมตร

0 0  3,288,600     3,288,600  3,288,600 จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ช่วงท่ี 1 กว้าง 3 เมตรยาว 60 
เมตร

ช่วงท่ี 2 กว้าง 4 เมตร ยาง 190
 เมต

89 โครงการขยายเขตไฟฟ้าไหล่ทางจาก
บ้านนายบุญเลิศ ถึงทางสาธารณะ หมู่
 1

เพ่ือให้ชุมชนเกิดความส่องสว่าง
 ในชุมชน สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

ขยายไหล่ทาง หมู่ 1 จ านวน 10
 จุด

0 0 0         50,000 0 จ านวน 1 สาย ชุมชนความส่องสว่างใน
ชุมชน สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

กองช่าง

90 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านนายบรรจง เทียม
ครู ถึงเขตชลประทาน หมู่ 7,9

เพ่ือระบายน้ าท่วมขัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4*1 
เมตร ระยะทาง 200 เมตร 

0 0 0       500,000 0 จ านวน 1 จุด ประชาชนมีปัญหาน้ าท่วม
ขัง

กองช่าง

91 โครงการ ปรับปรุงถนนทางจากบ้าน
นางหอมจันทร์ ชลประทาน หมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 4  เมตร ยาว 155 เมตร 0 0 0       200,000 0 จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

92 โครงการก่อสร้างถรรคอนกรีตเสริม
เหล็กรอบสระหนองชุมพล หมู่ 1

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง  4 เมตร ยาว 579 เมตร 0 0 0     1,700,000 0 จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

93 โครงการปรับปรุงอเนกประสงค์ 
หมู่ 1

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการท ากิจกรรม
ต่างๆ

อาคารกว้าง 8.2 เมตร ยาว 
13 เมตร

0 0 0       200,000 0 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
ในการท ากิจกรรมต่างๆ

กองช่าง

97

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

88 โครงการถนนคสล. จากถนน ท่าโพธ์ิ-
เนินเป้า บ้านนาบุญศรี สุดเรือง หมู่ 3
 ( สุดสาย)

ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

0 0 0       658,000     658,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถสัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกและ

ปลอดภัย

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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94 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. 

จากบ้านนางส ารวย ถึงคลองหนอง
โหมด หมู่ 9

เพ่ือเปิดทางระบายน้ าไหล 
ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขัง

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4*
1 เมตร ระยะทาง 180 เมตร

0 0 0       500,000 0 จ านวน 1 แห่ง สามารถเปิดทางระบาย
น้ าไหลไม่ให้เกิดน้ าท่วม
ขัง

กองช่าง

95 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน
ผู้ช่วยยอนุชิตถึงคลองหนองโหนด
 หมู่ 9

เพ่ือให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ระยะทาง 1 สาย 0 0 0       500,000 0 จ านวน 1 แห่ง ชุมชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

กองช่าง

96 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
บ้านนางมะลิ เสนารัมย์             
   ถึงป่าช้าโอนลันซา

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจร ไป-มา ได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 
900 เมตร

0 0 0     2,000,000  2,000,000 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

97 โครงการซ่อมแซมฝายน้ ากักเก็บ
น้ าบ้านนา หมู่ 1

เพ่ือให้ฝายสามารถใช้งานได้
ตามปกติและมีประสิทธิภาพ

ซ่อมแซมฝาย หมู่ 1 0 0 0       100,000     100,000 จ านวน 1 แห่ง ฝายสามรถใช่งานได้
ตามปกติและมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

98 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง            ถนนสายโคกยายมล  หมู่ 2 เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจร ไป-มา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยปริมาตรดินลูกรัง 600 ลูกบาศก์เมตร 0 0 0 100,000      0 จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

99 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น         
  คลองหลอดหมู่ 2

เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าอุปโภค บริโถค

ฝายน้ าล้นคลองหลอด 0 0 0       600,000 0 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภค

กองช่าง

100 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จาก
บ้านนางสังวาล ไชยยันต์ ถึงบ้าน
นางเย็น ชูสลับ หมู่ 10

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจร ไป-มา ได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดกว้าง  4 เมตร ยาว 
270 เมตร

0 0 0       800,000 0 จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

101 โครงการก้อสร้างฝายน้ าล้น         
  คลองตาเหม

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ฝายน้ าล้นคลองตาเหม 0 0 0       600,000 0 จ านวน 1แห่ง ประชาชนมีน้ าส าหรับ
การเกษตรอย่างเพียงพอ

กองช่าง

102 โครงการก่อสร้างถนนน คสล. 
จากศาลาประชาชคม หมู่ 10 ถึง
บ้านนายนหลอก ชูสลับ

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจร ไป-มา ได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดกว้าง 3 เมตร นาว 64 
เมตร

0 0 0       200,000 0 จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

98

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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103 โครงการปรับปรุงถนนดินอ่อนให้

เป็นถนนบูกรัง สายท่ีผ่านท่ี
สาธารณะประโยชน์ป่าช้าหนองจิง
 หมู่ 2

พ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มา อย่างสะดวก
และปลอดภัย

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
1,027 เมตร

0 0 0       100,000 0 จ านวน 1 สาย ประชาชนมาสารถสัญจร
ไป- มา อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

กองช่าง

104 โรงการขุดลอกหน้าฝายคลอง
หนองแก้ว หมู่ 2

เพ่ือให้มีน้พเพียงพอส าหรับ
การเกษตร

ระยะทาง 4,400 เมตร (ขอ
ใบรับรองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน/ใบ
อุทิศ)

0 0 0       200,000     200,000 จ านวน 1 แห่ง ชุมชนน้ าเพียงพอ
ส าหรับการเกษตร

กองช่าง

105 โครงการติดต้ังไฟฟ้าไหล่ทางเพ่ิม
จากบ้านจุรี สีหราช ถึงบ้านนาง
อานนท์ สาลีค า และจากบ้านนาย
สมพงษ์ ถึงบ้านนายบรรจง หมู่ 10

เพ่ิมความส่องสว่างให้ชุมชน
ลดปัญหาความเส่ียงต่อชีวิต
และทรัพย์สิน

ติดต้ังไฟฟ้าไหล่ทาง หมู่ 10 
จ านวน 2 จุด

0 0 0         70,000 0 จ านวน 20 จุด เพ่ิมความส่องสว่างให้
ชุมชนลดปัญหาความ
เส่ียงต่อชีวิตและทรัพย์สิน

กองช่าง

106 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้าน
ผู้ช่วยอนุชิตถึงคลองหนองโหมด 
หมู่ 9

เพ่ือให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

ระยะทาง 1 สาย 0 0 0       500,000 0 จ านวน 1 สาย ชุมชนมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึง

กองช่าง

107 โรงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนางมะลิ เสนารัมย์ ถึงป่าช้า
โอลัลซา

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจนไป- มา อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 900
 เมตร

0 0 0     2,000,000  2,000,000 จ านวน 1 สาย ประชาชนมาสารถสัญจร
ไป- มา อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

กองช่าง

108 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังถนน
สายโคกยายมล หมู่ 2

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจนไป- มา อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ปริมาตรดินลูกรัง 600 
ลูกบาศก์เมตร

0 0 0       100,000 0 จ านวน 1 สาย ประชาชนมาสารถสัญจร
ไป- มา อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

กองช่าง

109 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นคลอง
หลอด หมู่ 2

เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนน้ าอุปโภคบริโภค

ฝายน้ าล้นคลองหลอด 0 0 0       600,000 0 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

110 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์
ติก-คอนกรีต ถนนสายบ้านนาย
ประเสริฐ  เจริมดา

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถสัญจนไป- มา อย่าง
สะดวกและปลอดภัย

ขนาดกว้าง เมตร ยาว7 เมตร 0 0 0       700,000 0 จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

กองช่าง

99

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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111 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟิลท์

ติกคอนกรีต ถนนสายจากหน้าวัด
พรมประสิทธ์ิถึงบ้านนางอรุณ หมู่
 3

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 800
 เมตร

0 0 0       200,000 0 จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

กองช่าง

112 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
วัดเก่า ถึงบ้านนางหอมจันทร์ 
จารัญ หมู่ 12 (สุดซอย)

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 221
 เมตร

0 0 0       500,000 0 จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

กองช่าง

113 โครงการเสริมผิดลาดยางแอส
ฟิลท์ติกกคอนกรีต สายแยกไป
บ้านนายอุทัย พรหมเปลว ถึงสุด
ถนนคอนกรีตหมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 155
 เมตร

0 0 0       200,000 0 จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

กองช่าง

114 โครงการปรับปรุงถนนลูฏรังสาย
ไปบ้านนานายอุทัย พรหมเปลว 
ถึงสุดซอย

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

ปริมาตรดินลูกรัง 60 ลูกบาศก์
เมตร

0 0 0       700,000 0 จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

กองช่าง

115 โครงการติดต้ังไฟไหล่ทาง ภายใน
หมู่บ้าน บ.เกาะยายหนัก หมู่ 3

เพ่ืมเพ่ิมความส่องสว่าง
ให้กับชุมชนลดปัญหาความ
เส่ียงต่อชิวตและทรัพย์

ติดต้ังไฟไหล่ทาง จ านวน 20 
จุด

0 0 0       100,000 0 จ านวน 20 จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

116 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนายสมับัติ อยู่แก้ว ถึงบ้าน
นายวิชัย กล่ินไกล หมู่ 12

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว เมตร 0 0 0       200,000 0 จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มาได้อย่างสะดวก 
และปลอดภัย

กองช่าง

117 โครงการสร้างหอกระจ่ายข่าว บ้าน
เกาะยายหนัก หมู่ 3 พร้อม
ห้องควบคุม

เพ่ือใหการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ในพ้ืนท่ีทราบอย่างท่ัวถึง

อาคารขนาด 4*4  จ านวน 1 
แห่ง

0 0 0       300,000 0 จ านวน 1แห่ง ประชาชนรับรู้ข่าวสาร
ได้อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

118 โครงการสร้างฝายน้ าล้นปลาย
คลองอีกง หมู่ 3

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ฝายน้ าล้นปลายคลองอีกง 0 0 0     1,500,000 0 จ านวน 1 ฝาย  สามารถแก้ไขปัญาหา
น้ าท่วมได้

กองช่าง

100

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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119 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก

ทางเข้าซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
เพ่ือให้ชุมชนมีไฟฟ้าใช
ช้อย่างท่ัวถึง

ระยะทาง 1 สาย 0 0 0       500,000 0 จ านวน 1 แห่ง ชุมชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัง
ถึง

กองช่าง

120 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเนินก่อ 
ซอย 3 ถึงซอยบ้านนายณรงค์ หมู่
 4

เพ่ือให้ชุมชนมีไฟฟ้าอย่าง
ท่ัวถึง

ระยะทาง 1 สาย 0 0 0       400,000 0 จ านวน 1 แห่ง ชุมชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัง
ถึง

กองช่าง

121 โครงการติดต้ังไฟไหล่ทางเพพ่ิ
มจากซุ้มวัดเกาะพันซา หมู่ 6

เพ่ือให้ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างอย่างท่ัวถึง

ติดต้ังไฟไหล่ทาง 0 0 0         50,000 0 จ านวน 12 จุด ชุมชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัง
ถึง

กองช่าง

122 โครงการซ่อมแซมไฟไหล่ทางบ้าน
เนินก่อ หมู่ 4

ดพ่ือให้ชุมชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างอย่างท่ัวถึง

ซ่อมแซมไหล่ทาง 0 0 0       300,000 0 จ านวน 18 จุด ชุมชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัง
ถึง

กองช่าง

123 โครงการว่างท่อระบายน้ าจาก
บ้านนายชนะถึงบ้านนายปรัชญา 
หมู่ 6

เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาย
น้ าในชุมชน

0 0 0       300,000 0 จ านวน 1 แห่ง ชุมชนไม่มีปัญหาน้ าท่วม กองช่าง

124 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
ทางเข้าเกาะกลางถึงบ้านคลอง
ชลประทาน หมู่ 7

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 122
 เมตร

0 0 0       500,000 0 จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มา ได้อย่างท่ัวถึง 
และปลอดภัย

กองช่าง

125 โครงการเสริมถนนลูกรัง สายจาก
แยกหนองแห้วถึงประตูประบาย
น้ าชลประทาน พร้อมวางท่อ 
จ านวน 4 จุด หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

ขนากว้าง 6 เมตร ยาว 7 
เมตร จ านวน จุด

0 0 0     1,500,000 0 จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มา ได้อย่างท่ัวถึง 
และปลอดภัย

กองช่าง

126 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง
จากบ้านนายพัทยาถึงถนนลาดยาง
 หมู่ 7

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 100
 เมตร

0 0 0       400,000 0 จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มา ได้อย่างท่ัวถึง 
และปลอดภัย

กองช่าง

127 โครงการขยายไฟฟ้าจากแยก
หนองแห้วไปทางประตูระบายน้ า
ชลประทาน หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนมรไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึง

เขตไฟฟ้า จ านวน 18 จุด 0 0 0         60,000 0 จ านวน 18 จุด ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มา ได้อย่างท่ัวถึง 
และปลอดภัย

กองช่าง

101

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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128 โครงการติดต้ังไฟฟ้าไหล่ทางเพ่ิม

จากแยกบ้านหนองแห้วถึงบ้าน
นางประมวล ทารัตน์ หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างท่ัวถึง

ติดต้ังไฟไหล่ทางจ านวน 13 จุด 0 0 0         50,000 0 จ านวน 12 จุด ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์

กองช่าง

129 โครงการวางท่องประปา เปล่ียน
จากขนาด 2 น้ิว เป็นขนาด 3 น้ิว
 หมู่ 7

เพ่ือแก้ปัญหาเร่ืองน้ าอุปโภค
 บริโภค และเกษตร

เปล่ียนท่อลอดจากขนาด 2 น้ิว
 เป็นขนาด 3 น้ิว ยาว 710 
มตร

0 0 0       300,000 0 จ านวน 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหา
เร่ือวน้ าอุปโภค บริโภค
และเกษตร

กองช่าง

130 โครงการขยายเขตระบบประปา
จากแยกหนองแห้วไปประตู
ระบายน้ าขลประทาน หมู่ 5

เพ่ือแกไขปัญหาการขาด
แคลนน้ า

ระยะทาง 700 เมตร 0 0 0       300,000 0 จ านวน 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า

