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บทน า 
1. หลักการและเหตุผล 

 

ตามที่ อ ง ค์ ก า รบ ริ ห า ร สํ ว นต า บ ลหนอ งแก๎ ว ไ ด๎ ย ก รํ า ง แ ผน พัฒ นาท๎ อ ง ถิ่ น สี่ ปี                  
(พ.ศ.2561–2564) ตามหนังสือ ที่  มท.0810.7/ว5793 ลงวันที่  10 ตุลาคม 2559 เรื่องซักซ๎อม               
แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561–2564) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2559 โดยเทศบาลหรือองค์การบริหารสํวนต าบล เมืองพัทยา ให๎จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีให๎แล๎วเสร็จ
ในเดือนตุลาคม 2559 และองค์การบริหารสํวนจังหวัด ให๎จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีให๎แล๎วเสร็จภายในเดือน
พฤศจิกายน 2559 ซึ่งในสํวนขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วได๎จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี        
(พ .ศ .  2561  – 2564)  เสร็ จสิ้ น  และได๎ประกาศใช๎ แผน พัฒนาท๎องถิ่ นสี่ ปี  (พ .ศ . 256–2564 )                         
เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการจัดท างบประมาณ พ.ศ.2561–2564        
เรียบร๎อยแล๎ว อนึ่ง เมื่อสถานการณ์การพัฒนากลําวคือปัญหาความต๎องการของประชาชนในพ้ืนที่เปลี่ยนแปลง
ไป องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วจึงได๎จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) และแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ซึ่ง
ประกาศใช๎เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 และ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตามล าดับแล๎ว นั้น  
  

  เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย  ได๎มีหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น โดยให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  ให๎เทศบาล องค์การบริหารสํวนต าบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารสํวนจังหวัดด าเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่มีชํวงระยะเวลาห๎าปี 
(พ.ศ.2561-2565)  
 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 
  2.1 เพ่ือตอบสนองความต๎องการของชุมชน ที่ เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับนโยบาย        
ของรัฐบาลที่มีความจ าเป็นเรํงดํวนในการแก๎ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร๎อนของประชาชนในพื้นท่ี 
  2.2 เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการกํอสร๎าง และพ้ืนที่จะด าเนินการให๎มี      
ความสอดคล๎องกับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และใกล๎เคียงมากที่สุด 
  2.3 เพื่อให๎การจัดท าโครงการในการแก๎ปัญหาตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561–2565)            
มีความสอดคล๎องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด   
  2.4 เพ่ือจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงสร๎าง
ด๎านบุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วมีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา จึงต๎องมีการจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช๎ให๎มีเพียงพอตํอจ านวนผู๎ปฏิบัติงาน ประชาชนในพ้ืนที่ และชุมชนที่เพ่ิมขึ้น เชํน ด๎าน
สาธารณสุข ด๎านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันภัยตํางๆ ด๎านการศึกษา การบริการสาธารณะ 
และโครงสร๎างพ้ืนฐาน ส าหรับบริการประชาชนในพื้นท่ีต าบลหนองแก๎ว และต าบลหรือพ้ืนที่ใกล๎เคียง 
  2.5 เพ่ือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
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3. ขัน้ตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

  3.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น 
สํวนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข๎อง เพื่อแจ๎งแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น รับทราบปัญหาความต๎องการ ประเด็น
การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข๎อง และแนวทางที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ
พัฒนาต าบลหนองแก๎ว โดยน าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนํวยงานตํางๆ และข๎อมูลในแผนพัฒนาหมูํบ๎าน
หรือแผนชุมชนมาประกอบการพิจารณาเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
  3.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
รวบรวมแนวทางและข๎อมูล น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท ารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) แล๎วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
  3.3 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วพิจารณารํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) แล๎วเสนอผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
  3.4 ผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วเสนอรํางแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 -
2565) ตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว เพ่ือให๎ความเห็นชอบกํอนแล๎วผู๎บริหารองค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองแก๎ว จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
  3.5 ด าเนินการตามระเบียบข๎อ 24 แหํงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท า
แผนพัฒนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

  บัดนี้ การด าเนินการตามกระบวนการดังกลําวข๎างต๎น ได๎แล๎วเสร็จเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว โดยมี
รายละเอียดแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดังตํอไปนี้  
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
 
1.ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
ที่ตั้ง องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว อ าเภอประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี   หํางจากอ าเภอ            
4.5  กิโลเมตร  มหีมูํบ๎านจ านวนทั้งหมด  12 หมูํบ๎าน  ได๎แกํ 

หมูํที่ 1    บ๎านนา    
หมูํที่ 2    บ๎านหนองแก๎ว   
หมูํที่ 3    บ๎านเกาะยายหนัก  
หมูํที่ 4    บ๎านเนินกํอ   
หมูํที่ 5    บ๎านหนองแห๎ว   
หมูํที่ 6    บ๎านเกาะพันซา 
หมูํที่  7    บ๎านโคกอํูทอง   
หมูํที่  8    บ๎านประเถท    
หมูํที่  9    บ๎านยาง   
หมูํที่ 10   บ๎านเนินหินตั้ง   
หมูํที่ 11   บ๎านไชยคลี   
หมูํที่ 12   บ๎านโคกเขื่อน 

ตั้งอยูํที่  หมูํ  4  ต าบลหนองแก๎ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  
-  โทรศัพท์  037 – 210 -414 
-  โทรสาร  037 – 210 -415 
 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
ภูมิประเทศ  ตอนบนเป็นภูเขาและท่ีราบสูง สภาพพ้ืนที่เป็นดินทรายตอนลํางเป็นที่ราบลุํมมีน้ าทํวมขังปริมาณ
มากและมีน้ าหลากจากเทือกเขาใหญํในฤดูฝน 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร๎อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  

 1. ฤดูร๎อน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร๎อนและ        
  แห๎งแล๎ง แตํบางครั้งอาจมีอากาศเย็นในชํวงกลางคืนบ๎างครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลม  
  กระโชกแรง อากาศร๎อน จะมีอุณหภูมิระหวําง 35–39.9 องศาเซลเซียส ร๎อนจัด          
  มีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

      2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแตํกลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกชุกในชํวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  
  กํอให๎เกิดน้ าทํวมเฉียบพลันและน้ าปุาไหลหลาก 

   3. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในชํวงกลางเดือนตุลาคม  
  เป็นชํวงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว เริ่มมีอากาศเย็นหมอกปกคลุมบ๎าง อากาศหนาว
  อุณภูมิต่ าสุดประมาณ  15 องศา มีลมแรงจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือพัดผําน  

 
1.4 ลักษณะของดิน 

       ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินทรายตอนลําง ตอนบนเป็นดินทรายปนหินภูเขา 
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1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
       มีแหลํงน้ าที่ใช๎ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  10  แหลํงน้ าธรรมชาติ 

- หมูํที่ 1 คลองบ๎านนา  กว๎าง 18 เมตร  ยาว 2,800 เมตร  ลึก 6 เมตร  
  หนองชุมพล  กว๎าง 78 เมตร  ยาว 159 เมตร   ลึก 5 เมตร  

-หมูํที่ 2 คลองหนองแก๎ว  กว๎าง 20 เมตร  ยาว 4,500 เมตร  ลึก 4 เมตร 
-หมูํที่ 3 หนองบุํงคล๎า  กว๎าง 31 เมตร  ยาว 90 เมตร   ลึก 6 เมตร 

  คลองอีโกง  กว๎าง 10 เมตร  ยาว 1,500 เมตร  ลึก 3 เมตร 
-หมูํที่ 6 สระน้ าเกาะพันซา กว๎าง 27 เมตร  ยาว 80 เมตร   ลึก 4 เมตร 
-หมูํที่ 7 คลองโคกอํูทอง  กว๎าง 26 เมตร  ยาว 1,500 เมตร  ลึก 5 เมตร 

  สัมพันธ์   กว๎าง เมตร  ยาว  เมตร   ลึก 5 เมตร 
-หมูํที่ 8 คลองประเถท  กว๎าง 17 เมตร  ยาว7,000 เมตร   ลึก 6 เมตร 
-หมูํที่ 9 หนองโหมด  กว๎าง 87 เมตร  ยาว 118 เมตร   ลึก 5 เมตร 
-หมูํที่ 10 คลองบอน  กว๎าง 17 เมตร  ยาว2,080 เมตร   ลึก 4 เมตร 
-หมูํที่ 11 คลองช๎างคลาน กว๎าง 12.50 เมตร ยาว4,000 เมตร  ลึก 3.50 เมตร 
-หมูํที่ 12 คลองโคกเขื่อน กว๎าง 18 เมตร  ยาว 2,000 เมตร  ลึก 4 เมตร  
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วมีปุาชุมชน และไม๎ประดับจัดสวน,ไม๎กฤษณา,     
ไผํตํางๆ 
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 2.1 เขตการปกครอง 
  ต าบลหนองแก๎ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เดิมชาวบ๎านสํวนใหญํอพยพมาจาก
ประเทศลาว แล๎วมาตั้งถ่ินฐานอยูํบริเวณหนองน้ าแหํงหนึ่ง ซึ่งเป็นหนองน้ าที่มีนกแก๎วอาศัยอยูํเป็นจ านวนมาก 
จึงไดต๎ั้งชื่อหมูํบ๎านนี้วํา บ๎านหนองแก๎ว  
  องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วเดิมเป็นสภาต าบลและตํอมาได๎รับการยกฐานะให๎จัดตั้ง
เป็นองค์การบริหารสํวนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารสํวนต าบล พ.ศ. 2537 เมื่อ
วันที่ 24  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 โดยก าหนดให๎ใช๎ต๎นตาล เป็นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารสํวนต าบล     
หนองแก๎ว เนื่องจากมีต๎นตาลเป็นจ านวนมาก 
 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดกับอุทยานแหํงชาติเขาใหญํ 
 ทิศใต๎  ติดกับต าบลประจันตคาม 
      ทิศตะวันตก ติดกับต าบลโพธิ์งาม 
 ทิศตะวันออก ติดกับต าบลค าโตนด  และต าบลบุฝูาย 
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แผนที่หมู่บ้าน/ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
 

 
 