กองช่าง

131 โครงการขยายเขตระบบประปา
จากบ้านนางประมวลถึงบ้านนาง
มา หมู่ 5

เพ่ือแก้ไขปัญหาการขนาด
แคลนน้ า

ระยะทาง 250 เมตร 0 0 0       150,000 0 จ านวน 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหา
ขาดคลอนน้ า

กองช่าง

132 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟิลท์
ติกจากบ้านยางบุญช่ือถึงบ้านนาง
ประมวลเพลิงพิศ (ช่วงท่ี 1 ) หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

 กว้าง 4 เมตร ยาว 282 เมตร 0 0 0       400,000 0 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

133 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
แยกหนองแห้วถึงประตูระบายน้ า
ชลประทาน หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร 0 0 0     2,900,000 0 จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

134 โครงการติดต้ังหอกระจายข่าว
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแห้ว หมู่
 5 จ านวน 10 จุด

เพ่ือเป็นการประชาสัมพนธ์
ข่าวมสารข้อมูลให้กับ
ประชาชนรับทราบ

ติดต้ังหอกระจายข่าวภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 5

0 0 0       100,000 0 จ านวน 1 แห่ง สามารถประชัมพันธ์
ข่าวสารข้อมูลให้
ประชาชนรับทราบได้
อย่างท่ัวถึง

กองช่าง

135 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟิลท์
ติกจากบ้านนางบุญช่ืนถึงบ้านนาง
ประมวล เพลิงพิศ หมู่ 8 (ช่วงท่ี 2
 )

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร ยาว 488 เมตร 0 0 0       550,000 0 จ านวน 1 สาย ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

102

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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136 โครงการขยายถนน คสล. สายโคก

อู่ทอง-โคกเข่ือน
เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย

ระยะทาง 3,000 เมตร 0 0 0     2,000,000 0

จ านวน 1 สาย

ประชาชนสามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย กองช่าง

137 โครงการก่อสร้างถังประปาขนาด
ใหญ่พ้อมระบบและวางท่อส่งน้ า
บ้านเกาะพันซา หมู่ 6

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการอุปโภค บริโภค
อย่างพเยงพอ

ถังประปาขนาดใหญ่พร้อม
ระบบและวางท่อส่งน้ า

0 0 0     6,000,000 0

จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้ าส าหรับ
การอุปโภคและบริโภค
อย่างเพียงพอ กองช่าง

138 โครงการขุดลอกคลองหนองแก้ว
จากสะพานหมู่ 6 ถึงสุดเขตหมู่ 6

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ระยะทาง 2,600 เมตร กว้าง
 10 เมตร

0 0 0       960,000 0 จ านวน 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญห่น้ า
ท่วมขังได้

กองช่าง

139 โครงการขุดลอกคลองหนองกวาง 
หมู่ 6

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง ระยะทาง 720 เมตร กว้าง 8 
เมตร

0 0 0     2,584,800 0 จ านวน 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญห่น้ า
ท่วมขังได้

กองช่าง

140 โครงการติดต้ังไฟฟ้าไหล่ทางจาก
บ้านผู้ใหญ่บ้านถึงบ้านนายปรัชญา
 ศรีภักดี หมู่ 6

เพ่ือเพ่ิมความส่องสว่าง
ให้กับชุมชน

ติดต้ังไฟฟ้าไหล่ทาง จ านวน 
35 จุด

0 0 0     2,584,800 0 จ านวน 35 จุด เพ่ิมความส่องสว่าง
ให้กับชุมชน

กองช่าง

141 โครงการติดต้ังไฟฟ้าไหล่ทางจาก
บ้านนายปรัชญาถึงบ้านนายสม
จิตร หมู่ 6

เพ่ือเพ่ิมความส่องสว่าง
ให้กับชุมชน

ติดต้ังไฟฟ้าไหล่ทาง จ านวน 
18 จุด

0 0 0     2,584,800 0 จ านวน 18 จุด เพ่ิมความส่องสว่าง
ให้กับชุมชน

กองช่าง

142 โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนองแก้วแห่งใหม่

เพ่ือจัดองค์ประกอบด้าน
สถานศึกษา (ทางการศึกษา)
 ใช้ในการกิจกรรมการศึกษา

 ยาว 3 เมตร เสาธงสูง 4 เมตร 0 0 0         30,000       30,000 จ านวน 1 จุด จัดการองค์ประกอบ
ด้านสถานศึกษา(ทาง
การศึกษา)ใช้กิจกรรม
การศึกษา

กองช่าง

143 โครงการจัดท าป้ายช้ือหน้าท่ีท า
การองค์การบริการส่วนหนองแก้ว
แห่งใหม่

เพ่ือการจัดการส่ิงแวดล้อม
องค์การท่ีดี

ป้ายช่ือหน้าท่ีการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแก้ว
แห่งใหม่

0 0 0       350,000     350,000 จ านวน 1 ป้าย หน่วยงานมีการบริหาร
จัดการสิงแวดล้อม
องค์การท่ีดี

กองช่าง

144 โครงการจ้างท าประตูร้ัวท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แก้วแห่งใหม่

เพ่ือการจัดการส่ิงแวดล้อม
องค์การท่ีดี

ประตูร้ัว ขนาด 2*8 เมตร 
จ านวน 2 จุด

0 0 0       150,000     150,000 จ านวน 2 จุด หน่วยงานมีการบริหาร
จัดการสิงแวดล้อม
องค์การท่ีดี

กองช่าง
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145 จ้างหมาติดต้ังโคมไฟส่องสว่าง 

บริเวณก าแพงท่ีท าการองค์การ
บริหารสวนต าบลหนองแก้วแห่ง
ใหม่

เพ่ือการจัดการสิงแวดล้อม
องค์การท่ีดี

โคมไฟจ านวน 200 จุด 0 0 0       200,000     200,000 จ านวน 200 จุด หน่วยงานมีการบริหาร
จัดการสิงแวดล้อม
องค์การท่ีดี

กองช่าง

146 โครงการซ่อมแซมป้อายทางเข้า
หมู่บ้าน บ้านนา หมู่ 1

เพ่ือเป็นสัญลักษณ์บนแส้น
ทางคมนาคม

ซ๋อมแซมป้ายทางเข้าหมู่บ้าน 
จ านวน 2 จุด

0 0 0         50,000 0 จ านวน 2 จุด พ่ิมความสะดวกในการ
คมนาคมบ่งบอก
เส้นทางหรือพ้ืนท่ีได้
อย่างชัดเจน

กองช่าง

147 โครงการขุดลอกคลองตาหลอดหมู่
 2

เพ่ือแกไขปัญหาน้ าท่วมขัง ระยะทาง 1,600 เมตร ยาว 
7 เมตร

0 0 0       200,000 0 จ านวน 1 สาย สามารถแกไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได้ในชุทชนได้

กองช่าง

148 โครงการวางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.04*1.00 
เมตร จากศาลาอเนกประสงค์หมู่ท่ี
 9 ถึงเขตติดต่อหมู่ท่ี 7

เพ่ือแกไขปัญหาน้ าท่วมขัง ระยะทาง 360 เมตร 0 0 0     1,000,000 0 จ านวน 1 แห่ง สามารถแกไขปัญหาน้ า
ท่วมขังได้ในชุทชนได้

กองช่าง

149 โครงการติดต้ังไฟฟ้าไหล่ทางเพ่ิม
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10 จ านวน 
20 จุด

เพ่ือความส่องสว่างให่กับ
ชุมชน

ติดต้ังไฟไหล่ทาง จ านวน 20 
จุด

0 0 0       100,000 0 จ านวน 20 จุด เพ่ิมความส่องสว่าง
ให้กับชุมชน

กองช่าง

150 โครงการขุดเจาะบาดาลก่อสร้าง
ถังแชมเปญพร้อมระบบท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แก้วแห่งใหม่

เพ่ือให้มีน้ าอุปโภค บริโภค ขุดเจาะบาบาลก่อสร้างถังแชม
เปญพร้อมระบบ

0 0 0         75,000 0 จ านวน 1 แห่ง มีน้ าส าหรับการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ

กองช่าง

151 โครงการก่อสร้างร้ัวท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แก้วแห่งใหม่

เพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการสภาพแสดล้อมท่ีดี

ร้ัวขนาดยาว 660 เมตร 0 0 0     3,000,000 0 จ านวน 1 แห่ง เกิดการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมองค์การ
ท่ีดี

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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โครงการ
งบประมาณ
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152 โครงการกอ่สร้างเสาธงท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แก้วแห่งใหม่

เพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อม
องค์การท่ีดี

ก่อสร้างเสาธงง จ านวน 1 จุด 0 0 0         80,000 0 จ านวน 1 จุด เกิดการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมองค์การ
ท่ีดี

กองช่าง

153 โครงการก่อสร้างถมดินท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แก้วแห่งใหม่

เพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อม
องค์การท่ีดี

ถมดินปริมาตรดินถม 35619
 ลูกบาศก์เมตร ถมสูงเฉล่ีย 3 
เมตร

0 0 0     4,000,000 0 จ านวน 1 แห่ง เกิดการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมองค์การ
ท่ีดี

กองช่าง

154 โครงการเสริมดินลูกปรับระดับท่ี
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้วแห่งใหม่

เพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อม
องค์การท่ีดี

ปริมาตรดินลูกรังปรับระดับ 
4,115 ลูกบาศก์เมตร หนา 
เฉล่ีย .02 เมตร

0 0 0       700,000 0 จ านวน 1 แห่ง เกิดการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมองค์การ
ท่ีดี

กองช่าง

155 โครงการก่อสร้างห้องน้ าท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
แก้ว

เพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อมท่ีดี,
อ านวยควมสะดวกให้กับ
ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ

ตาบแบบท่ี อบต.ก าหนด 0 0     250,000       250,000     250,000 จ านวน 1 แห่ง อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ

กองช่าง

156 โครงการขยายเขตไฟฟ้าทางหมู่ 4
 จากถนนสายหลักถึงเขตต าบลบุ
ฝ้าย

เพ่ือให้ชุมชนมีความส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึน

ขยายไฟทาวพ้ืนท่ีหมู่ 4 0 0 0         50,000 0 จ านวน 1 แห่ง ชุมชนเกิดความส่องสว่าง กองช่าง

157 โครงการขยายไฟฟ้าเขตติดต่อ
ระหว่างหนองแก้วถึงบุฝ้ายถึงบ้าน
นางน้ิง ค าวิชัย หมู่ 4

เพ่ือให้ชุมชนมีความส่อง
สว่างเพ่ิมข้ึน

ขยายไฟทางพ้ืนท่ีหมู่ 4 0 0 0         50,000 0 จ านวน 1 แห่ง ชุมชนเกิดความส่องสว่าง กองช่าง

158 โครงการก่อสร้างทางสาธารณะ 
หมู่ท่ี 4 จากถนนลาดยางจากบ้าน
นางสร้อย ทารัตน์ ถึงสวนนาง
กุหลาบ ยาจันทา ถนนสาธารณะ
สายใหม่

เพ่ือให้สามารถ สัญจรไป - 
มาอย่างสะดวกและปลอดภัย

ตามแบบแปลนท่ี อบตก าหนด 0 0 0       200,000 0 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนสามารถสัญจร
ไป-มา ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

กองช่าง

159 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเข้าท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแก้วแห่ง
ใหม่

เพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อม
องค์การท่ีดี

กว้าง 6 เมตร ยาว 244 เมตร
 พร้อมวางท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผ่านสูนย์กลาง 1 เมตร 
จ านวน 2 ท่อ

0 0 0 1000000 0 จ านวน 1 แห่ง กองช่าง
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160 โครงการเทลานคอนกรีตท่ีท าการ

องค์การบริหารส่วน              
ต าบลหนองแก้วแห่งใหม่

เพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการสภาพแวดล้อม
องค์การท่ีดี

พ้ืนท่ีเทลานคอนกรีต 770 
ตารางเมตร

0 0 0       500,000 0 จ านวน 1 แห่ง เกิดการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมองค์การ
ท่ีดี

กองช่าง

161 โครงการติดต้ังสัญญานไฟจราจร 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนน

ติดต้ังสัญญาณไฟฟ้าจราจร 0 0 0       100,000 0 จ านวน 1 แห่ง สามารถลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

กองช่าง

162 โครงการวางท่อระบายน้ าจาก
บ้านนางสละ ถึงหนองยุ้งหมู่ 3

เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาย
น้ า

ขนาด 60x1,500 เมตร 0 0 0       500,000 0 จ านวน 1 แห่ง สามารถแก้ไขปัญหาระ
บานน้ า

กองช่าง

163 โครงการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ 5              
บ้านหนองแห้ว (บริเวณหนองบ้าน
ไร่)

เพ่ือให้ประชาชนได้
ด าเนินการกิจกรรมต่างๆใน
หมู่บ้านและศาลาหลังเดิมอยู่
ในท่ีเอกชนซ่ึงไม่มีทางเข้า-
ออก

ตามแบบแปลนท่ี อบต.ก าหนด 0 0 0     1,000,000 0 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนได้ใช้ด าเนิน
กิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน

กองช่าง

-           -           250,000    8,430,000   250,000    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์ แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
หมู่ละ 4 จุด

1. หน้าโรงเรียน
2. สะพาน
3. แยกเข้าวัด
4. แยกเข้าบ้านนายสุบิน อดทน
เกาะยายหนัก หมู่ท่ี 12  ส่ีแยก
โคกเข่ือน

2 โครงการติดต้ังกระจกทางโค้ง 
ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 12

เพ่ือความปลอดภัยในการ
สัญจรทางถนน

กระจกส่องทางโค้ง จ านวน 2 จุด 0 0 25,000        0 0 จ านวน 2 จุด อุบัติเหตุทางถนนลดลง กองช่าง

จ านวน 2 จุด 

1. บริเวณบ้านนายอุดม ครัวเช้ือ
2. บ้านนายสุบิน อดทน
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3 เพ่ือความปลอดภัยในการ
สัญจรทางถนน

โครงการติดต้ังกระจกทางโค้ง 
ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2

ประชาชนมีควาสม
ปลอดภัในการสัญจร

0 0 25,000        0 0 จ านวน 2 จุด

0 จ านวน 4 จุด  กองช่างประชาชนมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

0 0 0 150,000    

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ ตัวช้ีวัด (KPI)

1 โครงงติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ท่ี 
12 (CCTV)



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
4 โครงการจัดซ้ือรถยนต์กู้ภัย

พร้อมอุปกรณ์กู้ภัยประจ ารถยนต์
เพ่ือใช้เป็นรถกู้ภัยส าหรับ
ช่วยเหลือประชาชนผู้
ประสบอุบัติเหตุ ผู้เจ็บป่วย
ฉุกเฉิน และผู้ประสบสา
ธารณภัย

รถยนต์ดีเซล 1 คัน เคร่ืองยนต์
ไม่ต่ ากว่า 2,400ซีซี แบบ
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมรช่องว่าง
ด้านหลังคนขัย (CAB)

0 0 1,000,000   0 0 จ านวน 1 คัน มีรถยนต์ช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัย
ทันที ลดความสูญเสีย
ทางกาย ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ส านักปลัด

6 วัสดุสนาม เพ่ือจัดซ้ือแผงก้ัน กรวยเส้ือ
ชูชีพ กระบอกไฟกระพริบ 
ป้ายไฟสามเหล่ียมจราจร 
เชือก ฯลฯ

แผงก้ันกรวย เส้ือชูชีพ กระบอก
ไฟกระพริบ ป้ายไฟสามเหล่ียม 
จราจร ฯลฯ

10,000      10,000      10,000        10,000      10,000      จ านวน 2 คร้ัง แผงก้ัน กรวย เส้ือชู
ชีพกระบอกไฟ
กระพริบ ป้ายไฟ
สามเหล่ียม จราจร 
เช้ือก ฯลฯ

ส านักปลัด

10,000     10,000      1,060,000  160,000    10,000      
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ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ
งบประมาณ

รวม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์ แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
1.2 แผนงานสาธารณสุข

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2 โครงการป้เงอกันและแก้ไขโรค
พิษสนัขบ้า ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ    
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟาจุ
ภรณวัลยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติ
ราชนารี

เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า

จัดซ้ือวัคชีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าอุปกรณ์ต่างๆ และ
ค่าจ้างเหมาบริการฉัดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้า

0 0 0 100,000    100,000    จ านวน 1 คร้ัง ไม่พบการแพร่ระบาด
โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ี
ต าบลหนองแก้ว

ส านักปลัด
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ค่าใช้จ่ายในการอบรม การ
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
และประชาชนสัมพันธ์และ
จัดซ้ือวัสดึอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กับการปเองกันโรคไข้เลือดออก

ปีละ 1 คร้ัง ส านักปลัดจ านวน 1 คร้ัง ในชุมชนไม่มีสัตรจรจัด

ลดและควบคุมการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

ส านักปลัด

50,000      50,000      50,000      

1 โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

เพ่ือป้องกันและควบคุมโรค
ไข่เลือดออกในชุมชน

    100,000 100,000    

3 โครงการอุดหนุนปศุสัตร์จังหวัด
ปราจีนบุรี

เพ่ืกด าเนินการสร้างศูนย์พัก
พิงสัตว์จรจัด

50,000      50,000      

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2563
องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

100,000    100,000    100,000    จ านวน 1 คร้ัง



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

4
โครงการอุกหนุนปศุสัตว์จังหวัด
ปราจีนบุรี

เพ่ือเป็นค่าใช่จ่ายในการ
ดูแลสุนัขและแมวจรจัด ณ 
ศูนย์พักพิง

ปีละ 1 คร้ัง 30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      ปีละ 1 คร้ัง สัตว์จรจัดได้รับกาดู ส านักปลัด

5

โครงการรณรงค์เสริมปลูกจิต
ส านักนึกการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในพ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว

เพ่ือให้ชุนชนสะอาดน่าอยู่
ปลอดเช้ือโรค

ปีละ 1 คร้ัง 0 0 20,000      0 0 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชในพ้ืนท่ีต าบล
หนองแก้วมีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยใน
พ้ืนท่ี

ส านักปลัด

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาณสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟาจุภรณวัลยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติราชนารี

 เพ่ือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีละ 1 คร้ัง 0 0 60,000      100,000    100,000    ปีละ 1 คร้ัง ไม่พบการแพร่ระบาด
โรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนท่ี
ต าบลหนองแก้ว

ส านักปลัด

7 วัสดุวิทยาสาศาสตร์หรือการแพทย์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือถุงมือ
หน้ากากอนามัย   
ทรายอะเบทน้ ายาพ่นหมอก
ควันฯ หรือเวชภันณฑ์ท่ี     
มิใช่ยาอ่ืน ๆ

ปีละ 1 คร้ัง 0 0 50,000      50,000      50,000      ปีละ 1 คร้ัง จัดซ้ือถุงมือ หน้ากาก
อนามัย ทรายอะเบท 
น้ ายาพ่นหมอกคคัวนฯ 
หรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่เวช
ยาอ่ืนๆ

ส านักปลัด

8 วัสดุอ่ืน เพ่ือจัดท าตู้ตะเกรงเหล็กใส่
ขยะอันตราสีแดงมีฝาปิด 
พร้อมข้อมความสีน้ าเงิน
หรือสีขาว (อบต.หนองแก้ว)
 ขยะอันตราย

จ านวน 12 ถัง 0 0 300000 0 0 จ านวน 12 ถัง ตู้ตะเกรงเหล็กใส่ขยะ
อันตราสีแดงมีฝาปิด 
พร้อมข้อมความสีน้ าเงิน
หรือสีขาว (อบต.หนอง
แก้ว) ขยะอันตราย

ส านักปลัด
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
9 วัสดุอ่ืน เพ่ือจัดซ้ือถังขยะอันตรายสี

ส้มมีฝาปิดพร้อมตรา อบต.
หนองแก้ว และข้อความสีน้ า
เงินหรือสีขาว (อบต.หนอง
แก้ว) ขยะอันตราย

จ านวน 12 ถัง 0 0 0 50,000      50,000      จ านวน 12 ถัง
ถังขยะอันตรายสีส้มมี
ฝาปิดพร้อมตรา อบต.
หนองแก้ว และข้อความ
สีน้ าเงินหรือสีขาว 
(อบต.หนองแก้ว) ขยะ
อันตราย

ส านักปลัด

10 โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์
ปลอดยุงลาย

เพ่ือให้ครูและด็กสามารถ
ป้องกันตนเองจากโรค
ไข้เลือดออกได้

ครูและเด็กในพ้ืนท่ีต าบลหนอง
แก้ว

2,000        2,000        2,000        2,000        2,000        จ านวน 1 กิจกรรม ครูและด็กสามารถ
ป้องกันตนเองจากโรค
ไข้เลือดออกได้

ส านักปลัด

11

โครงการอบรมเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด

เพ่ือให้เยาวชนในชุมชนไม่ยุ่ง
เก่ีบกับยาเสพติด

เยาวชนในเขตต าบลหนองแก้ว
 จ านวน 120 คน (ระว่าง 12
 - 18 ปี)

50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      จ านวน 1 คร้ัง เด็กและเยาวชนใน
ชุมชนมีนาคตท่ีดีมี
คุณภาพท่ีมี

ส านักปลัด

232,000   232,000    662,000    532,000    532,000    

82

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ

รวม



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์ แบบ ผ.02
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ หมู่ 3

เพ่ือสนับสนุนนส่งเสริมกลุ่ม
การเกษตรอินทรีย์ถายในต าบล
ให้มีความม่ันย่ังยืนและเข้มแข็ง

จ านวนกลุ่มเกษตรอินทรรีย์ 2
 กลุ่ม จ านวน สมาชิกอย่าง
น้อยกลุ่มละ5 คน

100,000    10,000      100,000    0 100,000    จ านวน 2 กลุ่ม มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์
เขิมแข็งในต าบล

ส านักปลัด
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3 25,200      25,200      จ านวน 14 คน คณะกรรมการสูนย์มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ด้านการเกษตรอินทรีย์

ส านักปลัด25,200      25,200      คณะกรรมการบริหารศูนย์
จ านวน 14 รายละ 12 คร้ัง

25,200      

 1,100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/พ.ศ.2563

องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

สนับสนุนการด าเนินงานของหมู่บ้าน
เศรษกิจชุมชน หมู่ท่ี 1-12

เพ่ือสนับสนุนด าเนินงานกลุ่ม
เศรษฐกิจชุมชน

จ านวนกลุ่มเศรษกิจชุมชน ท้ัง
12 หมู่ๆละ100,000 บาท

โครงการสัมนาองค์ความรู้
เทคโนโลยีการเกษตร
คณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

เพ่ือให้คณะกรรมการศูนย์ได้
ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
และความรู้ในการประกอบ
อาชีพก่ีเกษตรในท้องถ่ิน

เกิดผลิตภัณฑ์ในชุมชน
และสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนประชาชน

ส านักปลัด1,100,000 จ านวน 13 กลุ่ม1 1,100,000 1,100,000 1,100,000 



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
4 โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 

ตามแนวทางปรัชาเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเป็นการฝึกอาชีพและสร้าง
รายได้ให้กับคนในชุมชน

จัดอบรมฝึกอาชีพ 1 คร้ัง 100,000    100,000    100,000    100,000    100,000    จ านวน 1 โครงการ ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้
ให้กับประชาชนต าบล
หนองแก้ว

ส านักปลัด

5 โครงการฝึกอบรมการท าน้ ายา
อเนกประสงค์ในต าบลหนองแก้ว

เพ่ือเป็นการลดจ่ายเพ่ิมรายได้
ของประชาชน

จัดฝึกอบรม 1 คร้ัง 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      จ านวน 1 โครงการ สามารถลดรายจ่าย
เพ่ิมรายได้ให้กับต าบล
หนองแก้วได้

ส านักปลัด

6 โครงการส่งเสริมอาชีพต าบลหนอง
แก้ว

เพ่ือสนับสนุนให้กับประชาชน        ได้มีฝัดปลอดสายพิษเพ่ือรับประทานจัดอบรมฝึกอาชีพ 1 คร้ัง 0 0 20,000      0 0 จ านวน 1 โครงการ ลดค่าใช้จ่ายใน
ประชาชนต าบลหนอง
แก้ว

ส านักปลัด

7 โครงการสัมพันธ์ภาพในครอบครัว เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธภาพ
ท่ีดินของบุคคลในครอบครัว

ต าบลหนองแก้ว 0 0 20,000      0 0 จ านวน 1 โครงการ บุคคลในครอบครัวมี
สัมพันธภาพอันดี

ส านักปลัด

8 โครงการความเข้มของบทบาทสตรี เพ่ือสร้างเข้มแข็มของบทบาท
สตรี

จัดอบรมฝึกอาชีพ 1 คร้ัง 0 0 10,000      0 0 จ านวน 1 โครงการ สามารถสร้างความ
เข้มแข็งของบทบาทสตรี

ส านักปลัด

275,200   185,200    325,200    175,200    275,200    
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด (KPI)

รวม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์ แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
1.5 แผนงานการเกษตร

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2 โครงการ"รักน ้า รักป่า รักษา
แผ่นดิน" เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

เพ่ือเป็นกาอนุรักษ์ น ้า 
อนุรักษ์ป่า โดยการจัด
กิจกรรมปลูกป่าในพื นท่ี
ต้าบลหนองแก้ว

ประชาชนพื นท่ีต้าบลหนองแก้ว 0 0       10,000 0 0 ปีละ 1 ครั ง พื นท่ีในต้าบลหนองแก้ว
แก้วป่าละน ้าท่ีอุดม
สมบรูณ์

ส้านักปลัด

3 โครงการจัดท้าธนาคารน ้าใต้ดิน
ตามต้นแบบการจัดการน ้าตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจชุมชน

เพ่ือจัดทพธนาคารใต้ดิน
ตามต้นแบบการจัดการน ้า

การจัดการน ้าใต้ดิน 0 0       30,000 0 0 ปีละ 1 ครั ง จัดการน ้าใต้ดินเป้นไป
ตามแบบการจัดการน ้า
ตามปรัชญาตามแบบ
ปรัชญาเศรษฐกิจชุมชน

ส้านักปลัด

4 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือส่งเสริมมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสร้างจิต
ส้านักในการร่วมอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

ประชาชนต้าบลหนองแก้ว 0 0       10,000 0 0 ปีละ 1 ครั ง ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างจิตส้านึกใน
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน

ส้านักปลัด
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จ้านวน 1 โครงการ ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ใน
ต้าบลหนองแก้ว

ส้านักปลัด    100,000 100,000    100,000    100,000    100,000    

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/พ.ศ.2563

องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปลูกผักริมรั ว เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน
ได้มีผักปลอดสารพิษเพ่ือ
รับประทาน

จัดฝึกอบรม 1 ครั ง



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด้าริสมเด็จ
พระเทพรัตนชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ)

เพ่ือท่ีอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรต้าบลหนองแก้ว
อย่างย่ังยืนสู่เศษรฐกิจพอพียง

ประชาชนในต้าบลหนองแก้ว 0 0 10,000      0 0 ปีละ 1 ครั ง ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสร้างจิตส้านึกใน
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ในชุมชน

ส้านักปลัด

6 โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือพ่ิมพื นท่ีสี
เขียว ลดภาวะโลกร้อนในเขต
พื นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือเถิดพระเกียรติและ
สนองพระราชด้าริ

จัดซื อพันธ์ุไม้ต่างๆเพ่ือใช้ปลูก
ในถานท่ีเขตต้าบลหนองแก้ว

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 ปีละ 1 ครั ง พื นท่ีสีเขียวเพ่ิมมากขึ น 
และมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม

ส้านักปลัด

150,000   150,000    210,000    150,000    150,000    
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รวม



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์ แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
1.6 แผนงานงบกลาง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2 สวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
อุดหนุนเฉพาะกิจ

เพ่ือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ผู้สูงอายุในต าบลในต าบลได้รับ
เบ้ียยังชีพ ควบถ้วน

   5,862,000     5,862,000    5,862,000  5,862,000  5,862,000 จ านวน ผู้ท่ี
ได้รับสิทธ์ิ

คุณภาพชีวิต ของ
ผู้สูงอายุในต าบล ดีข้ึน

ส านักปลัด

3 สวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์
ผู้ป่วยเอดส์

ป่วยเอดส์ได้รับการบริการ
ช่วยเหลือตามจ านวน

        96,000         96,000         96,000       96,000       96,000 จ านวน 16 คน สามารถด ารงชีวิตได้ใน
สังคม