 2.2 การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วแบํงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารสํวนต าบล       
เป็น    ๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาแบํงออกเป็น  12  หมูํบ๎านๆละ 2 คน รวม 24 คน สถิติประชากร       
แยกรายละเอียด ดังนี้ (ข๎อมูลของต าบลหนองแก๎ว อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ประจ าปี 2561) 
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จ านวนประชากร 
จ านวนประชากรแยกตามเกณฑ์อายุ ชาย อายุ 
บุคคลที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน 29 23 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 15 ปี 1,824 2,009 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 18 ปี 1,725 1,919 
บุคคลที่มีสิทธิ์เลือกตั้งอายุ 20 ปี 1,670 1,860 
บุคคลที่ต๎องขึ้นทะเบียนทหาร 32 - 
บุคคลที่ต๎องเข๎ารับการเกณฑ์ทหาร 33 - 

   
3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น  4,700 คน  แยกเป็น ชาย  2,276 คน  หญิง  2,424 คน  

หมูํที่ ชื่อบ๎าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนราษฎร 

หญิง ชาย รวม 
1 นา 46 71 80 151 
2 หนองแก๎ว 144 207 208 415 
3 เกาะยายหนัก 118 221 176 397 
4 เนินกํอ 100 116 101 217 
5 หนองแห๎ว 41 76 74 150 
6 เกาะพันซา 98 202 195 397 
7 โคกอํูทอง 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 ช่วงอายุและจ านวนประชากร (ต.ค.2561) 

องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 

ประชากร ชาย หญิง หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 549  คน 517  คน อายุต่ ากวํา 18 ปี 

จ านวนประชากรวัยท างาน 1,430  คน 1,471  คน อายุ 18-60 ปี 

จ านวนประชากรผู๎สูงอายุ 297  คน 436  คน อายุมากกวํา 60 ปี 

รวม 2,424 2,276 คน ทั้งสิ้น 4,700 คน 
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- ผู๎พิการ   จ านวน 127 คน 
- ผู๎ติดเชื้อ HIV  จ านวน 16 คน 
                                                    
4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
     โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน    2    แหํง 
  โรงเรียนมัธยมศึกษา          จ านวน    1     แหํง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          จ านวน    2     แหํง  
  จ านวนครูผู๎ดูแลเด็ก    จ านวน    4     คน 

     ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2560 ประจ าปีงบประมาณ 2561 (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย.2561)  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์การบริหารส่วนต าบล      
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 
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ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2559 ประจ าปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561) 
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

อ าเภอ / อปท. จ านวนนักเรียน รวม 
รายชื่อโรงเรียน (คน) (คน) 

อ าเภอประจันตคาม ชาย หญิง ชาย-หญิง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 12 19 31 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกเขื่อน 17 14 31 

รวม อบต.หนองแก๎ว 29 33 62 
 4.2 สาธารณสุข 
  -โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพระดับต าบล จ านวน  2  แหํง ได๎แกํ 
   โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลหนองแก๎ว 
             โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพบ๎านโคกเขื่อน                                          
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วมีระบบบริการพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 5.1 การคมนาคมขนสํง 
  -ถนนถํายโอนจาก รพช.  จ านวน 2 สาย 
 ถนนลาดยางบ๎านโคกเขื่อน-บ๎านชัยคลี  ระยะทาง 1,500  เมตร  
  ถนนลาดยางบ๎านหนองแก๎ว   ระยะทาง  1,000 เมตร 
-ถนนที่อยูํในความรับผิดชอบขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว แยกเป็น 
  ถนน คสล. จ านวน 38 สาย ดังนี้ 
 บ๎านเนินหินตั้ง    ระยะทาง  547  เมตร 
 บ๎านเกาะยายหนัก   ระยะทาง  200 เมตร 
 บ๎านยาง    ระยะทาง  160  เมตร 
 บ๎านโคกอํูทอง   ระยะทาง  180  เมตร 
 บ๎านหนองแก๎ว   ระยะทาง  115 เมตร 
 บ๎านเนินหินตั้ง   ระยะทาง  65  เมตร 
 บ๎านโคกเขื่อน    ระยะทาง  20  เมตร 
 บ๎านยาง    ระยะทาง  180  เมตร 
 บ๎านประเถท    ระยะทาง  300  เมตร 
 บ๎านโคกอํูทอง   ระยะทาง  180  เมตร 
 บ๎านโคกอํูทอง   ระยะทาง  90 เมตร 
 บ๎านหนองแห๎ว   ระยะทาง  130  เมตร 
 บ๎านโคกอํูทอง   ระยะทาง  90  เมตร 
 บ๎านโคกเขื่อน    ระยะทาง  30  เมตร 
 บ๎านชัยคลี    ระยะทาง  500  เมตร 
  บ๎านเกาะพันซา   ระยะทาง  170  เมตร 
 บ๎านเกาะยายหนัก   ระยะทาง  140  เมตร 
 บ๎านชัยคลี    ระยะทาง  218  เมตร 
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 บ๎านเนินหินตั้ง   ระยะทาง  150  เมตร 
 บ๎านโคกอํูทอง   ระยะทาง  290  เมตร 
 บ๎านเกาะพันซา   ระยะทาง  100  เมตร 
 บ๎านเนินหินตั้ง   ระยะทาง  2000  เมตร 
 บ๎านยาง    ระยะทาง  85  เมตร 
  บ๎านประเถท    ระยะทาง  150  เมตร 
 บ๎านโคกอํูทอง   ระยะทาง  25  เมตร 
 บ๎านเกาะพันซา   ระยะทาง  100  เมตร 
 บ๎านหนองแห๎ว   ระยะทาง  197  เมตร 
 บ๎านเกาะยายหนัก   ระยะทาง  155  เมตร 
 บ๎านโคกเขื่อน    ระยะทาง  50  เมตร       
 บ๎านยาง    ระยะทาง  264  เมตร 
 บ๎านเนินกํอ    ระยะทาง  193  เมตร 
 บ๎านหนองแก๎ว   ระยะทาง  173  เมตร 
 บ๎านเกาะยายหนัก   ระยะทาง  185  เมตร 
  บ๎านประเถท    ระยะทาง  150  เมตร 
 บ๎านเนินหินตั้ง   ระยะทาง  68  เมตร 
 บ๎านเกาะพันซา   ระยะทาง  265 เมตร 
 บ๎านเนินหินตั้ง   ระยะทาง  192  เมตร 
 บ๎านเนินกํอ    ระยะทาง  871  เมตร 
  รวมระยะทางถนน คสล.ทั้งต าบลระยะทาง 8,978 เมตร 
  ถนนลูกรัง จ านวน 8 สาย ได๎แกํ 
 บ๎านประเถท    ระยะทาง  1,000  เมตร 
 บ๎านโคกอํูทอง-บ๎านหนองแห๎ว  ระยะทาง  500   เมตร 
 บ๎านเนินกํอ    ระยะทาง  400 เมตร 
 บ๎านยาง    ระยะทาง  500  เมตร 
 บ๎านหนองแห๎ว   ระยะทาง  500  เมตร 
 บ๎านเกาะพันซา   ระยะทาง  450  เมตร 
 บ๎านโคกเขื่อน    ระยะทาง  350  เมตร 
 บ๎านไชยคลี    ระยะทาง  2,500 เมตร 
  รวมระยะทางถนน ลูกรัง ทั้งต าบลระยะทาง 6,200 เมตร 
 
 5.2 การไฟฟูา 
  การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูา
สํองสวํางทางหรือที่สาธารณะยังไมํสามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได๎ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต๎องการให๎ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางนั้นยังไมํเป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วจึงไมํสามารถ
ด าเนินการได๎เชํนเดียวกับถนน การแก๎ปัญหาคือ  ประสานความรํวมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความ
เข๎าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  
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 5.3 การประปา 
  -แหลํงน้ าที่สร๎างขึ้นและสามารถใช๎การได๎ มีดังนี้ 
 ฝาย / ผนังก้ันน้ า   จ านวน    8 แหํง 
 บํอน้ าตื้น                     จ านวน    72   แหํง 
 บํอบาดาล    จ านวน    48 แหํง 
 ประปาหมูํบ๎าน   จ านวน   14       แหํง 
 5.4 โทรศัพท์ 
        -โทรศัพท์สาธารณะ          จ านวน        20    แหํง 
 5.5 ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
        - พัสดุ/ครุภัณฑ์ 
      1)  ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.1 รถดับเพลิง     จ านวน     1     คัน 
 1.2 เครื่องดับเพลิงหาบหามชนิดเคลื่อนที่เร็ว  จ านวน     -     เครื่อง 
 1.3 เครื่องยนต์สูบน้ าขนาดตํางๆ   จ านวน   -     เครื่อง 
 1.4 เรือท๎องแบน     จ านวน    -     ล า 
 1.5 ถังดับเพลิง     จ าวน       -     ถัง 
      2)  ด๎านสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 
 2.1 รถยนต์บรรทุกขยะ  ( 6  ล๎อ )   จ านวน    -      คัน 
 2.2 รถยก     จ านวน    -      คัน 
 2.3 รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์   จ านวน    -      คัน 
 2.4 เครื่องพํนหมอกควันกันยุงลาย   จ านวน    3     เครื่อง 
 2.5  เครื่องพํนยาฆําแมลง    จ านวน     -      เครื่อง 
 2.6  เครื่องตัดหญ๎า    จ านวน     4      เครื่อง 
       3 )  ด๎านบริหารงานทั่วไป 
 3.1 รถยนต์กระบะ    จ านวน     2     คัน 
 3.2 รถตู๎โดยสาร     จ านวน     -      คัน   
 3.3 เครื่องถํายเอกสาร    จ านวน     1     เครื่อง 
 3.4 เครื่องเย็บเลํมหนังสือ    จ านวน     -      เครื่อง 
 3.5 เครื่องเขียนแบบ    จ านวน    -      เครื่อง 
 3.6 เครื่องตัดสติ๊กเกอร์    จ านวน     -      เครื่อง 
 3.7 รถจักรยานยนต์                                       จ านวน      1     คัน 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1 การเกษตร  
       ประชากรร๎อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได๎แกํ  ข๎าว   
ไผํตง ไผํเขียวอีสาน และน้ ามันกฤษณา ผลิตผลจากตาลและอาชีพอ่ืนๆ 
 -    รับจ๎างทั่วไป,พนักงานบริษัท 
 -    เกษตรกรรม เชํน ท านา,ท าสวน 
 -    ค๎าขายเชํน เพาะพันธุ์ต๎นไม๎ประดับ,ปลูกไม๎กฤษณา 
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 -    รับราชการ 
 -    อาชีพค๎าขาย    
 6.2 การประมง 
  “ในเขตรับผิดชอบไมํมีการประมง”  
 6.3 การปสุสัตว์ 
  -  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชํน  การ
เลี้ยงไก ํ เป็ด  โค  สุกร  กระบือ เป็นต๎น 
 6.4 การบริการ 
  โรงแรม   - แหํง 
  ร๎านอาหาร  - แหํง 
  โรงภาพยนตร์  - แหํง 
  สถานีขนสํง  - แหํง (ทํารถ 1  แหํง) 
  ร๎านเกมส์  2      แหํง 
 6.5 การทํองเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลมีแหลํงทํองเที่ยว ที่ส าคัญ คือ น้ าตกธารทิพย์ 
 6.6 อุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมแบบครัวเรือน เชํน การท าไม๎กวาดจากทางมะพร๎าว         
และดอกแขม 
 6.7 กลุํมอาชีพในชุมชน จ านวน 13 กลุํม ได๎แกํ 
  1. กลุํมไรํนาสวนผสม  (หมูํที่ 1) 
  2. กลุํมหัตถกรรมบ๎านหนองแก๎ว (ท าหมวกพลาสติก)  (หมูํที่ 2) 
  3. กลุํมสํงเสริมการผลิตเศรษฐกิจชุมชน  (หมูํที่ 3) 
  4. กลุํมผลิตดอกไม๎จันทน์  (หมูํที่ 4) 
  5. กลุํมท าไม๎กวาด  (หมูํที่ 5) 
  6. กลุํมเลี้ยงโค-กระบือ  (หมูํที่ 5) 
  7. กลุํมตัดเย็บผ๎า  (หมูํที่ 6) 
  8. กลุํมท าไม๎กวาด  (หมูํที่ 7) 
  9. กลุํมท าไม๎กวาด  (หมูํที่ 8) 
  10. กลุํมท าไม๎กวาด  (หมูํที่ 9) 
  11. กลุํมท าไม๎กวาด  (หมูํที่ 10) 
  12. กลุํมท าไม๎กวาด  (หมูํที่ 11) 
  13. กลุํมไม๎ดอกไม๎ประดับ  (หมูํที่ 11) 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  
(ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า) 
 