ส านักปลัด

4 สวัสดิการเบ้ียยังชีพผู้พิการ 
อุดหนุนเฉพาะ

เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดของผู้พิการร้อนจน
สามารถอยู่ได้

ผู้พิการทุกประเภทในต าบล
ได้รับเบ้ียยังชีพครบตามจ านวน

   1,008,000     1,008,000    1,008,000  1,008,000  1,008,000 จ านวน 123 คน คุณภาพชีวิตของผู้พิการ
ในต าบลดีข้ึน

ส านักปลัด
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ปีละ 1 คร้ัง จ่ายเงินอุดหนุนกองทุน
ครบถ้วนถูกต้อง

ส านักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ ชุมชน
ต าบลหนองแก้ว

เพ่ือจ่าย อุดหนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน ต าบล
หนองแก้ว

ปีละ 1 คร้ัง      299,300 299,300      299,300     299,300    299,300    

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2563
องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีไทยให้
คงอยู่คู่กันตลอดไปสร้าง
ความสัมพันธ์แก่บุคคลใน
ครอบครัว และเป็นการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี
ให้กับผู้สูงอายุ

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีต าบล
หนองแก้ว ผู้น าชุมชน คณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี ต าบลหนองแก้ว ได้
ร่วมแสดงความรักและความ
เคารพและความกตัญญู ต่อ
ผู้สูงอายุ

     160,000 160000 160000     160,000     160,000 ปีละ 1 คร้ัง  ต าบลหนองแก้วมีการ
สืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่
ท้องถ่ินตลอดไป สร้าง
ความส าคัญแก่บุคคลใน
ครอบครัวการแสดง
ความเคารพและสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้กับ
ผู้สูงอายุ

ส านักปลัด

7,425,300  7,425,300   7,425,300  7,425,300 7,425,300 
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รวม

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์ แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

2 การอบรมอาสาสมัครรัก
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้ประชาชนเห็นคุณค่า
ของส่ิงแวดล้อม

อบรมอาสาสมัครรักษา
ส่ิงแวดล้อมจ านวน 50 คน

0 0    20,000.0       20,000       20,000 อาสาสมัครเพ่ิมข้ึน
ปีละ 50 คน

ประชาชนมีจิตส านึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ธรรมชาติ

ส านักปลัด

3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมแหล่งท่องเท่ียว
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
และภูมิทัศน์งานของชุมชน

พ้ืนท่ีในต าบลหนองแก้ว 0 0  100,000.0     100,000     100,000 จ านวน
นักท่องเท่ียว
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20
 ต่อปี

นักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ส านักปลัด

4 โครงการจัดการงานประเพณีวัน
ลอยกระทงการบริหาร    ส่วน
ต าบลหนองแก้ว

เพ่ือสืบสานประเพณีไทยอัน
ดีงาม

จัดงานลอยกระทงประจ าปี 0 0  100,000.0     100,000     100,000 ปีละ 1 คร้ัง งานประเพณีลอยกระทง ส านักปลัด

5 โครงการจัดประเพณีสงกรานต์   
(ประเพณีวันไหลรวมใจประจันต
คาม)

เพ่ือจัดงานประเพณีวันไหล
รวมใจประจันตคาม

ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการ
วันไหลรวมใจประจันตคาม

0 0  150,000.0     150,000     150,000 ปีละ 1 คร้ัง จัดงานประเพณีวันไหล
รวมใจประจันตคาม

ส านักปลัด

-           -           390,000    390,000    390,000    
113

20,000.0   20,000      20,000      จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว

เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว

ป้ายประชาสัมพันธ์สถานท่ี
ท่องเท่ียว

0 0

รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2563
องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

นักท่องเท่ียวมี
ความพึงพอใจร้อย

ละ 90

นักท่องเท่ียวสามารถ
เดินทางไปสถานท่ี
ท่องเท่ียวได้สะดวกข้ึน

ส านักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1



แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
1 โครงการประชุมประชาคมการจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นปัญหา
ความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนท่ี

ประชาชนในตําบล
หนองแก้ว

0     50,000            50,000         50,000         50,000 ร้อยละของ
ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีตําบลหนอง
แก้วได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนได้ออกมา
แสดงความคิดเห็น
และช่วยกันแก้ไขปัญหา

สํานักปลัด

2 โครงการศูนย์ความรู้พลังงานชุมชน เพ่ือจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ด้าน
พลังงานในชุมชนประชาชนใน
พ้ืนท่ีได้รับความรู้เก่ียวกับการ
อนุรักษ์พลังงานมากข้ึน

ประชาชนในตําบล
หนองแก้วเข้าร่วม
โครงการ

0 0                    -           50,000         50,000 ร้อยละของ
ประชาชนในเขต
ตําบลหนองแก้วท่ี
ได้รับผลประโยชน์

มีศูนย์เรียนรู้ด้าน
พลังงานในชุมชนใน
พ้ืนท่ีได้รับความรู้ 
เก่ียวกับการอนุรักษ์
พลังงาน

สํานักปลัด 

3 การจัดทําระบบแผนท่ีภาษี เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

โปรแกรมระบบแผน
ท่ีภาษี

0 0          250,000       250,000       250,000 จํานวน 1 คร้ัง อบต. ภาษีได้ตาม
เป้าหมาย

กองคลัง

4 โครงการอบรมส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยให้ความรู้ด้าน
ระเบียบบริหารและสมาชิกสภาท้องถ่ิน

เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจ
ระบอบการปกครอง

ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

0 0            50,000         50,000         50,000 จํานวน 2 คร้ัง ประชาชนมีส่วนร่วม
ในทุกๆด้านมากข้ึน

สํานักปลัด
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2563
องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์

(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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5 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ

จัดซ้ือจัดจ้าง
เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ

จ่ายเงินอุดหนุนแก่
จัดซ้ือจัดจ้างครบถ้วน

0 0            22,540         22,540         22,540 จํานวน 1 คร้ัง การปฏิบัติราชการมี
ความโปร่งใส

กองคลัง

6 อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเร่ือง
บทบาทและอํานาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนตําบล

เพ่ือให้ประชาชนรู้และเข้าใจ
เก่ียวกับบทบาทอํานาจหน้าท่ี
ของ อบต.มากข้ึน

ประชาชนในตําบล 0 0            50,000         50,000         50,000 จํานวน 2 คร้ัง ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจกับ
บทบาทอํานาจหน้าท่ี
ของ อบต. มากข้ึน

สํานักปลัด

7 โครงการอบต. พบประชาชน เพ่ือออกเย่ียมเย่ียมและ
ให้บริการประชาชน

ให้บริการประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบท้ัง 12 หมู่

0 0            50,000         50,000         50,000 จํานวน 1 คร้ัง ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการรับบริการ

สํานักปลัด

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.พนักงาน
ส่วนตําบล ผู้นําชุมชน/หมู่บ้านตาม
หลักธรรมาภิบาล

สร้างจิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรท้ังฝ่าย
การเมืองฝ่ายบริหารและฝ่าย
ข้าราชการประจํา

ผู้บริหารสมาชิกสภา
อบต.พนักงานส่วน
ตําบลผู้นําชุมชน/
หมู่บ้าน

0 0               200,000       200,000       200,000 จํานวน 1 คร้ัง
บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับบทบาท
อํานาจหน้าท่ีมากข้ึน

สํานักปลัด

9 โครงการอบรมให้ความรู้ตามพ.ร.บ 
ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

เพ่ือเพ่ิมความรู้ให้แก่สมาชิกสภา
ท้องถ่ินคณะผู้บริหารและผู้นํา
ชุมชนเก่ียวกับ    พ.ร.บ ข้อมูล
ข่าวสารท่ีถูกต้อง

ผู้บริหารสมาชิกสภา
อบต.พนักงานส่วน
ตําบลผู้นําชุมชน/
หมู่บ้าน

0     50,000            50,000         50,000         50,000 จํานวน 1 คร้ัง สมาชิกสภาอบต.และ
คณะผู้บริหารมีความรู้
ความเข้าใจ
เก่ียวกับพ.ร.บ 
ข่าวสารมากข้ึน

สํานักปลัด

10 ผู้จัดการทําการติดป้ายประชาสัมพันธ์
กรณีพบเห็นการทุจริต

เพ่ือแจ้งเบาะแสการทุจริต ประชาชนในตําบล
หนองแก้ว

0     50,000            50,000         50,000         50,000 จํานวน 1 คร้ัง ในพ้ืนท่ีปราศจากการ
ทุจริต โดยเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ 

สํานักปลัด

11 โครงการจัดประชุมประชาคม          
 แผนชุมชน

เพ่ือเข้าถึงความเป็นอยู่และรู้
ปัญหาท่ีแน่ชัดของคนในชุมชน

ประชาชนในตําบล
หนองแก้ว

0     50,000            50,000         50,000         50,000 จํานวน 1 โครงการ ประชาชนได้ออก
แสดงความคิดเห็น
และการแก้ไขปัญหา

สํานักปลัด

12 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน และ
ประชาคมตําบลประจําปี

ความเป็นอยู่และปัญหาท่ีแน่ชัด
ของคนในชุมชน

ประชาชนในตําบล
หนองแก้ว

0     50,000            50,000         50,000         50,000 จํานวน 1 คร้ัง ประชาชน ได้ออกมา
แสดงความคิดเห็น
และช่วยกันแก้ไข
ปัญหาอย่างตรงจุด

สํานักปลัด
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)
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13 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน และ

ประชาคมตําบลประจําปี
เพ่ือสร้างจิตสํานึกและตระหนัก 
ในหน้าท่ีแก่บุคลากร

บุคคลากกรองค์การ
บริหารส่วนตําบล
หนองแก้วทุกส่วน

0   200,000          200,000       200,000       200,000 ปีละ 1 คร้ัง บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบล
หนองแก้วปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต และ
โปร่งใส

สํานักปลัด

14 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน และ
ประชาคมตําบลประจําปี

เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

สมาชิกสภาท้องถ่ิน
ทุกคน

0   150,000          150,000       150,000       150,000 ปีละ 1 คร้ัง สมาชิกสภาท้องถ่ิน
เข้าใจถึงบทบาทของ
ตนเอง

สํานักปลัด

15 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน และ
ประชาคมตําบลประจําปี

เพ่ือเถิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จัดทําป้ายพร้อม
โครงสร้างป้าย 1 ป้าย

0     45,000            45,000         45,000         45,000 1 ป้าย พร้อมโค
รางสร้าง

ประชาชนชาวหนอง
แก้วซาบซ้ึงในพระ
มหากรุณาธิคุณแห่ง
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

สํานักปลัด

16 ประชุมประชาคมหมู่บ้าน และ
ประชาคมตําบลประจําปี

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานของ
กองช่าง 

ค่าออกแบบและพิมพ์
 เขียว 

0 0          100,000                 -                   -   จํานวน 1 โครงการ ประสิทธ์ิภาพของการ
ดําเนินงาน

กองช่าง

17 ค่าใช้จ่ายในการเจาะสํารวจและ
ทดลองคุณสมบัติของดินโครงการ
ก่อสร้างท่ีทําการองค์การบริหารส่วน
ตําบล      หนองแก้วแห่งใหม่

เพ่ือจ่ายเป็นค่าดําเนินงานของ
กองช่าง

สํารวจและทดสอบ
คุณสมบัติของดิน 

0 0            50,000                 -                   -   จํานวน 1 โครงการ ประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงาน

กองช่าง

18 โครงการรณรงค์การใช้หลอดไฟ เพ่ือลดการใช้พลังงาน จํานวน 625 หลอด (3 ปี) 0 0 -                 37,500        37,500        จํานวน 1 โครงการ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า สํานักปลัด/
LED ในหมู่บ้าน เพ่ือเป็นต้นแบบ ลดลง สนง.พลังงาน

จ.ปราจีนบุรี
19 โครงการตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งเสริมการใช้เทคดนโยโลยี จํานวน 20 ตู้ (3 ปี) 0 0 -                 250,000      250,000      จํานวน 1 โครงการ มีการใช้พลังงานธรรมชาติ สํานักปลัด/

พลังงานทดแทน จากแสงอาทิตย์ สนง.พลังงาน

ในชุมชน จ.ปราจีนบุรี
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20 โครงการติดต้ังชุดโคมไฟถนนแอลอีดี เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่าย จํานวน 10/ปี 0 0 0 25,000        25,000        ร้อยละของประชาชน ประชาชน สํานักปลัด/

พลังงานแสงอาทิตย์ในตําบล ด้านพลังงาน ในพ้ืนท่ีท่ีไฟฟ้าเข้า ในพ้ืนท่ีท่ีไฟฟ้าเข้า สนง.พลังงาน
ไม่ถึงได้ใช้ประโยชน์ ไม่ถึงได้ใช้ประโยชน์ จ.ปราจีนบุรี

21 โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ เพ่ือประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ จํานวน 4 แห่ง 0 0 0 16,000        16,000        ร้อยละของประชาชน สามารถลดค่าใช้จ่าย สํานักปลัด/
ในครัวเรือน (เศษอาหาร,มูลสัตว์) ในการใช้พลังงานทดแทน (3 ปี) ในชุมชนท่ีได้รับ ด้านแก๊สหุงต้ม LPG สนง.พลังงาน

ประโยชน์ จ.ปราจีนบุรี
22 โครงการจัดซ้ือเตาเผาถ่าน 200 ลิตร ลดการใช้พลังงาน จํานวน 40 ใน 0 0 0 60,000        60,000        ร้อยละของประชาชน ลดค่าใช้จ่ายด้าน สํานักปลัด/

(แบบต้ัง - แบบนอน) (3 ปี) ในชุมชนท่ีได้รับ พลังงาน สนง.พลังงาน
ประโยชน์ จ.ปราจีนบุรี

23 โครงการจัดซ้ือเตามหาเศรษฐี ลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้ก๊าซุงต้ม จํานวน 200 เตา 0 0 0 28,000        28,000        ร้อยละของประชาชน ลดค่าใช้จ่ายด้าน สํานักปลัด/
 (เตาซุปเปอร์อ้ังโล่) และส่งเสริมเช้ือเพลิงชีวมวล (3 ปี) ในชุมชนท่ีได้รับ พลังงาน สนง.พลังงาน

ในชุมชน ประโยชน์ จ.ปราจีนบุรี
24 โครงการสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือส่งเสริมการสูบนํ้าเพ่ือ จํานวน 2 แห่ง 0 0 0 520,000      520,000      ร้อยละของประชาชน ลดค่าใช้จ่ายด้านนํ้ามัน สํานักปลัด/