หมูํที่ ชื่อหมูํบ๎าน 

ปร
ะช

าก
รร

วม
 (ค

น 

ระบบประปาหมูํบ๎าน 

บํอน้ าบาดาล 

ปัญหาการ
ขาดแคลน
จากระบบ
ประปา 

 

ประปาน้ าผิวดิน ประปาบาดาล 

มี 

ไมํมี 

มี 

ไมํมี 
 

มี 

ไมํมี 

ไม
ํขา

ดแ
คล

น 

ขา
ดแ

คล
น 

ใช
๎ได

๎(ระ
บบ

) 

ช า
รุด

(ระ
บบ

) 
 

ใช
๎ได

๎(ระ
บบ

) 

ช า
รุด

(ระ
บบ

) 

ใช
๎ได

๎(บ
ํอ)

 

ช า
รุด

(บ
ํอ)

 

หมูํที่ 1 บ๎านนา 147 - -   - -  - -  - 
หมูํที่ 2 บ๎านหนอง

แก๎ว 
413 - -   - -  - -  - 

หมูํที่ 3 บ๎านเกาะ
ยายหนัก 

388 - -   - -  - -  - 

หมูํที่ 4 บ๎านเนิน
กํอ 

216 - -   - -  - -  - 

หมูํที่ 5 บ๎านหนอง
แห๎ว 

152 - -   - -  - -  - 

หมูํที่ 6 บ๎านเกาะ
พันซา 

378  -  - - -  - -  - 

หมูํที่ 7 บ๎านโคกอํู
ทอง 

448 - -   - -  - -  - 

หมูํที่ 8 บ๎าน
ประเถท 

626 - -   - -  - -  - 

หมูํที่ 9 บ๎านยาง 233 - -   - -  - -  - 
หมูํที่ 
10 

บ๎านเนิน
หินตั้ง 

650 - -   - -  - -  - 

หมูํที่ 
11 

บ๎านชัยคลี 
482 - -   - -  - -  - 

หมูํที่ 
12 

บ๎านโคก
เขื่อน 514 - -   - -  - -  - 
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
  ผู๎ที่นับถือศาสนาพุทธ ร๎อยละ100 
  วัดจ านวน 5 แหํง 
  วัดหนองแก๎ว หมูํที่ 2 
   วัดพรหมประสิทธิ์ หมูํที่ 3 
  วัดเกาะพันซา หมูํที่ 6 
  วัดโคกอํูทอง หมูํที่ 7 
   วัดโคกเขื่อน หมูํที่ 12 
  ส านักสงฆ์ 1 แหํง (ส านักสงฆ์ทํุงพญาหาญ) 
 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประเพณีวันสงกรานต์ /งานวันไหลประจันตคาม ประมาณเดือน เมษายน 
  ประเพณีหลํอเทียนพรรษา  ประมาณเดือน กรกฎาคม 
  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 
  ประเพณีวันเข๎าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม, ตุลาคม -พฤศจิกายน 

8.3 ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลหนองแก๎วได๎อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ได๎แกํ  
วิธีการท าเครื่องจักสารใช๎ส าหรับในครัวเรือน เชํนไม๎กวาดทางมะพร๎าว, ไม๎กวาดท าจากดอกแขม, ผลิตผลจาก
ตาล เชํน น้ าตาลสด ,น้ าตาลเมา, ขนมตาล,ลอนตาล การท าปลาร๎า  
  ภาษาถิ่น  สํวนมากร๎อยละ 90 พูดภาษาอิสาน ภาษาไทยโคราช ร๎อยละ 10 

8.4 สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตต าบลได๎ผลิตของใช๎พื้นเมืองขึ้นใช๎ในครัวเรือนและเหลือเอาไว๎จ าหนําย ได๎แกํ  
เครื่องจักรสานที่ท าจากไม๎ไผํ ไม๎กวาดทางมะพร๎าว, ไม๎กวาดท าจากดอกแขม, ผลิตผลจากตาล เชํน น้ าตาลสด,
น้ าตาลเมา, ขนมตาล,ลอนตาล การท าปลาร๎า  
 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1  น้ า  ที่ใชํในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได๎จากน้ าฝน และประปาบาดาล   ซึ่งจะต๎องน ามาผําน
กระบวนการของระบบประปา ส าหรับน้ าใต๎ดินมีปริมาณน๎อย ในชํวงฤดูแล๎งจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ า
อุปโภคบริโภค 

9.2 ปุาไม๎ พื้นที่ต าบลหนองแก๎วมีพ้ืนที่ ติดเทือกเขาใหญํ มีปุาชุมชน 
9.3 ภูเขา พ้ืนที่ติดเทือกเขาใหญํ 
94 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ าตกธารทิพย์ ซึ่งเป็นแหลํงทํองเที่ยวระดับจังหวัดมี

นักทํองเที่ยวมากในชํวงฤดูฝน เพราะในเขตต าบลหนองแก๎ว บุฝูาย โพธิ์งาม มีน้ าตกที่ใหญํและสวยงาม 
สามารถพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวระดับประเทศได๎ เชํนการทํองเที่ยวเชิงนิเวศศึกษาธรรมชาติ หรือแนว 
Adventureฯลฯ  
 

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



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 14 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2558 – 2561) ส่วนที่ 2 
 
1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2557 - 2560 
 1.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ตามท่ีองค์การบริหารสํวนต าบลได๎ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554 – 
2558)  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562) ขึ้นมา เพ่ือใช๎เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) (พ.ศ. 2558 – 2560) (พ.ศ.2559 – 2561) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็น
การก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแตํละปี  ซึ่งมีความตํอเนื่อง
และเป็นแผนก๎าวหน๎าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์การ
บริหารสํวนต าบลได๎ใช๎แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี  การจํายขาดเงิน
สะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให๎หนํวยงานอ่ืนมาด าเนินงานให๎  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให๎มีการ
ปฏิบัติให๎บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว๎ในแผนพัฒนาสามปี  
 ทั้งนี้ องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วได๎ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจํายงบประมาณ
ดังกลําว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได๎ดังนี้       
 โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559)   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2557 

โครงการ(เป้าหมาย) ผลการการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ 1 ต าบลนํา สูํชุมชนเข๎มแข็ง 46 23,349,739.00 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 6 390,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การให๎บริการที่ดี 61 4,093,800.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 55 5,613,790.00 
รวม 168 33,447,329.00 

 
 โครงการที่สามารถด าเนนิการได้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2557 

โครงการ(เป้าหมาย) ผลการการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ 1 ต าบลนํา สูํชุมชนเข๎มแข็ง 9 7,832,600.00 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 1 100,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การให๎บริการที่ดี 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) ผลการการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาต าบลนําอยูํ  สูํชุมชนเข๎มแข็ง    65 25,524,820.00 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 7 490,000.00 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การให๎บริการที่ดี 21 6,293,660.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 47 4,673,270.00 

รวม 140 36,981,750.00 
 โครงการที่ด าเนินการได้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2558 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ 1 ต าบลนํา สูํชุมชนเข๎มแข็ง 25 9,789,875.00 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว - - 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การให๎บริการที่ดี 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) 

ผลการการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ 1 ต าบลนํา สูํชุมชนเข๎มแข็ง 48 30,422,371 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 6 390,000 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การให๎บริการที่ดี 22 2,697,060 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 48     5,262,320 

รวม 124 38,771,751 
 โครงการที่ด าเนินการได้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2559 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ 1 ต าบลนํา สูํชุมชนเข๎มแข็ง 21 12,067,997 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 1 12,000 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การให๎บริการที่ดี 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) 

ผลการการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ 1 ต าบลนํา สูํชุมชนเข๎มแข็ง 48 58,020,105 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 6 390,000 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การให๎บริการที่ดี 22 2,697,060 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 48 5,262,320 

รวม 124 66,369,485 
 
 โครงการที่ด าเนินการได้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2561 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ 1 ต าบลนํา สูํชุมชนเข๎มแข็ง 3 1,193,400 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว ยังไมํได๎ด าเนินการ ยังไมํได๎ด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การให๎บริการที่ดี ยังไมํได๎ด าเนินการ ยังไมํได๎ด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 4 383,904 