เพ่ือการเกษตร การเกษตรโดยใช้พลังงาน (3 ปี) ในชุมชนท่ีได้รับ เช้ือเพลิง/ไฟฟ้า โดยการ สนง.พลังงาน
แสงอาทิตย์ ประโยชน์ ใช้พลังงานทดแทน จ.ปราจีนบุรี

25 โครงการส่งเสริมการสร้างอาสาสมัคร เพ่ือพัฒนาบุคลากรผู้ให้ความรู้ อย่างน้อย 20 คน/ปี 0 0 0 30,000        30,000        ร้อยละของประชาชน มีบุคลากรท่ีสามารถ สํานักปลัด/
ด้านพลังงานชุมชน ด้านพลังงานแก่ประชาชน ในชุมชนท่ีได้รับ ให้ความรู้เก่ียวกับ สนง.พลังงาน

ประโยชน์ พลังงานชุมชน จ.ปราจีนบุรี
26 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ เพ่ือพัฒนาบุคลากรผู้ให้ความรู้ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 0 0 0 20,000        20,000        ร้อยละของประชาชน เพ่ือเป็นการสืบทอด สํานักปลัด/

ประหยัดพลังงานและสร้างจิตสํานึก ด้านพลังงานแก่ประชาชน ในชุมชนท่ีได้รับ องค์ความรู้ด้านพลังงาน สนง.พลังงาน
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประโยชน์ จ.ปราจีนบุรี

27 โครงการอบรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ เพ่ือให้ชุมชนมีความรู้เก่ียวกับขยะ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 0 0 0 40,000        40,000        ร้อยละของประชาชน ประชาชนในเขตตําบล สํานักปลัด/
ระดับครัวเรือน ประเภทต่างๆ วิธีการลด คัดแยก ในชุมชนท่ีได้รับ มีความรู้เก่ียวกับ สนง.พลังงาน

และนํากลับมาใช้ใหม่ ประโยชน์ การคัดแยกขยะ จ.ปราจีนบุรี
28 โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือเป็นการสร้างความย่ังยืน จํานวน 2 แห่ง 0 0 0 50,000        50,000        ร้อยละของประชาชน ชุมชนมีความรู้ด้านพลังงานสํานักปลัด/

การอนุรักษ์พลังงานและพลังงาน และให้ความรู้ด้านพลังงาน รวมท้ัง (3 ปี) ในชุมชนท่ีได้รับ สนง.พลังงาน
ทดแทน แผนพลังงานชุมชน ประโยชน์ จ.ปราจีนบุรี

-        645,000  1,417,540     2,394,040   2,394,040   หน้า 117

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ

งบประมาณ

รวม



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์ แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
3.2 แผนงานงบกลาง

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
1 สมทบทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการท้องถ่ิน กบท.
เพ่ือจ่ายเป็นเงินกองทุน
บําเหน็จบํานาญ ข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน

สมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการท้องถ่ิน

0     200,000     200,000     200,000     200,000 จํานวน 1 คร้ัง ข้าราชการส่วนท้องถ่ินมี
บําเหน็จบํานาญหลัง
เกษียณอายุราชการ

สํานักปลัด

2 สมทบกองทุนหลักประกันสังคม  เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมแก่
พนักงานจ้างท่ัวไป

สมทบกองทุนประกันสังคม 0       90,000       90,000       90,000       90,000 จํานวน 1  คร้ัง พนักงานจ้างภารกิจ
และพนักงานจ้างท่ัวไป
มีหลักประกันช่วงการ
ว่างงาน

สํานักปลัด

3 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันคุณภาพ
ในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี

กองทุนหลักประกันคุณภาพใน
ระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี

0 0     100,000     100,000     100,000 จํานวน 1 คร้ัง มีงบประมาณเพียงพอ
ในการดําเนินกิจการของ
 สปสช.

สํานักปลัด

4 สมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือจ่ายเป็นเงินกองทุน
ทดแทน สําหรับลูกจ้าง อบต.

กองทุนทดแทน 0 0     100,000     100,000     100,000 จํานวน 1 คร้ัง มีสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
อบต.

สํานักปลัด

-           290,000    490,000    490,000    490,000    

118

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2563
องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์ แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
1 การด าเนินการเลือกต้ัง เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ส าหรับการเลือกต้ังนายก
อบต.และสมาชิกสภาท้องถ่ิน

การเลือกต้ังในเขตต าบลหนอง
แก้ว

0     200,000     300,000     500,000     500,000 ผลการเลือกต้ัง ผลการเลือกต้ัง ส านักปลัด

-           200,000    300,000    500,000    500,000    

119

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2563
องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจัดการด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคม บนฐานแห่งความพอเพียง แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองดีของสังคม
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบย่ังยืน
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
ส ำนักปลัด

ส ำนักปลัด 

4 โครงกำรอบรมผู้ประสำนพลัง
แผ่นดิน (25 ตำสับปะรด)

เพ่ืออบรมให้ประชำชน
เก่ียวกับเร่ืองยำเสพติด

กำรอบรมผู้ประสำนพลัง
แผ่นดินในต ำบล จ ำนวน 
300คน

0 25,000 25,000 25,000 25,000 ปีละ 2 คร้ัง ผู้ประสำนพลังแผ่นดิน
ในต ำบลจ ำนวน 300 
คน มีควำมรู้และ
ตระหนักในบทบำท
หน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบ

ส ำนักปลัด

120

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2563
องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี1 โครงกำรป้องกันอุบัติภัยกำรจำร
จรในช่วงเทศกำลปีใหม่

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุให้กับ
ประชำชนในช่วงเทศบำล   
ปีใหม่

ต้ังจุดกวดขันวินัยจรำจร 1 
คร้ัง

0 จ ำนวนผู้ได้รับอุบัติเหตุ
ทำงถนนลดลง

2 โครงกำรป้องกันอุบัติภัยกำรจำร
จรในช่วงเทศกำลสงกรำต์

เพ่ือป้องกันอุบัติภัย
กำรจรำจรในช่วงเทศกำล
สงกรำต์

ต้ังจุดกวดขันวินัยจรำจร 1 
คร้ัง

0 50,000 50,000 50,000 50,000 จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี จ ำนวนผู้ได้รับอุบัติเหตุ
ทำงถนนลดลง

50,000 50,000 50,000 50,000

3 โครงกำรฝึกอบรมชุดปฎิบัติกำร
จิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและควำม
เข้มแข็งในหน้ำท่ีของเจ้ำ
พนักงำนในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

ฝึกอบรมจิตอำสำในพ้ืนท่ี -            -            -            250,000       -               จ ำนวน 1 คร้ัง เพ่ือเพ่ิมศักยภำพและ
ควำมเข้มแข็งในหน้ำท่ี
ของเจ้ำหน้ำท่ีป้องกันฯ

ส ำนักปลัด



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
5 โครงกำรป้องกันและแก้ไข

ปัญหำยำเสพติด
เพ่ือค้นหำผู้ติด/ผู้เสพยำเสพ
ติดเข้ำรับกำรบ ำบัด

น ำผู้ติดสำรเสพติดเข้ำค่ำย
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

0 50,000 50,000      100,000       100,000 จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี จ ำนวนผู้ติดยำเสพติด
ลดลง

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

6 โครงกำรอบรมป้องกันอุบัติภัย
จรำจร

เพ่ืออบรมให้ประชำชน
เก่ียวกับเร่ืองกำรใช้รถใช้
ถนนอย่ำงปลอดภัย

กำรอบรมป้องกันอุบัติภัย
กำรจรำจรให้กับในต ำบล

0 50,000 50,000      100,000       100,000 จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี จ ำนวนอุบัติเหตุทำง
ถนนลดลง

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

7 โครงกำรฝึกทบทวนสมำชิก
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน อบต.หนองแก้ว

เพ่ือเพ่ิมก ำลังสมำชิก
อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำย
พลเรือนประจ ำศูนย์ อปพร.
อบต. ให้ได้ 2% ของ
ประชำกร

สมำชิกอำสำสมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือน จ ำนวน 78 คน

0 200,000    200,000    200,000       200,000       จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี มีสมำชิกอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
ครบตำมจ ำนวนท่ี
ประสบสำธำรณภัยได้
ทันกำรณ์

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

8 โครงกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย

เพ่ือป้องกันและบรรเทำ
ควำมเดือดร้อนผู้ประสบสำ
ธำรณภัย

ทุกหมู่บ้ำนในเขตต ำบล 0 30000 30,000      30,000         30,000         จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี ช่วยเหลือประชำชนท่ี
ประสบสำธำรณภัยท่ีทัน
กำรณ์

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

9 จัดซ้ือเคร่ืองแบบและเคร่ืองแต่ง
กำย อปพร.

เพ่ือใช้ในกำรปฎิบัติหน้ำท่ี เคร่ืองแบบและเคร่ืองแต่ง
กำย อปพร.

0 0 0 300,000       300,000       จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี สมำชิก อปพร. มีควำม
พร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

10 โครงกำรจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเสำ
วิทยุส่ือสำร

เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
ของเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนงำน
ป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยในกำรติดต่อส่ือสำร

เสำส่งสัญญำณไดโพน 4 
สแต็ป ควำมสูง 30 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์

0 0 0 200,000       200,000       กำร
ติดต่อส่ือสำร
สะดวกและ
รวดเร็ว

งำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยมีควำม
สะดวกมำกข้ึน

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

11 โครงกำรฝึกอบรมและพัฒนำ
ศักยภำพพนักงำน/เจ้ำหน้ำท่ี
ด้ำนงำนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย

เพ่ือเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี
ป้องกันฯ

เจ้ำหน้ำท่ีป้องกัน อบต.
หนองแก้ว

0 30,000 30,000 100,000 100,000 จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี เจ้ำหน้ำท่ีป้องกันฯ 
สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

121

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
12 โครงกำรพัฒนำศักยภำพงำน

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่
เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนด้ำน
กำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยและอำสำสมัครใน
พ้ืนท่ี

เจ้ำหน้ำท่ีป้องกัน             
อบต.หนองแก้ว และ
อำสำสมัครในพ้ืนท่ี

0 0 0 200,000 200,000 จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี เจ้ำหน้ำท่ีป้องกันฯ 
สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

13 โครงกำรขอรับกำรอุดหนุน
โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด ประจ ำปี
งบประมำณอ2564

เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในพ้ืนท่ี

อุดหนุนส่วนรำชกำร           
 (อ.ประจันตคำม)

0 0 0 67,000         0 จ ำนวน 1 แห่ง กำรปฏิบัติงำนและกำร
ด ำเนินงำนแบบบูรณำ
กำรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพ

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

14 โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำร
จิตอำสำภัยพิบัติองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรด้ำน   
    งำนป้องกันฯ มี
ประสิทธิภำพ

เจ้ำหน้ำท่ีป้องกัน             
อบต.หนองแก้ว และ
อำสำสมัครในพ้ืนท่ี

0 0 0 200000 200000 จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี กำรด ำเนินงำนด้ำนงำน
ป้องกันฯ มีประสิทิภำพ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

15 โครงกำรให้ควำมรู้ในกำรระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองต้นในสถำนท่ีท ำงำน

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรด้ำน   
    งำนป้องกันฯ มี
ประสิทธิภำพ

พ้ืนท่ีต ำบลหนองแก้ว 0 0 0 20,000         20,000         จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี กำรด ำเนินงำนด้ำนงำน
ป้องกันฯ มีประสิทิภำพ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

16 โครงกำรให้ควำมรู้สถำนศึกษำ
ในพ้ืนท่ีเร่ืองกำรป้องกันระงับ
อัคคีภัยเบ้ืองต้น

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรด้ำน   
    งำนป้องกันฯ มี
ประสิทธิภำพ

พ้ืนท่ีต ำบลหนองแก้ว 0 0 0 20,000         20,000         จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี กำรด ำเนินงำนด้ำนงำน
ป้องกันฯ มีประสิทิภำพ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

17 โครงกำรให้ควำมรู้กับเด็ก
นักเรียนเร่ืองกำรจมน้ ำ

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรด้ำน   
    งำนป้องกันฯ มี
ประสิทธิภำพ

พ้ืนท่ีต ำบลหนองแก้ว 0 จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี กำรด ำเนินงำนด้ำนงำน
ป้องกันฯ มีประสิทิภำพ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

18 โครงกำรฝึกจัดต้ัง อปพร. 5 วัน เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรด้ำน   
    งำนป้องกันฯ มี
ประสิทธิภำพ

พ้ืนท่ีต ำบลหนองแก้ว 0 0 0 จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี กำรด ำเนินงำนด้ำนงำน
ป้องกันฯ มีประสิทิภำพ 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย

ส ำนักปลัด 
(งบ อบต.)