รวม(ตุลาคม-พฤศจิกายน) 7 1,577,304 
 
1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามท่ีองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลให๎บรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก๎ไข
ปัญหาให๎กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต๎องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6 ข๎อ 29 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข๎อ 
13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู๎ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต๎องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น  เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  
พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบ
วันโดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
 ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได๎ดังนี้   
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559)       

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  168  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได๎     จ านวน  88 โครงการ    
    คิดเป็นร๎อยละ  52.38 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 
 องค์การบริหารสํวนต าบลสามารถด าเนินงานได๎ตามวัตถุประสงค์ร๎อยละ 50 ขึ้นไปของแผนและ
สามารถด าเนินการได๎ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผํานมา     
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558 – 2560)  
   -โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  140  โครงการ 
   -สามารถด าเนินการได๎     จ านวน   47  โครงการ    
   -คิดเป็นร๎อยละ  33.58 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 
 องค์การบริหารสํวนต าบลสามารถด าเนินงานได๎ตามวัตถุประสงค์น๎อยกวําร๎อยละ 50 ของแผนและ
ด าเนินการได๎ในอัตราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผํานมา   
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
   -โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   124  โครงการ 
   -สามารถด าเนินการได๎     จ านวน   36    โครงการ    
   -คิดเป็นร้อยละ  29.04 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
 องค์การบริหารสํวนต าบลสามารถด าเนินงานได๎ตามวัตถุประสงค์น๎อยกวําร๎อยละ 50 ของแผนและ
ด าเนินการได๎ในอัตราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผํานมา   
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 
   -โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   124  โครงการ 
   -สามารถด าเนินการได๎     จ านวน    7     โครงการ    
   -คิดเป็นร้อยละ 5.65 
 
2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 2.1 ผลที่ได๎รับหรือผลที่ส าคัญ 
  ตามท่ีองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วได๎ด าเนินงานตํางๆ ตั้งแตํมีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
– 2560  เพ่ือแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให๎เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให๎ความเป็นอยูํ
ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลนั้น  ผลที่ได๎รับมีดังนี้   
  1.  ประชาชนมีน้ าประปาใช๎ทุกครัวเรือน โดยใช๎งบประมาณจากอ าเภอ (ต าบลละ5ล๎าน) 
  2.  ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน 
  3.  ประชาชนมีถนนใช๎ในการสัญจรไปมาได๎สะดวก 
  4.  เกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่น๎อยลง   
  6.  เด็กๆได๎รับการศึกษาทุกคน                                                                                                                                                        

7. ประชาชนได๎รับความชํวยเหลือในเรื่องที่อยูํอาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
8. ประชาชนได๎รับความชํวยเหลือจากสาธารณะภัยที่เกิดภายในต าบล 
9. ปัญหาไข๎เลือดออกลดลง 
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10. ประชาชนได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการสาธารณสุข เชํน การก าจัดยุงลาย 
11. ประชาชนได๎รับความรูํเกี่ยวกับการปูองกันภัย 
12. ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการด าเนินงานตํางๆ ขององค์การบริหารสํวนต าบล 
13. ประชาชนได๎รบับริการจากงานบริการตํางๆ ขององค์การบริหารสํวนต าบลด๎วยความสะดวก 

 
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มข้ึน มีดังนี้ 
  1. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นส าหรับในการสัญจรไปมา เชํน ถนนคสล.ประปา ในเขต
     องค์การบริหารสํวนต าบลทั้งหมด 
  2. มีส านักงานแหํงใหมํเพ่ือรองรับการบริการประชาชน  
  3. ประชาชนได๎รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได๎ให๎กับครัวเรือน 
  4. หมูํบ๎านในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลมีแหลํงน้ าเพื่อการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
 2.2 ผลกระทบ 
  ในการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบลปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  สามารถ
ด าเนินการได๎มากกวําร๎อยละ50 ในปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558 – 2560 มีแนวโน๎มลดลง 
โดยมีปัจจัยตํางๆ ดังนี้ 

1. ปัจจัยภายในองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว เชํน การบังคับบัญชา บุคคลากร               
ระบบการเมืองฯลฯ 

2. ปัจจัยเรื่องพ้ืนที่ทับซ๎อนกับอุทยานแหํงชาติเขาใหญํ  ในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวให๎เป็น   
ที่รู๎จักมากขึ้น 

3. ปัจจัยเรื่องงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรจากรัฐบาลมีจ านวนจ ากัด 
4. ปัจจัยการเก็บภาษีรายได๎ในพ้ืนที่ สํวนมากเป็นภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งรายได๎จากภาษี

สํวนอื่นมีน๎อย 
 
 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนิงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ปัญหาและอุปสรรค 
 1. จ านวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีมีจ านวนมากเกินไปท าให๎การน าแผนไปสูํการ
ปฏิบัติท าได๎คํอนข๎างยากเนื่องจากทรัพยากรตํางๆขององค์การบริหารสํวนต าบลยังไมํเพียงพอที่จะตอบสนอง
ตํอความต๎องการของประชาชน 
 2. การด าเนินงานโครงการหลายโครงการมีความลําช๎ากวําก าหนดท าให๎ไมํ สามารถเบิกจําย
งบประมาณทันเวลาในปีงบประมาณ 
 3. มีจ านวนโครงการจ านวนมากที่ต๎องยกเลิกโครงการไปเนื่องความไมํพร๎อมของโครงการ เชํน การ
อุทิศที่ดินให๎กับ อบต.เพ่ือด าเนินการโครงการเป็นต๎น 
 4. มีการเปลี่ยนแปลงโอนลด/โอนเพิ่มงบประมาณในแตํละรายการจ านวนมากเกินไป 
 5. สัดสํวนของจ านวนโครงการและงบประมาณยังไมํมีการกระจายตัวครอบคลุมและพัฒนาไปพร๎อมๆ
กันได๎ทุกยุทธศาสตร์ โดยโครงการสํวนใหญํเน๎นไปด๎านโครงสร๎างพื้นฐานเป็นหลักโดยเรียงล าดับดังนี้  
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการ
ทั้งหมด 

โครงการที่
ด าเนินการ 

ร๎อยละ งบประมาณ ร๎อยละ 

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

จะเห็นได๎วําในงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วได๎มุํงเน๎นการพัฒนาไป
ตามรายยุทธศาตร์ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ
ทั้งหมด 

โครงการที่
ด าเนินการ 

ร๎อยละ งบประมาณ ร๎อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให๎บริการที่ดี 61 51 83.6 2,737,400 66.9 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 27 15 54.3 3,047,773.42 49.1 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต าบลนําอยูํสูํชุมชนเข๎มแข็ง 46 6 19 7,832,600 33.5 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 6 1  100,000 25.6 
 
แนวทางแก้ไข 

ดังนั้นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว จึงมี
ความเห็นวํา ควรเน๎นการพัฒนาและด าเนินการบรรจุโครงการในด๎านยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน ลงในข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปีใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เพื่อจะได๎ด าเนินการพัฒนาต าบลให๎มีความพร๎อมทุกด๎าน 

 
 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ปัญหาและอุปสรรค 
 1. จ านวนโครงการ/งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีมีจ านวนมากเกินไปท าให๎การน าแผนไปสูํการ
ปฏิบัติท าได๎คํอนข๎างยากเนื่องจากทรัพยากรตํางๆขององค์การบริหารสํวนต าบลยังไมํเพียงพอที่จะตอบสนอง
ตํอความต๎องการของประชาชน 
 2. การด าเนินงานโครงการหลายโครงการมีความลําช๎ากวําก าหนดท าให๎ไมํ สามารถเบิกจําย
งบประมาณทันเวลาในปีงบประมาณ 
 3. มีจ านวนโครงการจ านวนมากที่ต๎องยกเลิกโครงการไปเนื่องจากความไมํพร๎อมของโครงการ เชํน 
การอุทิศที่ดินให๎กับ อบต.เพ่ือด าเนินการตามโครงการ เป็นต๎น 
 4. มีการเปลี่ยนแปลงโอนลด/โอนเพิ่มงบประมาณในแตํละรายการมีจ านวนมากเกินไป 
 5. สัดสํวนของจ านวนโครงการและงบประมาณยังไมํมีการกระจายตัวครอบคลุมและพัฒนาไปพร๎อมๆ
กันได๎ทุกยุทธศาสตร์ เป็นเหตุให๎ไมํสามารถบรรลุเปูาหมายการพัฒนาและการบรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรได๎ โดยโครงการสํวนใหญํเน๎นไปด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานเป็นหลัก  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 
โครงการ
ทั้งหมด 

โครงการที่
ด าเนินการ 

ร๎อยละ งบประมาณ ร๎อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต าบลนําอยูํสูํชุมชนเข๎มแข็ง 65 25 38.46 9,789,875 38.35 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 7 0 0 100,000 0 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให๎บริการที่ดี 21 10 47.62 6,025,608.89 95.74 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 47 12 25.53 1,832,189.90 38.35 
 

จะเห็นได๎วําในงบประมาณ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วได๎มุํงเน๎นการพัฒนาไป
ตามรายยุทธศาตรต์ามล าดับ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ
ทั้งหมด 

โครงการที่
ด าเนินการ 

ร๎อยละ งบประมาณ ร๎อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต าบลนําอยูํสูํชุมชนเข๎มแข็ง 65 25 38.46 9,789,875 38.35 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 47 12 25.53 1,832,189.90 38.35 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให๎บริการที่ดี 21 10 47.62 6,025,608.89 95.74 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 7 0 0 100,000 0 

 
แนวทางแก้ไข 
 อนึ่ง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด๎านการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว จ านวนโครงการที่บรรจุในชํวงปีพ.ศ.2558 
จ านวน 7 โครงการ และองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วไมํได๎ด าเนินการในยุทธศาสตร์ดังกลําว  

ดังนั้นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว จึงมี
ความเห็นวํา ควรเน๎นการพัฒนาและด าเนินการบรรจุโครงการในด๎าน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให๎บริการที่ดี และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน ลงในข๎อบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจ าปีในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  เพ่ือจะได๎ด าเนินการพัฒนาต าบลให๎มีความพร๎อม  
ทุกด๎าน  

 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2560) 
   -โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   124  โครงการ  
   -สามารถด าเนินการได๎     จ านวน    36   โครงการ    
   -คิดเป็นร้อยละ  29.03 
 

------------------------------------- 
 
 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) 
 องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วสามารถด าเนินงานได๎ตามวัตถุประสงค์น๎อยกวําร๎อยละ 50 ของ
แผนและด าเนินการได๎ในอัตราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผํานมา ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการในแผนฯ  โครงการที่ด าเนินการได๎ ร๎อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ต าบลนําอยูํสูํชุมชนเข๎มแข็ง 48 21 43.75 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 6 1 16.67 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให๎บริการที่ดี 22 2 9.09 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาแบบยั่งยืน 48 25 52.09 

 
แนวทางแก้ไข 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 การให๎บริการที่ดี เห็นควรเพ่ิมโครงการ
และบรรจุโครงการในข๎อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2560 และด าเนินการให๎มากข้ึน 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
         แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) 
   -โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   124  โครงการ 
   -สามารถด าเนินการได๎      จ านวน   74    โครงการ    
   -คิดเป็นร้อยละ 59.68 ของโครงการทั้งหมด 
  

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

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วมีความสัมพันธ์กับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี  โดยมุํงเน๎นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทยก าลังอยูํระหวํางการการเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตํอที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการด าเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร์
ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติ   

ยุทธศาสตร์ชาติ คือ กรอบการพัฒนาระยะยาว 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให๎มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน๎าที่ในการจัดท ารํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช๎ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูํความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให๎เสนอรํางยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให๎ความเห็นชอบเพ่ือใช๎เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต๎นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมการ 2 
คณะ ได๎แกํ  

 (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท ารํางกรอบยุทธศาสตร์
      ชาติระยะ 20 ปี และ  

 (2) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทารําง 
      แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ  
      ระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได๎ด าเนินการยกรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได๎มีการน าความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคสํวน ได๎แกํภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได๎พิจารณาน าข๎อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหํงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข๎อมูลใน
การยกรํางยุทธศาสตร์ชาติด๎วย และได๎น าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตํอที่ประชุม

มัน่คง 
มัง่คัง่ 

ยงัยนื 

1.ความมัน่คง 

2.การสร้างความสามารถในการแข่งขนั 

3.การพฒันาและการเสริมสร้างศกัยภาพคน 

4.การสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม 

5.การสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

6.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการด าเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นตํอไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได๎มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  กํอนที่จะน าเสนอตํอ
สภานิติบัญญัติแหํงชาติให๎ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช๎เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นชํวงเวลาของการประกาศใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที ่12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หนํวยงานตํางๆ จะได๎น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถํายทอดลงสูํแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนาราย
สาขาในระหวํางที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ตามรํางรัฐธรรมนูญฉบับใหมํอยูํระหวํางการด าเนินการ ซึ่ง
คาดวําจะด าเนินการแล๎วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
 สาระสาคัญ 
     1. สภาพแวดล้อม 

ในชํวงทศวรรษที่ผํานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอยํางรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให๎ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยํางมีนัยส าคัญ โดยกํอให๎เกิดโอกาสทั้งในด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล๎อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตํขณะเดียวกันทํามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด๎านตํางๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต๎องบริหารจัดการด๎วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได๎สํงผลให๎โครงสร๎างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร๎าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต๎องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการสํงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลําช๎ากวําฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมํ
มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอยํางยิ่งภายใต๎อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎ระหวํางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหวํางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว๎างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุํมเกษตรกรราย
ยํอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร องค์ความรู๎ แหลํงทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยูํในพื้นท่ีหํางไกลก็มีในวงแคบกวํา ในขณะที่การใช๎เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับวํายังอยูํในกลุํมประเทศที่ใช๎เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสํวนใหญํไมํสามารถพัฒนาได๎เอง
ภายในประเทศ ต๎องน าเข๎ามาจากตํางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช๎วัตถุดิบและแรงงานเข๎มข๎นในการ
เป็นจุดแข็งในการแขํงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด๎านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมํรวมทั้งความเชื่อมโยงอยํางใกล๎ชิดของสังคมโลกได๎ท าให๎เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด๎านอ่ืนๆ ที่ซับซ๎อนขึ้นอาทิ การกํอการร๎าย โรคระบาด เครือขํายยาเสพติดข๎ามชาติ 
และการกํอการร๎าย อาชญากรรมข๎ามชาติในรูปแบบตํางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซ่ึงล๎วนแล๎วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผํนดินของภาครัฐ  

 
นอกจากนั้นในชํวงต๎นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได๎ท าให๎ภูมิทัศน์ทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม

ของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุํงสูํเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพ่ิมขึ้น แตํชํองวํางทางสังคมก็ยิ่งกว๎างขึ้นรวมถึงชํองวํางทางดิจิทัล (digital divide) ถ๎าหากไมํสามารถ
ลดลงก็จะยิ่งท าให๎ความเหลื่อมล้ าทางรายได๎และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตํางมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต 20 ปีข๎างหน๎าสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยําง
มีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญตํอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได๎แกํ กระแสโลกาภิวัตน์ที่
เข๎มข๎นขึ้นอยํางตํอเนื่องและมีความเสี่ยงและท๎าทายตํอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและ



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 24 
 

รวดเร็วของผู๎คน เงินทุน ข๎อมูลขําวสารองค์ความรู๎และเทคโนโลยี และสินค๎าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุํมเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสูํความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย๎ายมาสูํเอเชียภายใต๎สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชํวงระยะ  10 ปีข๎างหน๎าจะยังคงได๎รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาตํอเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในชํวงปี 2551 – 
2552 และวิกฤติการณ์ในกลุํมประเทศยูโรโซนที่ท าให๎ระดับหนี้สาธารณะในประเทศตํางๆ เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงตํอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตํอเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญํในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให๎เกิดภาวะเงินเฟูอได๎เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเข๎าสูํจุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมํที่จะชํวยให๎ประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญํและเป็นวงกว๎าง เชํนที่เคยเกิดขึ้นในชํวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมํมีแนวโน๎มการ
กํอตัวที่ชัดเจน แตํก็มีแนวโน๎มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมํๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหมํๆ ซึ่งภายใต๎เงื่อนไขดังกลําว เศรษฐกิจโลกในชํวง 10 ปีข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะขยายตัวต่ า
กวําเฉลี่ยร๎อยละ 5.1 ในชํวง 5 ปีกํอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (5246 – 2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช๎า 
แตํประเทศตํางๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแขํงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรง
ขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ปี ข๎างหน๎านี้ จะทาให๎ขนาดของตลาดใน
ประเทศขยายตัวช๎าลง เงื่อนไขดังกลําวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไมํเรํงปรับโครงสร๎างเพื่อแก๎ปัญหาจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎สัมฤทธิ์ผล 

 
ในด๎านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก๎าวเข๎าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 

เพ่ือพยายามคงบทบาทผู๎น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและ
ยุโรปนั้น นําจะมีผลท าให๎บรรยากาศด๎านความมั่นคงของโลกในชํวงปี 2560 – ปี 2579 มีลักษณะผสมผสานกัน
ทั้งความรํวมมือและความขัดแย๎ง โดยขึ้นอยูํกับปัจจัยผลประโยชน์แหํงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุํมประเทศ  ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด๎าน
เทคโนโลยีอยํางรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชํนกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหมํที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให๎เกิดธุรกิจรูปแบบใหมํ  รวมทั้งเกิด
การเชื่อมตํอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก๎าวหน๎าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต๎อง
ลงทุนด๎านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให๎สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมํได๎ เงื่อนไขการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับเปลี่ยนไปสูํสังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช๎ก็จะมีสํวนส าคัญ และชํวยแก๎ปัญหาการลดลงของทรัพยากรตํางๆ 
รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม๎ราคาจะลดลงแตํมีผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม จึงต๎องผลักดันให๎มุํงสูํการผลิตพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบตํางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสํงผลกระทบตํอความม่ันคงทางอาหารของโลก  

 
นอกจากนั้น ยังมีข๎อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข๎าสูํสังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ

เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร๎อน ทั้งนี้โครงสร๎างประชากรโลกที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย แม๎จะสํงผลให๎เกิด
โอกาสทางธุรกิจใหมํๆ แตํมีความเสี่ยงให๎เกิดการแยํงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตํอการใช๎จําย
งบประมาณด๎านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด๎านการคลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร๎อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกํอให๎เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้น กดดันให๎ต๎องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให๎มีความ
ทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนจะสํงผลให๎ความเป็นเมืองเติบโตอยํางตํอเนื่อง ตามมาด๎วย
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การมีข๎อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พ้ืนที่ และความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
ภายใต๎เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลําว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช๎ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให๎เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข๎มข๎นมากข้ึน 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล๎อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั้งแตํอดีตถึง
ปัจจุบันท าให๎ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยูํในกลุํมประเทศระดับรายได๎ปาน
กลางมาตั้งแตํป ี2531 และได๎ขยับสูงขึ้นมาอยูํในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลางตั้งแตํปี  2553 
และลําสุดในปี 2557 รายได๎ประชาชาติตํอหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 5,7392 ดอลลาร์ สรอ. ตํอปี ฐานการผลิตและ
บริการหลากหลายขึ้น ฐานการสํงออกสินค๎าอุตสาหกรรมใหญํขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถ
แขํงขันและมีสํวนแบํงในตลาดโลกสูงขึ้นและสร๎างรายได๎เงินตราตํางประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุํมยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช๎ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค๎าเกษตร การทํองเที่ยว และบริการด๎านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญํขึ้นสํงผลให๎การจ๎างงานเพ่ิมขึ้นเป็น 38.1 ล๎านคนจากประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล๎านคน 
อัตราการวํางงานเฉลี่ยไมํถึงร๎อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร๎อยละ 20.0 ในปี 2550 เป็น
ร๎อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได๎รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการ
สาธารณะและโครงสร๎างพ้ืนฐานตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข๎าถึงทรัพยากรตํางๆ มี
ความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความ
รํวมมือระหวํางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและชํองทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก๎าวหน๎าไปมาก รวมทั้งกรอบความ
รํวมมือที่ชํวยท าให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตํางๆ ไปสูํระดบัสากลก็มีความคืบหน๎ามากขึ้น 