-           485,000    485,000    1,912,000   1,595,000   
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หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ

รวม



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจัดการด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคม บนฐานแห่งความพอเพียง แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองดีของสังคม
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบย่ังยืน
4.3 แผนงานการศึกษา

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

กองการศึกษา

4 โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัด
พรหมประสิทธ์ิเพ่ือจัดซ้ือเคร่ือง
ขยายเสียงประจ าห้อง
โสตทัศนูปกรณ์และภายใน
โรงเรียน

เพ่ือให้มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัย
สร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง 2 
เคร่ือง

0 0 200,000 200,000 200,000 เคร่ืองขยายเสียง 2
 เคร่ือง

มีอุปกรณ์ท่ีทันสมัย
เหมาะแก่กิจกรรม
การเรียนรู้

กองการศึกษา
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กองการศึกษา

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2563
องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

จ านวน 1 คร้ัง/ปี ประชาชน เยาวชน
เล่นกีฬามากข้ึนและ
ไม่ยุ่งเก่ียวกับยา
เสพติด

2 โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดโคก
เข่ือนเพ่ือจัดจ้างครูลูกจ้างช่ัวคราว

เพ่ือให้มีครูสอนเพียงพอใน
การบริหารทางการศึกษา

จ้างครูสอน 1 คน 0 0 348,000 348,001 348,002 1 คน/ปี นักเรียนโรงเรียนวัด
โคกเข่ือนได้รับ
การศึกษาเต็ม
ศักยภาพ

1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนเยาวชนหันมา
เล่นกีฬา

จัดการแข็งขันกีฬาภายใน
ต าบล เช่น ฟุตบอล แชร์บอล
 เปตอง ฟุตซอล ฯลฯ

0 300,000 300,000 300,000 300,000

1 คน/ปี นักเรียนโรงเรียน
วัดหนองแก้วได้รับ
การศึกษาเต็ม
ศักยภาพ

3 โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัด
หนองแก้วเพ่ือจัดจ้างครูลูกจ้าง
ช่ัวคราว

เพ่ือให้มีครูสอนเพียงพอใน
การบริหารทางการศึกษา

จ้างครูสอน 1 คน -               -             348,000      348,001      348,002      
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5 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ส่ือ

การเรียนการสอนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแก้วและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคก
เข่ือน

เพ่ือให้มีส่ือการเรียนการ
สอนพัฒนาทักษะและ
ความรู้แก่เด็กนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแก้ว
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดโคกเข่ือน

0 110,500 110,500 200,000      200,000      ส่ือการเรียนการ
สอน

มีส่ือการเรียนการ
สอนพัฒนาทักษะ
และความรู้แก่เด็ก
นักเรียน

กองการศึกษา

6 สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็ก
นักเรียนนักศึกษาและ
ผู้ด้อยโอกาส

เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้แก่
เด็กนักเรียนท่ีเรียนดีแต่
ยากจน

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีต าบล
หนองแก้ว

0 55,000 55,000 200,000      200,000      ปีละ 5 ทุน เด็กนักเรียนท่ี
ยากจนมีทุนใน
การศึกษาเล่าเรียน

กองการศึกษา

7 โครงการอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองแก้วและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคก
เข่ือน

เพ่ือให้เด็กก่อนเกณฑ์มี
โภชนาการท่ีดี

เด็กก่อนวัยเรียน 2 ศูนย์ 0 364,000     364,000      500,000      500,000      ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนเด็กก่อน
เกณฑ์มี
โภชนาการท่ีดี

เด็กก่อนเกณฑ์มี
โภชนาการท่ีดี

กองการศึกษา

8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนต าบล
หนองแก้ว

เพ่ือให้ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่กลุ่มสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลหนองแก้ว

กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลหนองแก้ว จ านวน 
152 คน

0 100,000     100,000      200,000      200,000      จ านวน 1 คร้ัง/ปี กลุ่มสภาเด็กได้รับ
ความรู้ในบทบาท
หน้าท่ี จ านวน 
152 คน

กองการศึกษา

9 โครงการปัจฉิมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครองของศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดโคกเข่ือน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว รร.วัดโคกเข่ือน
และรร.วัดหนองแก้ว

เพ่ือสร้างเสริมก าลังใจใน
ด้านการศึกษาให้กับเด็ก
อนุบาลเด็กก่อนเกณฑ์

จ านวนเด็กก่อนเกณฑ์ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัด
โคกเข่ือน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว รร.วัดโคก
เข่ือนและรร.วัดหนองแก้ว

0 50000 50000 100,000      100,000      จ านวน 1 คร้ัง/ปี เด็กอนุบาล,เด็ก
ก่อนเกณฑ์มี
พัฒนาการท่ีดี

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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10 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก

แห่งชาติ
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็ก

การจัดกิจกรรมต่างๆในวัน
เด็ก

100,000 100,000 100,000 300,000 300,000 จ านวน 1 คร้ัง/ปี เด็กก่อนเกณฑ์ 
นักเรียนมี
พัฒนาการท่ีดี

กองการศึกษา

11 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเยาวชน

น าเยาวชนในเขตพ้ืนท่ีเข้า
ปฏิบัติธรรมหรือบวชเรียน
ภาคฤดูร้อน

น าเยาวชนเข้าปฏิบัติธรรม
หรือบวชภาคฤดูร้อน จ านวน
 200 คน

150,000 150,000 150,000 150,000 200,000 จ านวน 1 คร้ัง/ปี เยาวชนมีคุณธรรม 
จริยธรรมมากข้ึน

กองการศึกษา

12 โครงการอบรมเยาวชนกับปัญหา
ยาเสพติด

เพ่ืออบรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับ
เยาวชน

เยาวชนในพ้ืนท่ีเข้ารับการ
อบรม จ านวน 200 คน

150000 150000 150000 200,000      200,000      จ านวน 1 คร้ัง/ปี เยาวชนในพ้ืนท่ีไม่
ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด

กองการศึกษา

13 โครงการจ้างครูชาวต่างชาติสอน
ภาษาอังกฤษ

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก,เยาวชน
และประชาชนมีความรู้และ
ทักษะในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ

เด็ก,เยาวชนและประชาชน
ภายในต าบลหนองแก้ว
จ านวนรุ่นละ 40 คน

200000 200000 200000 500000 500000 จ านวน 2 คร้ัง/ปี เด็ก,เยาวชนและ
ประชาชนภายใน
ต าบลหนองแก้วมี
ทักษะในการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษ

กองการศึกษา

14 โครงการให้ความรู้แก่เด็กและ
เยาวชนคุณธรรมสานสายใย
ครอบครัว

เพ่ือเป็นการสนับสนุน
สถาบันครอบครัว

เพ่ือให้เยาวชนเห็น
ความส าคัญในครอบครัว

50000 50000 50000 100,000      100,000      จ านวน 1 โครงการ มีความเข้าใจกัน
ภายในครอบครัว

กองการศึกษา

15 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มมสภาเยาวชนและเยาวชน
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชนองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแก้ว (กิจกรรม โตไป
ไม่โกง)

เพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจ
ในการสร้างจิตส านึกท่ีดี
ให้กับเยาวชน

เด็ก,เยาวชนเข้าร่วมโครงการ 20000 20000 20000 100,000      100,000      จ านวน 1 โครงการ เยาวชนมีจิตส านึก
ท่ีดีข้ึน

กองการศึกษา
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16 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

ให้เด็กและเยาวชนต าบลหนอง
แก้ว (กิจกรรม ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

เพ่ือปลูกฝังให้เยาวชนใน
ต าบลหนองแก้วใช้ชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

เด็ก,เยาวชนเข้าร่วมโครงการ 50000 50000 50000 100,000      100,000      จ านวน 1 โครงการ เยาวชนมีจิตส านึก
และใช้ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

กองการศึกษา

17 โครงการพ่อ-แม่ดีเด่น ช่ืนชมและเป็นตัวอย่างท่ีดี
ให้แก่คนในชุมชน

พ่อ-แม่ดีเด่นในต าบลหนอง
แก้ว

10000 10000 10000 50,000        50,000        จ านวน 1 โครงการ พ่อ-แม่ให้
ความส าคัญในการ
ดูแลครอบครัว

กองการศึกษา

18 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้นักเรียนมรอาหาร
กลางวันเพียงพอ

นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารท่ีคุณภาพ
 สะอาด ถูกหลักอนามัย

151900 151900 151900 151900 151900 จ านวน 1 โครงการ เด็กเล็กมีอาหาร
กลางวัน/อาหารว่าง
เพียงพอรับประทาน

กองการศึกษา

19 โครงการอาหารเสริม (นม) เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารเสริม (นม) 
ท่ีสะอาดและปลอดภัย

นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารเสริม (นม)
 ท่ีคุณภาพ สะอาด ถูกหลัก
อนามัย

59500 59500 59500 100,000      100,000      จ านวน 1 โครงการ นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
ท่ีสะอาดและมี
ประโยชน์

กองการศึกษา

20 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก เพ่ือตรวจสุขภาพและ
ส ารวจภาวะโภชนาการเด็ก
ปฐมวัย

นักเรียนมีสุขอนามัยท่ี
แข็งแรงสมบูรณ์ ให้ความรู้
แก่ผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ
 1 คร้ัง

1,000           1,000         1,000          5,000          5,000          จ านวน 1 โครงการ นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้

กองการศึกษา

21 โครงการส่งเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้

เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอน

นักเรียนมีความพร้อมท้ัง 4 
ด้าน

5,000           5,000         5,000          5,000          5,000          จ านวน 1 โครงการ นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยการ
ปฏิบัติจริง

กองการศึกษา

22 โครงการทัศน์ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือส่งเสริมให้ได้ศึกษา
พัฒนาการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถ่ินและ
สถานท่ีใกล้เคียง

นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนและสถานท่ีใกล้เคียง

15,000         15,000       15,000        50,000        50,000        จ านวน 1 โครงการ เด็กได้ศึกษาเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย

กองการศึกษา
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23 โครงการสรรหาส่ือการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษาและเคร่ือง
เล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

เพ่ือให้มีส่ือการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา และ
เคร่ืองเล่นพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

ส่ือการเรียนการสอน          
   วัสดุการศึกษา              
     เคร่ืองเล่นพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย

52,700         52,700       52,700        80,000        80,000        จ านวน 1 โครงการ มีส่ือการเรียนการ
สอน วัสดุ
การศึกษาและ
เคร่ืองเล่น
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยท่ีเพียงพอ

กองการศึกษา

24 โครงการเช่ือมต่อและติดต้ังร่ะบ
บอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

เพ่ือให้มีอินเตอร์เน็ตไว้
ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน

โครงข่ายอินเตอร์เน็ต 1 แห่ง 2,000           2,000         2,000          6,000          6,000          จ านวน 1 โครงการ นักเรียนมีส่ือ
เทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้

กองการศึกษา

25 โครงการพัฒนาครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือให้บุคคลากรทางการ
ศึกษาทุกท่านได้ความรู้
และประสบการณ์เพ่ือ
น ามาพัฒนาศูนย์ฯ

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้และประสบการณ์

10,000         10,000       10,000        50,000        50,000        จ านวน 1 โครงการ บุคคลากรได้รับ
การพัฒนา และน า
ความรู้มาพัฒนาใช้
ในการเรียนการ
สอนให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน

กองการศึกษา

26 โครงการวันแม่แห่งชาติ เพ่ือให้เด็กนักเรียนทุกคน
ได้แสดงความรักต่อแม่

เด็กนักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม

2,000           2,000         2,000          20,000        20,000        จ านวน 1 โครงการ เด็กนักเรียนทุกคน
ได้แสดงความรักต่อ
แม่ได้

กองการศึกษา

27 โครงการวันพ่อแห่งชาติ เพ่ือให้เด็กนักเรียนทุกคน
ได้แสดงความรักต่อพ่อ

เด็กนักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม

2,000           2,000         2,000          20,000        20,000        จ านวน 1 โครงการ เด็กนักเรียนทุกคน
ได้แสดงความรัก
ต่อพ่อได้

กองการศึกษา

28 โครงการวันไหว้ครู เพ่ือจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เด็กนักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม

2,000           2,000         2,000          20,000        20,000        จ านวน 1 โครงการ เด็กเล็กเห็นถึง
ความส าคัญและ
รู้จักเคารพครู

กองการศึกษา

29 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์
กับชุมชน

เพ่ือให้ผู้ปกครองทราบถึง
ปัญหาต่างๆของศูนย์และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา

ศูนย์ได้รับการช่วยเหลือจา
ผู้ปกครอง ชุมชนในด้าน
บุคคลากร งบประมาณ 
อุปกรณ์ต่างๆ

2,000           2,000         2,000          30,000        30,000        จ านวน 1 โครงการ ได้รับทราบสาเหตุ
ของปัญหาเพ่ือ
น าไปแก้ปัญหาได้
ตรงจุด

กองการศึกษา
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30 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกันวางแผนในการ
ด าเนินกิจกรรมของศูนย์

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียน
ละ 1 คร้ัง

2,000           2,000         2,000          30,000        30,000        จ านวน 1 โครงการ ร่วมมือกันวางแผน
ในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆของ
ศูนย์

กองการศึกษา

31 โครงการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือร่วมกันวางแผนในการ
ด าเนินกิจกรรมของศูนย์ให้
มีประสิทธิภาพ

ประชุมคณะกรรมการ ภาค
เรียนละ 1 คร้ัง

2,000           2,000         2,000          20,000        20,000        จ านวน 1 โครงการ ร่วมมือกันวางแผน
ในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆของ
ศูนย์

กองการศึกษา

32 โครงการจัดท าป้ายนิเทศมุม
ผู้ปกครอง

เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการ
เรียนการสอน

จัดท าป้ายนิเทศมุมผู้ปกครอง 5,000           5,000         5,000          20,000        20,000        จ านวน 1 จุด ผู้ปกครองได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับเด็กและ
การดูแลบุตรหลาน
เพ่ิมข้ึน

กองการศึกษา

33 โครงการบัณฑิตน้อย 1. เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้กับนักเรียนรุ่น
ต่อไป         2. เพ่ือสร้าง
ความภูมิใจให้กับนักเรียน   
               3. เพ่ือให้
นักเรียนรู้จักคุณค่าของ
ตัวเอง

1. นักเรียนท่ีจบการศึกษา
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
        2. ผู้ปกครองได้เข้า
ร่วมกิจกรรมประจ าปีละ 1 
คร้ง

15,000         15,000       15,000        15,000        15,000        จ านวน 1 โครงการ 1. นักเรียนรุ่น
ต่อไปมีก าลังใจใน
การเข้าเรียน 2. 
นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง 
     3. นักเรียน
รู้จักคุณค่าในตนเอง

กองการศึกษา

34 โครงการค่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 1. เพ่ือให้บุคคลากรมี
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
มากข้ึน     2. เพ่ือความ
สืบค้นข้อมูล ความรู้ใหม่ๆ
ท่ีทันสมัยรวดเร็วต่อการ
เรียนการสอนให้กับเด็ก
นักเรียน

ค่าบริการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตศูนย์เด็กเล็ก

8,400           8,400         8,400          20,000        20,000        จ านวน 1 โครงการ 1. บุคคลากรมี
ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยี      2. 
ท าให้การสืบค้น
ข้อมูลมีความ
ทันสมัยรวดเร็วต่อ
การเรียนการสอน

กองการศึกษา
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35 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ 1. เพ่ือให้เกิดความ
สนุกสนานและความ
สามัคคีระหว่างเด็กนักเรียน
 ครู และผู้ปกครอง          
        2. เพ่ือส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและ
เสริมสร้างความแข็งแรงของ
เด็กนักเรียน