 
นอกจากนั้น ประสบการณ์ในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 – 2541 ได๎สํงผลให๎ภาครัฐ

และภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร๎างภูมิค๎ุมกัน ให๎ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอัน
ได๎แกํ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรํงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได๎อยํางเป็นระบบดีขึ้น มีการกับ
ดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการ
คลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหวํางประเทศอยูํในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบตํางๆ ให๎มีการด าเนินการอยํางเป็นระบบมากขึ้น มีการสร๎างความเป็นธรรมให๎กับกลุํมตํางๆ 
สามารถคุ๎มครองผู๎บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได๎ดีขึ้น  ชํวยสร๎างบรรยากาศของการ
แขํงขันในตลาด และสนับสนุนให๎การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลํองตัวมากข้ึน  

 
แตํประเทศไทยก็ยังมีจุดอํอนในเชิงโครงสร๎างหลายด๎านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 

จุดอํอนส าคัญของประเทศไทยได๎แกํ โครงสร๎างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แตํคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
ต่ าและการออมไมํเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุํมทักษะฝีมือสูงและกลุํมทักษะฝีมือระดับลําง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมคํา ต๎องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก  

 
ขณะที่โครงสร๎างเศรษฐกิจมีสัดสํวนภาคการค๎าระหวํางประเทศตํอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวํา

เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอํอนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช๎องค์ความรู๎ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพ่ิมมูลคํายังมีน๎อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมํเพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล๎วไมํถูกนามาใช๎ให๎เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได๎อยํางคุ๎มคํา การพัฒนานวัตกรรมมีน๎อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตํอเนื่อง



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 
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ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปรํงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว๎าง การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน๎ายังไมํเป็นระบบโครงขํายที่สมบูรณ์และลําช๎า 
การบังคับใช๎กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตํางๆ ล๎าสมัยไมํทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม ไมํเคารพสิทธิผู๎อ่ืนและไมํยึดผลประโยชน์สํวนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อม
ล้ าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท๎าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล๎นเมืองและสิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรมลงในทุกด๎าน 

 
ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  ได๎แกํ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีตํอจากนี้ไป จะมีนัยที่
ส าคัญยิ่งตํอการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู๎สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็วยํอม
สํงผลตํอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช๎จํายการลงทุนและการออม ตลอดจนคําใช๎จํายด๎าน
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข๎อจ ากัดด๎าน
ทรัพยากร ทั้งด๎านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยตํอต๎นทุนการผลิตและสภาพแวดล๎อมความเป็นอยูํ
ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติตํางๆ ก็มีนัยตํอการสร๎างความสามัคคีสมานฉันท์ใน
สังคม ข๎อจ ากัดตํอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและ
โครงสร๎างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให๎เกิดความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ า และท่ีส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต๎องปรับตัวคือ การแก๎ปัญหาความอํอนแอของการบริหาร
ราชการแผํนดิน ทีท่ าให๎จ าเป็นต๎องเรํงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให๎เกิดการบริหารราชการที่ดี 
 
 โครงสร๎างที่เป็นจุดอํอนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรํงใสดังกลําว  จะสํงผล
ให๎ประเทศไทยยิ่งต๎องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต๎สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวั ตน์เข๎มข๎น
ขึ้น เป็นโลกไร๎พรมแดนอยํางแท๎จริง โดยที่การเคลื่อนย๎ายของผู๎คน สินค๎าและบริการ เงินทุน องค์ความรู๎
เทคโนโลยี ข๎อมูลและขําวสารตํางๆ เป็นไปอยํางเสรี สํงผลให๎การแขํงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ตํางๆ เรํงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขํงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและ
ข๎อจ ากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตํอการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู๎คนก็เพ่ิมขึ้น 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข๎มงวดมากข้ึนทั้งในเรื่องการปลดปลํอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน 
และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต๎นเงื่อนไขตํางๆ ดังกลําวจะเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับตัวและมี
การบริหารความเสี่ยงอยํางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงโครงสร๎างเพ่ือแก๎จุดอํอนและควบคูํไปกับการสร๎างกลไกเชิงรุกให๎จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแกํ
ประชาชนสํวนใหญํของประเทศ ซึ่งหากไมํสามารถแก๎ปัญหาและปฏิรูปให๎สัมฤทธิ์ผลได๎ในระยะ 4-5 ปี ตํอจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขํงขัน รายได๎เฉลี่ยของประชาชนจะไมํสามารถยกระดับให๎ดี
ขึ้นได ๎คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะรํอยหรอเสื่อม
โทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมํสามารถยั่งยืนไปได๎ในระยะยาว 

 
ทั้งนี ้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสํงผลตํออนาคตการพัฒนา

ประเทศไทยอยํางมากโดยเฉพาะอยํางยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร๎างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้ง
ที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอํอนที่จะต๎องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและกํอให๎เกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหลํานี้ได๎นั้น จ าเป็นจะต๎องมีการวิเคราะห์แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยํางรอบด๎าน
ขณะเดียวกันต๎องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร๎อมของประเทศตํอการเปลี่ยนแปลง
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เหลํานั้น โดยที่ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบขนานใหญํเพ่ือให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหมํของโลกยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหมํได๎ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน์สุขให๎กับคน
ในชาติได๎ ไมํวําจะเป็นการปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู๎ ซึ่ง
จ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการด าเนินการรํวมกันอยํางเป็นเอกภาพมีการ
จัดล าดับความส าคัญและแบํงหน๎าที่รับผิดชอบอยํางชัดเจนของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการ
ด าเนินการดังกลําวจะต๎องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และ
เปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคสํวนตํางๆ เพ่ือให๎ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํ
เปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก๎ไขจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎เอ้ือตํอการ

พัฒนาประเทศ เพ่ือให๎บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติในการที่จะให๎ประเทศ
ไทยมีความม่ันคงในทุกด๎าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได๎อยํางยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให๎ได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและข๎อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
น าไปสูํการก าหนดต าแหนํงเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได๎รับการยอมรับรํวมกันใน
สังคมไทยที่จะสํงผลให๎เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ไปในทิศทางที่สอดคล๎องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต๎การมองภาพอนาคตของ
ประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

 
อยํางไรก็ตามในชํวงที่ผํานมา ประเทศไทยมิได๎มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและ

ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผํนดินของฝุายบริหารจึงให๎ความส าคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให๎การด าเนินนโยบายขาดความตํอเนื่อง 
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผํนดินของประเทศไทยให๎มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให๎ฝุายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะต๎องขับเคลื่อนประเทศไปสูํเปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับรํวมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทย
จาเป็นจะต๎องม ี“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็น
ระบบขนานใหญํ เพ่ือให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหมํของโลก
ยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมํได๎ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน์สุขให๎กับคนในชาติได๎ จะต๎องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของ
ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให๎สอดคล๎องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท๎าทายตํางๆ 
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

 
การก าหนดให๎มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร๎อมกับ

การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผํนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให๎สามารถนา
ไปสูํการปฏิบัติอยํางจริงจังจะชํวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสํวนและน าพาประเทศไทยให๎
หลุดพ๎นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความ
เหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย๎งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผํานประเทศไทยไปพร๎อมๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหมํของโลกได๎ซึ่งจะท าให๎ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารง
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รักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูํดีมีสุข
อยํางถ๎วนหน๎ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยก
รํางอยูํในขณะนี้นั้นจะประกอบด๎วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต๎องการบรรลุรํวมกันรวมทั้ง
นโยบายแหํงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต๎องมุํง
ด าเนินการไปพร๎อมกันอยํางประสานสอดคล๎อง เพ่ือให๎บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต๎องการ คือประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแหํงชาติ อันได๎แกํ การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ตํางประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
2. วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกลําวจะต๎องสนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยูํอยํางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคม
ทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม
และความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวําง
ประเทศและการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกัน ด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็นภาระของโลกและสามารถเกื้ อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด๎อยกวํา                                                                                                                  
 

3. ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็น

จะต๎องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคสํวนให๎ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต๎องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือ
ถํายทอดแนวทางการพัฒนาสูํการปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํางตํอเนื่องและมีการบูรณาการ และสร๎างความ
เข๎าใจถึงอนาคตของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน์แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให๎ประเทศมีขีดความสามารถในการแขํงขัน มี
รายได๎สูงอยูํในกลุํมประเทศพัฒนาแล๎ว คนไทยมีความสุข อยูํดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีตํอจากนี้ไป จะประกอบด๎วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ  

(1) ยุทธศาสตร์ด๎านความม่ันคง  
(2) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
(4) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และ  
(6) ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 29 
 

โดยมีสาระส าคัญของแตํละยุทธศาสตร์ สรุปได ๎ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและ

ชํวยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเชื่อม่ันในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
ที่มีตํอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2)  การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร๎างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
 (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหมํ 
(5) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร๎อยภายในประเทศสร๎างความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม 
(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบ    มากขึ้น 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจ าเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร๎าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด๎าน อัน
ได๎แกํโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ

การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความสาคัญ อาทิ 
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร๎างความ
เชื่อมั่น การสํงเสริมการค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอ
สังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎าเพ่ือให๎ได๎ประโยชน์จากหํวงโซํมูลคํา
ในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสูํสํวนบนของหํวงโซํมูลคํามากข้ึน 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมีการใช๎ดิจิทัลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมและขยายกิจกรรม
การผลิตและบริการ โดยมุํงสูํความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรม
หลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจ
ที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร๎างฐานการผลิตให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขํงขันของภาคเกษตรสํงเสริมเกษตรกรรายยํอยให๎ปรับไปสูํการท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมและรวมกลุํมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง  และการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
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- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช๎ดิจิทัลและการค๎า
มาเพ่ิมมูลคําและยกระดับหํวงโซํมูลคําในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให๎มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเปน็มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได๎เดิม เชํน การทํองเที่ยว และพัฒนาให๎
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให๎บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด๎านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
เป็นต๎น 

(3) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) สูํสากล และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมเมือง และโครงสร๎างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับ
ศักยภาพ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สํงเสริมความรํวมมือกับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตํางๆ เพ่ิมบทบาทของ
ไทยในองค์กรระหวํางประเทศ รวมถึงสร๎างองค์ความรู๎ด๎านการตํางประเทศ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให๎เป็น

รากฐานที่แข็งแกรํงของประเทศมีความพร๎อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อยํางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู๎คุณคําความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความสาคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคํานิยมที่พึงประสงค ์
(4) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน 
การบํมเพาะจิตใจให๎เข๎มแข็ง 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเรํง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร๎างความมั่นคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสูํสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเรํง

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด๎านน้ า รวมทั้งมีความสามารถ
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ในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุํง
สูํการเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุํมน้ า เน๎นการปรับระบบการ   
บริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(5) การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎

หนํวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูํท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ                                                                                                    

 
2.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแมํบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให๎สํวนราชการและหนํวยงานตํางๆ  ใช๎เป็น
แนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ แผนเฉพาะด๎านตํางๆ เชํน ด๎านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการ
ในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให๎มีความสอดคล๎องกันตามห๎วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช๎เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางมีเอกภาพให๎
บรรลุเปูาหมาย โดยจะต๎องอาศัยการประสานความรํวมมือจากหลายภาคสํวน  ภายใต๎ระบบประชารัฐ คือ 
ความรํวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย
ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2560) มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง  ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
 การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์
ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย ยุทธศาสตร์
ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่จะกล่าวต่อไป 

 
 
 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 32 
 

2.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
2.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหมดเปูาหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข๎าใจ รับรู๎ และยอมรับเป็นเจ๎าของรํวมกันสามารถ
ถํายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สูํเปูาหมายเฉพาะด๎านตํางๆ ตามระยะเวลาเป็นชํวงๆ ของ
หนํวยงานปฏิบัติได ๎และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได๎ 

2.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติและแผนในระดับตํางๆ เพ่ือให๎สํวนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบ
กฎหมายด๎านการจัดสรรงบประมาณ ให๎สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติอยํางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให๎การด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติมีความตํอเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอยํางเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล๎องตั้งแตํระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การ
น าไปสูํการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและหนํวยงานปฏิบัติจะต๎องมีความเข๎าใจ  
สามารถก าหนดแผนงานโครงการให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วมีความสัมพันธ์และ
สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต๎อง
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  แตํทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได๎สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่  12  ซึ่งมี
ผลใช๎บังคับตั้งแตํ 1 ตุลาคม 2559 -  30 กันยายน 2564 ดังนั้น เพ่ือให๎การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561–
2564) ขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว มีความสอดคล๎องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 12 องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว จึงได๎จัดท าแผนที่สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีท้ังหมด  10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร๎างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความมั่งค่ัง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
กรอบแนวคิดและหลักการ 

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

ยังคงประสบสภาวะแวดล๎อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
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และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท๎าทายของเทคโนโลยีใหมํๆ การเข๎าสูํสังคม
ผู๎สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด๎านตํางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด๎าน  เชํน ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแขํงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต๎น ท าให๎การ
พัฒนาในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต๎องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1) การน๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม  
(3) การสนับสนุนและสํงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4) การพัฒนาสูํความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 

 
สถานะของประเทศ 

------------ 
1. ด้านเศรษฐกิจ 

1.1 สามปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม๎วําเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผํานมา (ยกเว๎นชํวงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี 2540-2541) จะ
ขยายตัวได๎ดีเฉลี่ยประมาณร๎อยละ 5 ตํอปี จนท าให๎รายได๎ประชาชาติตํอหัว (GNP Per Capita) ในปี 2557 มา
อยูํที่ประมาณ 196,240 บาท หรือประมาณ 6,041 ดอลลาร์ สรอ. ตํอคนตํอปี ซึ่งท าให๎ประเทศไทยได๎ขยับ
ฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได๎ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตํในระยะ 8 ปีที่ผํานมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร๎อยละ 3.2 ชะลอจากร๎อยละ 
5.7 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ ากวําศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากวําระดับที่จะท าให๎ประเทศ
ไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการ
ชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยํางตํอเนื่อง ดังจะเห็นได๎จาก สัดสํวนการลงทุนรวมตํอผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร๎อยละ 41.3ในชํวงปี 2534 – 2539 เป็นร๎อยละ 25.5 
ในชํวงปี 2543 – 2557 นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบวําอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชํวงปี 2543 – 2557 อยูํที่ประมาณร๎อยละ 4.9ต่ ากวําสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี
ระดับการพัฒนาที่สูงกวําไทย                    

1.2 การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เริ่มลดลง โครงสร๎างการผลิตของไทยได๎เปลี่ยนผํานจากภาคเกษตรไปสูํภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น  
(สัดสํวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี 2553 ที่ระดับร๎อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 เป็นร๎อยละ 
7.2 28.5 และ 64.3 ในปี 2557 (ตามล๎าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได๎มีการสั่งสมองค์ความรู๎และเทคโนโลยี
อยํางตํอเนื่อง ท๎าให๎มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต๎การบริหารจัดการของเงินทุนตํางชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต๎เครือขํายของบริษัท
แมํในตํางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสํวนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได๎ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย๎ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงกวํา ท าให๎ผลิตภาพแรงงานในระยะท่ีผํานมายังเพ่ิมในระดับที่นําพอใจแตํการชะลอตัวของก าลังแรงงาน
และการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอยํางลําช๎า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการ
ผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให๎ความสามารถในการแขํงขันระหวํางประเทศใน
ระยะหลังลดลงซึ่งสะท๎อนมาที่ปริมาณการสํงออกรวมขยายตัวช๎าลงจากร๎อยละ 9.7 ตํอปีในชํวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่9 (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี่ยร๎อยละ 1.1 ในชํวง 3 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2557) 
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1.3 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ าท าให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต๎องอาศัยการผลิต
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม๎วําการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม
ในชํวงกํอนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จะอยูํในระดับที่นําพอใจก็ตาม แตํมีแนวโน๎มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผํานมา 
และยังมีความลําช๎าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชํวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการ
พัฒนาประเทศเข๎าสูํการเป็นประเทศรายได๎สูงในชํวงกํอนหน๎า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม 
ลดลงจากร๎อยละ 3.23 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9เป็นร๎อยละ 2.05 ในชํวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 ท๎าให๎ประเทศไทยจ าเป็นต๎องให๎ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

1.4  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม๎วําเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งใน
ปี 2524 และ 2540 แตํการให๎ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท๎าให๎เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยูํในเกณฑ์ที่แข็งแกรํง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล๎เคียงกัน
อยํางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยตํอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอยํางตํอเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข๎อจ๎ากัดตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น  
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร๎อยละ 37.9 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร๎อยละ 42.2 
ในชํวง 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให๎เห็นวําแม๎จะอยูํภายใต๎กรอบวินัยทางการคลังแตํมีแนวโน๎ม
เพ่ิมขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผํานมาและจะเป็นข๎อจ ากัดตํอการ
ใช๎มาตรการทางการคลังในการกระตุ๎นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ตํอไป 

1.5 อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ตํางประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกวําไทย และประเทศไทยอยูํในสถานการณ์การแขํงขันที่อยูํตรงกลาง
ระหวํางประเทศที่มีความได๎เปรียบด๎านต๎นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก๎าวหน๎าและ
ความสามารถในการแขํงขันทางนวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค์  โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World 
Economic Forum) ได๎จัดอันดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 31 จาก 144 
ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for Management Development) ได๎จัด
อันดับไว๎ที่ 30 จาก 61ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข๎าไปประกอบธุรกิจ
ประจ าป ี2558 หรือ Ease of Doing Business 2015  ซ่ึงด าเนนิการโดยธนาคารโลกนัน้ประเทศไทยได๎รับการ
จัดให๎อยูํในอันดับที่ 26 จาก 189ประเทศท่ัวโลก 

1.6 สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีข้ึนจากการผนึกก าลังของหนํวยงานด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง
ให๎เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตํยังคงอยูํในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุํมประเทศที่มีรายได๎สูง 
โดยในปี 2557 อันดับความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์อยูํที่ 47และด๎านเทคโนโลยีที่ 44 จาก 
61 ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามล าดับในปี 2551 และตลอดชํวง
ระยะเวลา 14 ปีที่ผํานมา (2553-2556) คําเฉลี่ยการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาตํอ GDP ยังคงอยูํในระดับ
ร๎อยละ 0.17 ตํอ GDP โดยในปี 2556 (ข๎อมูลลําสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้น
เป็นร๎อยละ 0.48 ตํอ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร๎อยละ 53 และจาก
ภาคเอกชนประมาณร๎อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล๎ว เชํน เกาหลีใต ๎ญี่ปุุน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มี
คําใช๎จํายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูํที่ร๎อยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 2.27 ตํอ GDP ในปี 2555 ตามล าดับ 
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ขณะเดียวกันบุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไมํเพียงพอตํอการสํงเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก๎าวหน๎า โดยในปี 2556 บุคลากรด๎านการวิจัยและ
พัฒนามีจ๎านวน 11 คนตํอประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล๎ว สํวนใหญํจะอยูํที่
ระดับ 20-30 คนตํอประชากร10,000 คน  

1.7 สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด๎วยรูปแบบการขนสํง
ยังไมํสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน าและทางรางได๎ตามเปูาหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพ
การให๎บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให๎บริการน๎าประปายังกระจุกในเขตนคร
หลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลํงน าดิบไมํเพียงพอ การให๎บริการ ICT ยังไมํทั่วถึงกระจุกตัวอยูํใน
เมือง และมีราคาคํอนขา๎งสูง ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศมีแนวโน๎มลดลงเล็กน๎อยและยังคงเผชิญ
กับความเสี่ยงด๎านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสํงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด๎านพลังงานและ ICT อยูํในระดับต่ าและมีข๎อจ ากัด ยังไมํสามารถพัฒนา
ตํอยอดในเชิงพาณิชย์ได๎อยํางเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด๎านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ๎มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข๎อจ ากัดตํอการท าธุรกิจใหมํและการ
ประกอบกิจการในตํางประเทศ ตลอดจนบุคลากรด๎านโลจิสติกส์ยังขาดความรู๎และทักษะเฉพาะด๎านที่ตรงตํอ
ความต๎องการของอุตสาหกรรม เชํน ความรู๎ด๎านภาษา ความรู๎ด๎านเทคโนโลยี และความรู๎ในการด าเนินธุรกิจ
ตํางประเทศ เป็นต๎น 