1. เด็กนักเรียนปฐมวัยและ
นักเรียนในโรงเรียนเข้าร่วม
การแงขันกีฬาอนุบาลเกมส์

15,000         15,000       15,000        15,000        15,000        จ านวน 1 โครงการ 1. เด็กนักเรียน ครู
 ผู้ปกครองเกิด
ความสนุกสนาน
และสามัคคีกัน      
            2. เด็ก
นักเรียนได้ออก
ก าลังกายเพ่ือ
เสริมสร้างความ
แข็งแรง

กองการศึกษา

36 โครงการส่งเสริมประสบการณ์
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอน         
     2. เพ่ือให้ผู้เรียน
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน   
               3. เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนตาม
ความสามารถและความ
สนใจ

1. นักเรียนทุกคนมีความ
พร้อมท้ัง 4 ด้าน              
          2. ครูสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ

5,000           5,000         5,000          20,000        20,000        จ านวน 1 โครงการ 1. นักเรียน
สามารถท ากิจ
กรรม่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                       
    2. นักเรียน
สามารถเรียนรู้โดย
การปฏิบัติจริง

กองการศึกษา

37 โครงการพัฒนาบุคคลากรของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้บุคคลากรทางการ
ศึกษาทุกท่านได้รับความรู้
และประสบการณ์เพ่ือ
น ามาพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้และประสบการณ์

10,000         10,000       10,000        100,000      100,000      จ านวน 1 โครงการ บุคคลากรได้รับ
การพัฒนาและน า
ความรู้มาพัฒนาใน
การเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน

กองการศึกษา

38 โครงการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน ท าให้เกิด
การปลูกฝัง และอนุรักษ์
ทรัพยากรในชุมชน

ครูและนักเรียนได้ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง

1,000           1,000         1,000          10,000        10,000        จ านวน 1 โครงการ เด็กได้ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน ท า
ให้เกิดการปลูกฝัง 
และอนุรักษ์
ทรัพยากรในชุมชน

กองการศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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39 โครงการหนูน้อยฟังธรรม 1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กท าบุญ
 ฟังธรรม และตักบาตร     
    2. เพ่ือให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ ใน
วัฒนธรรมและประเพณี
ของท้องถ่ิน

1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วม
กิจกรรม                       
 2. นักเรียนทุกคนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ท าบุญ ฟังธรรม

1,000           1,000         1,000          10,000        10,000        จ านวน 1 โครงการ 1. เด็กนักเรียนได้
ท าบุญ ฟังธรรม 
และตักบาตร        
       2. นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในวัฒนธรรมและ
ประเพณีของท้องถ่ิน

กองการศึกษา

40 โครงการถ่ายทอดเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. เพ่ือให้เด็กทุกคนมี
ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจพ
เอเพียง     2. เพ่ือให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการให้
ความรู้แก่นักเรียน

เด็กทุกคนได้รับความรู้
เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง

1,000           1,000         1,000          10,000        10,000        จ านวน 1 โครงการ 1. เด็กทุกคนมี
ความรู้เก่ียวกับ
เศรษฐกิจพเอเพียง 
                  2. 
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การให้ความรู้แก่
นักเรียน

กองการศึกษา

41 โครงการออมเงิน เพ่ือให้เด็กทุกคนมีทัศนคติ
ค่านิยมท่ีดีงาม และมีวินัย
ในการประหยัด อดออมเงิน
เพ่ือนาคต

1. เด็กทุกคนรู้จักการออม
เงิน    2. เด็กทุกคนมีความรู้
เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง

1,000           1,000         1,000          5,000          5,000          จ านวน 1 โครงการ เด็กทุกคนมีทัศนคติ
ค่านิยมท่ีดีงาม 
และมีวินัยในการ
ประหยัด อดออม
เงินเพ่ือนาคต

กองการศึกษา

42 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษา
ท างานในช่วงปิดภาคเรียน

เพ่ือจ้างนักเรียน/นักศึกษา
ท างานในช่วงปิดภาคเรียน

นักเรียน/นักศึกษาท างาน
ในช่วงปิดภาคเรียนใขเขต 
อบต.หนองแก้ว

-               -             40,000        80,000        80,000        จ านวน 1 โครงการ นักเรียน/นักศึกษา
ท างานในช่วงปิด
ภาคเรียน

กองการศึกษา

43 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด

เพ่ือจัดอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ประชาธิปไตย ห่างไกลยา
เสพติด

เด็กและเยาวชนต าบลหนอง
แก้ว

-               -             10,000        50,000        50,000        จ านวน 1 โครงการ เด็กและเยาวชน
ต าบลหนองแก้วมี
คุณธรรม จริยธรรม
 และประชาธิปไตย
 ห่างไกลยาเสพติด

กองการศึกษา
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)
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44 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งใหม่

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่

พัฒนาภูมิทัศน์บริเวณรอบ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แห่งใหม่

-               -             100,000      100,000      100,000      จ านวน 1 โครงการ ภูมิทัศน์บริเวณรอบ
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแห่งใหม่

กองการศึกษา

45 โครงการรถรับส่งนักเรียนต าบล
หนองแก้ว

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมในการ
บริหารการศึกษาระหว่าง 
อปท. โรงเรียน และชุมชน

นักเรียนในเขตต าบลหนอง
แก้ว

-               -             -              50,000        50,000        จ านวน 1 โครงการ นักเรียนสามารถ
เดินทางไปโรงเรียน
ได้สะดวกมากข้ึน 
ลดภาระผู้ปกครอง

กองการศึกษา

1101500 2081000 3127000 4988902 5038904
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รวม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์ แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
4.4 แผงานสาธารณสุข

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
1 โครงการพัฒนางาน

สาธารณสุขพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี 
จ านวน 12 หมู่ บ้านๆละ 
7500 บาท

เพ่ืการพัฒนาศักยภาพด้านสาธษรณสุข
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและในเร่ือง
ต่างงๆการจัดบริการาสุขภาพเบ้ืองต้น
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ

กิจกรรมต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับสุขภาพ

      90,000       90,000       90,000       90,000       90,000 จ านวน 1คร้ัง อาสาสมัคร ส านักปลัด

2 โครงการพัฒนาศักภาพ อสม. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม.ประจ าหมู่บ้าน 
ในดารดูแลสุขภาพและให้ค าแนะน าเบ้ือ
ต้นในการดูสุขภาพ

น า อสม.ศึกษางาน
หรือเข้ารับการ
ฝึกอบรม

    220,000     220,000     220,000     220,000     220,000 จ านวน 1คร้ัง อสม.ประจ าหมู่บ้าน ใน
การดูแลสุขภาพและให้
ค าแนะน าเบ้ืองต้นใน
ดารดูแลสุขภาพ

ส านักปลัด

3 โครงการปฐมพยาบาลเบ่ืองต้น เพ่ือให้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มีควสามรู้
ด้านการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/ผดด

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 จ านวน 1คร้ัง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
มีความรู้ด้านการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น

กองการศึกษา

4 โรงการกิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาพ

เพ่ือเป็นค่าใช่จ่ายในการจัดกิจกรรม
เก่ียวกับสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี

จัดส่งเสริมการออ
อกก าลังกายให้แก่
ชุมชน

      10,000       10,000       10,000       10,000       10,000 จ านวน 1 
โครงการ

ส านักปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2563
องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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5 การเงินอุดหนุนส าหรับการ

ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0 240000 240000 ปีละ 1 คร้ัง  ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุข สามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด

6 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60 

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0     240,000     240,000 ปีละ 1 คร้ัง  ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุข สามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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7 โครงการขาดสารไอโอดีน ใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0     240,000     240,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุขสามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด

8 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพของเด็ก
ในสมเด็จพระเทพพระราช
สุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0     240,000     240,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุขสามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด

134

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
9 โครงการส่งเสริมโภชนาการ

และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0     240,000     240,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุขสามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด

10 โครงการควบคุมหนอนพยาธิ
ในสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0     240,000     240,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุขสามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด
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ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ

งบประมาณ



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
11 โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0     240,000     240,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุขสามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด

12 การพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนในสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0     240,000     240,000 ปีละ 1 คร้ัง ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุขสามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
13 โครงการสุขภาพเคล่ือนท่ี ใน

สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราช
กุมารี

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0     240,000     240,000 ปีละ 1 คร้ัง  ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุขสามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด

14 โครงการช่วยลดการติดเอดส์
จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย 
ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ เจ้าโสมส
วลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0     240,000     240,000 ปีละ 1 คร้ัง  ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุขสามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
15 การรณรงค์และแก้ไขปัญหายา

เสพติด To Be Number One
 ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน หม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

เพ่ืออุดหนุนหมู่บ้านแต่ละแห่ง 20,000 
บาท โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน
คณะกรรมการชุมชนจัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 3
 โครงการขอรับงบประมาณจาก อปท. 
ท้ังน้ีต้องผ่านการประชาคม หมู่บ้านให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีหรือบริบท 
ของพ้ืนท่ีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินท่ี มท.0810.5/ว1745
 ลงวันท่ี 31 ส.ค  60

พ้ืนท่ีต าบลหนองแก้ว 0 0 0     240,000     240,000 ปีละ 1 คร้ัง  ประชาชนมีความรู้ด้าน
สาธารณสุขสามารถ
น ามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

ส านักปลัด

330,000   330,000    330,000    2,970,000 2,970,000 

138

รวม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด (KPI)



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์ แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
4.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
1 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีแห่เทียนพรรษา
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา

วัดหนองแก้ว วัดเกาะพันซา 
วัดพรหมประสิทธ์ิ วัดเข่ือน วัด
โคกอู่ทอง ส านักสงค์ทุ่งพญา
หาญ

      50,000       50,000       50,000       50,000       50,000 จ านวน 1 คร้ังต่อปี ประเพณีและวัฒนธรรม
แห่เทียนเข้าพรรษา
ยังคงอยู่กับ ชุมชนและ
สังคม 

กองการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือน านักเรียนไปทัศน
ศึกษานอกห้องเรียน

นักเรียนในเขตต าบล หน่อง
แก้วได้ ทัศนศึกษานอก
ห้องเรียน

        2,000         2,000         2,000         2,000         2,000 จ านวน 1 คร้ังต่อปี นักเรียนในต าบลหนอง
แก้วได้เข้าร่วมทัศน
ศึกษานอกต้องเรียนรู้
ใหม่ๆ

กองการศึกษา

3 โครงการอนุรักษ์การแต่งกายชุด
ไทย

เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมสืบ
สานและอนุรักษ์การแต่ง
กายชุดไทย

นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีต าบล
หนองแก้วเข้าร่วมการแต่งกาย
ชุดไทย

        6,500         6,500         6,500         6,500         6,500 จ านวน 1 คร้ังต่อปี นักเรียนได้ร่วมสืบสาน
และอนุรักษ์การแต่งกาย
ชุดไทย

กองการศึกษา

58,500     58,500      58,500      58,500      58,500      

139

รวม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2563
องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์ แบบ ผ.02/1

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กกรปกครองส่วนท้องถินเขตจังหวัดปราจีนบุรี พัฒฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคมและชุมชนให้เข็มแข็ง
(1) ยุทธศาสตร์ต าบลน่าอยู่สู่ชุมชนเข้มแข็ง
แผนงานเคหะและชุมชน

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
1 โครงการก่อสร้างสะพาน

คอนกรีตเหล็กตามคลองคลอง
ไตรย์ไปต าบลโพธ์ิงาม

เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย

ตามแบบแปลนท่ีก าหนด 0 0 0  4,000,000 0 จ านวน 1 คร้ังต่อปี ประชาชนในชุมชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอย่างเพียงพอ

กองช่าง

2 โครงการบ่อน้ าต้ืน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้
ส าหรับการเกษตรอย่าง
พอเพียง

ปีละ 1 คร้ัง 0 0 0  1,000,000  1,000,000 จ านวน 1 คร้ังต่อปี ประชาชนในชุมชนมีน้ า
ใช้ส าหรับอย่างเพียงพอ

กองช่าง

-           -           -           5,000,000 1,000,000 

140

รวม

ห่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2563
องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.03

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ 2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2563
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
1 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศวงจรปิดชนิดไอพีแบบมุมคงท่ีน์

ส าหรับต้ังภายนอกอาคาร ลักษณะตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์

0 0      140,000        140,000     140,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

2 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยเคร่ืองดีเซล
ขนาด 1 ตันกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคล่ือน  2 ล้อ  โดยประกาศเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานตามครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
ขนส่ง

0 0   1,200,000     1,200,000  1,200,000 ส านักปลัด ครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะ

3 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน้ าบาดาลขนาด 1.5 แรงม้า 220 โวลต์
 จ านวน 6 เคร่ือง

0 0        32,000          32,000       32,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

4 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
และขนส่ง

อยากขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณต่ ากว่าก าลัง
เคร่ืองยนต์สูงไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัด
ท้าย จ านวน 1 คัน

0 0   2,400,000                  -                 -   ส านักปลัด ครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะ

5 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

ติดต้ังเสาไฟฟ้าติดต้ังกระเช้าเช้าสูง ไม่น้อยกว่า 
12 เมตรเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกว่า จ านวน 1 คัน

0 0   2,500,000     2,500,000  2,500,000 กองช่าง ครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะ

141

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1/2563

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค์การริหารส่วนต าบลหนองแก้ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

แผน ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณและเวลาท่ีผ่านมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ประเภทโครงการ



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์การเกษตร ตัดหญ้า 2 เคร่ือง 0 0        19,000          19,000               -   ส านักปลัด โครงการตามแผน
7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานประธานสภารองประธานสภาเลขา

สภาจ านวน 3 ชุด
0 0        50,000          50,000               -   ส านักปลัด โครงการตามแผน

8 แผนบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะรับแขก (โซฟา) จ านวน 2 ชุด 0 0        50,000          50,000               -   ส านักปลัด โครงการตามแผน
9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะประชุม พร้อม 40 ตัว 0 0                -          250,000               -   ส านักปลัด โครงการตามแผน

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม จ านวน 2 เคร่ืองเคร่ือง
ละ 4,000 บาท

0 0                -            86,000               -   ส านักปลัด โครงการตามแผน

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือขาวด า แบบ 1 28 หน้า
ต่อนาที จ านวน 2 เคร่ืองเคร่ืองละ 8,900 บาท

0 0                -            17,800       17,800 ส านักปลัด โครงการตามแผน

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One  ส าหรับ
พนักงานจ านวนเคร่ืองละ 17,000 บาท

0 0        68,000          68,000       68,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

13 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์ LED 32 น้ิวระดับความละเอียดจอภาพ
 1366*728 เซลล์จ านวน 2 เคร่ืองราคาเคร่ือง
ละ 6,500 บาท

0 0                -            13,000       13,000 กองการศึกษา ครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะ

14 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

โทรทัศน์แอลอีดี  ระดับความละเอียดภาพจอ 
1920 x 1080 พิกเซลขนาด 48 น้ิวจ านวน 2 
เคร่ืองเคร่ืองละ 17600 บาท

0 0                -            35,200       35,200 กองการศึกษา ครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะ

15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเล่ือนแบบกระจก
จ านวน 10 ตู้ๆละ 5,000 บาท

0 0                -            25,000       25,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

16 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ีจ านวน 5 ชุด 0 0        50,000          50,000               -   ส านักปลัด โครงการตามแผน
17 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองพ่นหมอกควันจ านวน 2 เคร่ือง 0 0        59,000          59,000               -   ส านักปลัด โครงการตามแผน
18 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีแบบแถว จ านวน 4 ท่ีน่ัง จ านวน 2 ชุดละ 

6,000 บาท
0 0                -            12,000               -   ส านักปลัด โครงการตามแผน

19 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ เก้าอ้ี ผู้บริหารจ านวน 3 ชุดๆ ละ 10,000
 บาท

0 0                -            30,000       30,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน
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ท่ี แผน ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณและเวลาท่ีผ่านมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ประเภทโครงการ



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
20 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่ 
ขยายเสียงห้องประชุมจ านวน 1 เคร่ืองราคา 
40,000 บาท

0 0                -            40,000       40,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

21 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองขยายเสียงเคล่ือนท่ีจ านวน 1 เคร่ือง ราคา
 15,000 บาท

0 0                -            15,000       15,000 ส านักปลัด ครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะ

22 แผนงาน การศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน ทีวี  ขนาด 40 น้ิวจ านวน 2 เคร่ืองละ  30,000
 บาท

0 0                -            60,000       60,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

23 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเล่ือนกระจกจ านวน 4
 ตู้ละ 5,000 บาท

0 0        20,000          20,000       20,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

24 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเก้าอ้ี ส าหรับรับประทานอาหารของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

0 0                -            50,000       50,000 กองการศึกษา โครงการตามแผน

25 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมค์ประชุมประกอบด้วย เคร่ืองควบคุม 
ไมโครโฟนประธาน มิกเซอร์แอมป์ ตู้ล าโพงผนัง 
ไมค์ลอยมือถือคู่ ราคาชุดละ  170,000  บาท

0 0                -          170,000     170,000 ส านักปลัด ครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะ

26 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับ
ส านักงานจ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 17,000 บาท

0 0                -            34,000               -   กองการศึกษา โครงการตามแผน

27 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา เก้าอ้ีส านักงานจ านวน 2 ชุดๆ ละ 5,000 บาท 0 0                -            10,000       10,000 กองการศึกษา โครงการตามแผน
28 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะส านักงานจ านวน 2 ชุดๆ ละ 10,000 บาท 0 0                -            20,000       20,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน
29 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานราคาตัวละ 10,000 บาท จ านวน 4 

ตัว
0 0                -            40,000       40,000 กองคลัง โครงการตามแผน

30 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงานจ านวน 4 ตัว ราคาตัวละ 5,000
 บาท

0 0                -            20,000       20,000 กองคลัง โครงการตามแผน
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ประเภทโครงการท่ี แผน ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณและเวลาท่ีผ่านมา

หน่วยงานรับผิดชอบ



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
31 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานราคาตู้ละ 5,500 บาท

จ านวน 6 ตู้
0 0                -              5,000         5,000 กองการศึกษา โครงการตามแผน

32 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บานราคาตู้ละ 5,500 บาท
จ านวน 6 ตู้

0 0                -            33,000       33,000 กองคลัง โครงการตามแผน

33 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา ชุดโอมเธียเตอร์จ านวน 2 ชุด ชุดละ 20,000 
บาท

0 0                -            40,000       40,000 กองการศึกษา โครงการตามแผน

34 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานแบบท่ี 2 ราคา
เคร่ืองละ 30,000 บาทจ านวน 2 เคร่ือง

0 0                -            60,000       60,000 กองคลัง โครงการตามแผน

35 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์โฆษณา และ 
เผยแพร่

โทรทัศน์แอลอีดีระดับความละเอียดภาพจอ 
1920 x 1080 พิกเซลขนาด 40 จ านวน 2 
เคร่ืองเคร่ืองละ 13500 บาท

0 0                -            27,000       27,000 กองคลัง โครงการตามแผน

36 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส าหรับผู้มาติดต่อราชการ จ านวน 4 ชุด 
ราคา ชุดละ 10,000 บาท

0 0                -            40,000       40,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

37 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง จ านวน 4 ตู้ๆละ 8,000 
บาท

0 0                -          320,000               -   กองการศึกษา โครงการตามแผน

38 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 1ตู้ ราคา 
9,000 บาท

0 0                -              9,000         9,000 กองคลัง โครงการตามแผน

39 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 
1 (20 หน้า/นาที)

0 0                -          178,000               -   กองการศึกษา โครงการตามแผน

40 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง สายท่อดูดน้ าเข้าถึงถังดับเพลิง พร้อมหัวกระโหลก 0 0                -            80,000       80,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน
41 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองอ่านบัตรประชาชน จ านวน 2 เคร่ือง 

เคร่ืองละ 750 บาท
0 0                -              1,500       15,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

42 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ส่วนรวมค่า
ติดต้ัง)แบบต้ังพ้ืนหรือแขวนขนาด 360000 บีที
ยู จ านวน 4 เคร่ืองๆละ 55,400

0 0                -          221,600     221,600 กองการศึกษา โครงการตามแผน
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ท่ี แผน ประเภท เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)
งบประมาณและเวลาท่ีผ่านมา

หน่วยงานรับผิดชอบ ประเภทโครงการ



พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
43 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์วิทยาศาสาตร์

และการแพทย์
เคร่ืองตรวจปัสสะวหาสารเสพติด จ านวน  1เคร่ือง 0 0                -              4,000       40,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

44 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองตบดิน จ านวน 1 เคร่ือง 0 0                -          210,000       21,000 กองช่าง โครงการตามแผน
45 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คูลเลอร์ 2 หัว (ร้อน-เย็น) จ านวน 1 ตัว 0 0                -              5,000         5,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

46 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดต้ัง)แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 36000
 บีทียู จ านวน 4 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ55400 
บาท

0 0      221,600        221,600     221,600 ส านักปลัด โครงการตามแผน

47 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายนปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวม
ค่าคิดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 
24,000 บีทียู จ านวน 4 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 
43,400 บาท

0 0      173,600        173,600     173,600 ส านักปลัด โครงการตามแผน

48 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 30 แผ่น ต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 120,000 บาท

0 0                -          120,000     120,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

49 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 30 แผ่น ต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง 
ราคา 250000บาท

0 0 -             250,000       250,000    ส านักปลัด โครงการตามแผน

50 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองท าลายเอกสาร แบบตัดละเอียดคร้ังละ 2
แผ่น จ านวน 1 เคร่ือง ราคา 52,800

0 0                -            52,800       52,800 ส านักปลัด โครงการตามแผน

51 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จ านวน  18,500 
บาท

0 0                -            18,500       18,500 ส านักปลัด โครงการตามแผน

52 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาอบไมโครเวฟ จ านวน 2 เตา ราคาเตาละ 
9,500 บาท

0 0                -            19,000       19,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน
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53 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง
รถส่วนกลาง (รถน่ังส่วนกลาง) ปริมาตรกระบอก
สูบไม่เกิน 18000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 85 กิโลวัตต์

0 0                -          931,000     931,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

54 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์โฆษณาและเผย
เพร่

จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม
 180 น้ิว ราคา 35200 บาท

0 0                -            35,200       35,200 ส านักปลัด โครงการตามแผน

55 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800VA จ านวน 2 เคร่ือง ละ 2500 0 0                -              5,000         5,000 กองการศึกษา โครงการตามแผน

เคร่ืองละ 2,500 บาท
56 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะส านักงาน จ านวน 3 ตัวๆ ละ 10 000 บาท 0 0                -            30,000       30,000 กองช่าง โครงการตามแผน
57 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ชุดๆ ละ 5000 บาท 0 0                -              5,000         5,000 กองช่าง โครงการตามแผน
58 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานล่ือน แบบกระจก 

จ านวน 4 ตู้ๆ ละ 5,000 บาท
0 0                -            20,000       20,000 กองช่าง โครงการตามแผน

59 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บแบบ A 3 จ านวน 1 ตู้ 0 0                -              6,000       60,000 กองช่าง โครงการตามแผน
60 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บบูชา จ านวน 1 ชุด ราคา 7,500 บาท 0 0                -              7,500         7,500 ส านักปลัด โครงการตามแผน
61 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน กล้องดิจิตอล จ านวน 1 ตัว 0 0                -            55,000               -   กองช่าง โครงการตามแผน
62 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับส านักงาน

 จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท
0 0                -            34,000       34,000 กองช่าง โครงการตามแผน

63 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟขนาด 800VA จ านวน 2 เคร่ือง ๆละ 2500 0 0 -             5,000           5,000        กองช่าง โครงการตามแผน
64 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองวัดระยะ จ านวน 1 เคร่ือง 0 0                -              7,000         7,000 กองช่าง โครงการตามแผน
65 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด 

Network แบบท่ี 1 (28 หน้าต่อนาที) จ านวน 1 
เคร่ืองๆละ 8,900 บาท

0 0                -              8,900         8,900 กองช่าง โครงการตามแผน
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66 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 5 เคร่ือง

 เคร่ืองละ 2,500
0 0                -            12,500       12,500 ส านักปลัด โครงการตามแผน

67 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดพร้อมหมึก จ านวน1 เคร่ือง 0 0                -              7,500         7,500 กองช่าง โครงการตามแผน
68 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่า

ติดต้ัง) แบบค้ังพ้ืนหรือแขวน ขนาด 36000บีทียู
 จ านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 55400 บาท

0 0      166,200        166,200     166,200 กองคลัง โครงการตามแผน

69 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 2 
เคร่ือง ๆ ละ 2,500 บาท

0 0                -              5,000         5,000 กองคลัง โครงการตามแผน

70 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน เสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองแก้วแห่งใหม่
 กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 0.40 เมตร เสา
ธงสูง 4 เมตร

0 0                -            30,000       30,000 กองช่าง โครงการตามแผน

71 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีพลาติกจ านวน 200 ตัว 0 0                -            50,000       50,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน
72 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะพับ ขนาด กว้าง 60 ซม. ยาว 150-180 

ซม.สูง 75 ซม จ านวน 20 ตัวๆ ละ 1700 บาท
0 0                -            34,000       34,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

73 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่า
ติดต้ัง) แบบค้ังพ้ืนหรือแขวน ขนาด 36000บีทียู
 จ านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 55400 บาท

0 0                -          166,200     166,200 กองช่าง โครงการตามแผน

74 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่า
ติดต้ัง) แบบค้ังพ้ืนหรือแขวน ขนาด 24000บีทียู
 จ านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ43400 บาท

0 0 -             130,200       130,200    กองคลัง โครงการตามแผน
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75 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่า

ติดต้ัง) แบบค้ังพ้ืนหรือแขวน ขนาด 24000บีทียู
 จ านวน 3 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ43400 บาท

0 0                -          130,200     130,200 กองช่าง โครงการตามแผน

76 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์การเกษตร เล่ือยโซ่ยนต์ขนาด 2 แรงม้า กระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 3.18 ซีซี จ านวน 1 เคร่ือง

0 0                -              8,000       80,000 ส านักปลัด ครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะ

77 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง หัวฉีดน้ าดับเพลิง(หัวฉีดชนิดฝอยด้ามปืน)
สามารถปรับได้ 6 ระดับ

0 0                -            30,000       30,000 ส านักปลัด ครุภัณฑ์บริการ
สาธารณะ

78 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถังแดง) ขนาด 15
 lbs จ านวน 20 ถัง

0 0                -            30,000       30,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

79 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถังแดง) ขนาด 10
 lbs จ านวน 10 ถัง

0 0                -            22,000       22,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

80 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2400ซีซี หรือก าลังแบบดับเบ้ิล
แค็บ เป็ยราคารวมเคร่ืองปรับอากาศ รนาคา
รวมภภาษ๊สรรพสามิต จ านวน 1 คัน ราคา 
854000 บาท

0 0                -          854,000     854,000 ส านักปลัด โครงการตามแผน

0 0 7,149,400  10,031,000 8,854,500 
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รวม



 
 
 
 

ภาคผนวก 



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 
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ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
           เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
พัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อ ๆ ไป และเป็นการสร้างแนวทางการมีสว่น
ร่วมในท้องถิ่น 
 

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล 
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นหนึ่งคณะ 
จำนวน 11 คน โดยมีตัวแทนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ตัวแทนประชาคม ผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนฝ่ายบริหารเป็นคณะทำงาน                                                                                                               
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วย           
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่ง ทำ

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและ อาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น     

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้ อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
         4.   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตาม

และประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้ ระยะเวลา และงบประมาณที่
กำหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่ การ
ประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริง  เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้                                                                                         
 



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 
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วิธีการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

มีวิธีการดำเนินการโดยใช้แบบติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วโดยตนเอง 

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 
โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว                                                                                                                                                             
2. แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว 

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและ 
รายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ สามเดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือ     
ไตรมาสที่ 1 
3.  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น 

เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแก้วตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ   
4.  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้วในภาพรวม 

เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
แก้วในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดย

คำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการและจะทำการติดตามและประเมินผล โครงการอย่างน้อย โครงการ
ละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เพื่อให้นายกองค์การบริหารสว่น
ตำบลหนองแก้วนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร    
ส่วนตำบลหนองแก้ว และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 
การรายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
1. รายงานผลและเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว เพื่อให้นายกองค์การบริหาร   

ส่วนตำบลหนองแก้วเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแก้ว    

2. ปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกัน ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือรวบรวมและรายงานผลให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป   