 
2 ด้านสังคม 

2.1 โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได๎แกํ 

(1) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ
ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก 6.3 คน 
ในชํวงปี 2507-2508 เป็น1.62 คน ในชํวงปี 2548-2558 และคาดวําในปี 2583 จะ
ลดลงเหลือเพียง 1.3 คน  

(2) ก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ 30 เป็นประชากรกลุ่ม         
เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดต่อ
การพัฒนาในระยะต่อไป ก าลังแรงงานของไทยมีจ านวน 38.9 ล๎านคนในชํวงปี 2555-
2557 และเริ่มลดลงร๎อยละ 0.1 ในปี 2556 และร๎อย 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภาพ
แรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 2.2 ตํอปีในชํวง 10 ปีที่ผํานมา (ปี 2548–2557) แตํยังต่ า
กวําประเทศเพ่ือนบ๎าน เชํน มาเลเซีย 1 เทําตัว และสิงคโปร์ 5 เทําตัว และก าลังแรงงาน
กวําร๎อยละ 65.1 มีการศึกษาระดับมัธยมต๎นและต่ ากวํา นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุํมเจ
เนอเรชั่นวายซึ่งมีจ านวนร๎อยละ 27 ของประชากรในปี 2553 มีลักษณะความเป็นปัจเจก
สูง ไมํให๎ความส าคัญกับการมีครอบครัว สํงผลตํอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตรา
การเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(3) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ 
ผู๎สูงอายุมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นจาก 10.3 ล๎านคน (ร๎อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล๎าน
คน (ร๎อยละ 32.1) ในปี 2583 การเพ่ิมขึ้นของผู๎สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสํงผลตํอ
ภาระคําใช๎จํายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม๎ผู๎สูงอายุมีสํวนรํวมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แตํ
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มีรายได๎ไมํเพียงพอกับคําใช๎จําย เนื่องจากมีการออมน๎อย และแหลํงรายได๎หลักร๎อยละ 
78.5 ของรายได๎ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงสํงผลให๎ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก 3.6 คน ในปี 2543เหลือ 
3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุํน และครัวเรือนแหวํงกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในชํวงปี 
2543-2556 สํงผลให๎ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให๎ครอบครัวเสี่ยงตํอการลํมสลาย 

2.3 คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชาย 71.3 ปี เพศหญิง 78.2 ปีแตํ
เสียชีวิตกํอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมํติดตํอและอุบัติเหตุ อยํางไรก็ตาม คนไทยได๎รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 15.59 ปี เพ่ิมขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง โดยชํวงปี 2551-2556 มีการศึกษาเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูํในระดับต่ า สะท๎อนได๎
จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี 2556 มีคําเฉลี่ยต่ ากวําร๎อยละ 50 
นอกจากนี้ คนไทยสํวนใหญํมีปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจตํางๆ พบวําปัญหา
ส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นวําต๎องสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคมไทยเรํงดํวน 

2.4  สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ 
สัดสํวนคนจนลดลงอยํางตํอเนื่องจากร๎อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร๎อยละ 10.9 ในปี 2556 แตํความยากจนยัง
กระจุกตัวหนาแนํนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด๎านรายได๎มีแนวโน๎มดีขึ้น
เล็กน๎อย คําสัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาค (Gini Coefficient) ด๎านรายได๎ลดลงจาก 0.484 ในปี 2554เหลือ 
0.465 ในปี 2556 อยํางไรก็ตามความแตกตํางของรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวยที่สุดกับกลุํมคนจนที่สุดแตกตําง
กันถึง 34.9 เทํา ในปี 2556 โดยกลุํมคนรวยที่สุดร๎อยละ 10 ถือครองรายได๎สูงถึงร๎อยละ 36.8 ของรายได๎
ทั้งหมด ขณะที่กลุํมคนจนที่สุดร๎อยละ 10 ถือครองรายได๎เพียงร๎อยละ 1.1 สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญจาก
โครงสร๎างเศรษฐกิจที่ไมํสมดุล สํงผลให๎การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุํมคนตํางๆ ในสังคมไมํ
ทั่วถึง  

2.5 ความเหลื่อมล้ าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(1) ความเหลื่อมล้ าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่

ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอยํางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุํมผู๎ถือครองที่ดิน
ร๎อยละ 20 มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดสํวนการถือครองที่ดินสูงกวํากลุํมผู๎ถือครอง
ที่ดินร๎อยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินน๎อยที่สุด 325.7 เทํา เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์
ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินวํางเปลําของภาครัฐ 

(2) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา  
ในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบท
และระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องคําครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุํม
ประชากรร๎อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยูํดีที่สุด มีโอกาสเข๎าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวํา
กลุํมประชากรร๎อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยูํด๎อยที่สุดประมาณ 19.1 เทํา นักศึกษาในเขตเมืองมี
โอกาสสูงกวํานักศึกษาในเขตชนบทประมาณ 2.2 เทํา 

(3) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ จากการส ารวจทรัพยากร
สาธารณสุขในปี 2556 พบวํา อัตราสํวนแพทย์ตํอประชากรระหวํางกรุงเทพฯ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตํางกันถึง 3.6 เทํา 
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(4) ความเหลื่อมล้ าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข๎าถึงการ
คุ๎มครองมากขึ้น จากการเข๎าถึงการประกันตนตามมาตรา 50 ที่เพ่ิมขึ้นจาก 1.29 ล๎านคน ในปี 2555 
เป็น 2.471 ล๎านคน ในปี 2557 ท าให๎แรงงานในระบบมีสัดสํวนเพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ 42.4 ในปี 2557 
อยํางไรก็ตาม แรงงานในระบบได๎รับคําจ๎างเฉลี่ยสูงกวําแรงงานนอกระบบประมาณ 2.1 เทํา ในปี 
2556 

(5) ความเหลื่อมล้ าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมํเข๎าใจกฎหมาย เข๎าไมํ
ถึงกระบวนการยุติธรรม และหนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน 
นอกจากนี้ ผู๎มีรายได๎น๎อยมักไมํได๎รับความเป็นธรรม ไมํสามารถตํอสู๎คดีจากการที่ไมํสามารถรับภาระ
คําใช๎จํายในกระบวนการยุติธรรมและต๎องใช๎ระยะเวลายาวนาน 
2.6 คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวําร๎อยละ 99.9 ได๎รับความคุ๎มครอง

ทางด๎านสุขภาพ โดยอยูํภายใต๎ระบบประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าร๎อยละ 37.8 ระบบประกันสังคมร๎อยละ 16.7 
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจร๎อยละ 7.1 ขณะที่ กลุํมผู๎ด๎อยโอกาสมีหลักประกัน
ทางรายได๎มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี 2558 ผู๎สูงอายุได๎รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้น
เป็นแบบขั้นบันไดตามชํวงอายุ 8.3 ล๎านคน จากผู๎สูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ล๎านคน สํวนผู๎พิการได๎รับเบี้ยยังชีพ
เพ่ิมข้ึนเป็น 800 บาท ครอบคลุมผู๎พิการร๎อยละ 89.5 และรัฐให๎เงินอุดหนุนแกํเด็กด๎อยโอกาสที่อยูํในครอบครัว
ยากจนให๎ได๎รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต๎โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  อยํางไรก็ตาม
สวัสดิการด๎านที่อยูํอาศัยยังไมํครอบคุลมกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและผู๎ยากไร๎  แม๎วํารัฐจัดสวัสดิการด๎านที่อยูํอาศัย
ภายใต๎โครงการตํางๆ แตํปัจจุบันกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและรายได๎ปานกลางยังไมํมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูํอาศัยถึง 
4.544,926 ครัวเรือน อยํางไรก็ตาม รัฐเริ่มให๎ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยูํอาศัยแกํผู๎สูงอายุโดยเฉพาะผู๎ที่มี
รายได๎น๎อยและผู๎ยากไร๎ 

2.7 วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคม พหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให๎คุณคํากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกํตัว ไมํ
รู๎จักเสียสละไมํเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน๎มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข๎ามาของแรงงานตํางชาติที่กํอให๎เกิดการน๎าเอาวัฒนธรรมต๎นทางผสมผสานกับวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 

2.8 ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท๎าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณาการ
เป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือให๎ได๎รับการสนับสนุนทั้งในด๎านองค์ความรู๎และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการ
รวมกลุํมท ากิจกรรมทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อมและเชื่อมโยงเป็นเครือขํายเพ่ิมขึ้นจาก 142,632 แหํง
ในปี 2555 เป็น 152,377 แหํง ในปี 2556 สํวนใหญํเป็นกลุํมธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร๎อยละ 32.51 ขององค์กร
ทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร๎อยละ 26.77  

2.9 ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในชํวง
ระยะเวลากวํา 10 ปีที่ผํานมา ความขัดแย๎งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุํมตํางๆ ที่มีความรุนแรงมาก
ขึ้น น าไปสูํความสูญเสียตํอชีวิต ทรัพย์สิน และสํงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ๎อม 

 
3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1 ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม
อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 38 
 

(1) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากข้ึน ท าให๎ความต๎องการใช๎ที่ดินเพ่ือ
การผลิตทางการเกษตร การอยูํอาศัย และการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด๎วย พ้ืนที่
ปุาไม๎จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม๎ลดลงจาก 171.20 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 53.33 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล๎านไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ 31.6 ในปี 2556                                                                                                              

(2) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช๎ประโยชน์ที่ไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการ  ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล๎างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่
ภูเขา ซึ่งมีข๎อจ ากัดในการน าไปใช๎ประโยชน์ การใช๎ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมํมีประสิทธิภาพ
และขาดการบูรณาการของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไมํเป็นธรรมและ
การกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยูํภายใต๎ภาวะถูกคุกคาม 
โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศปุาไม๎อยํางตํอเนื่องเป็นเวลานาน 

(3) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช๎ประโยชน์
อ่ืนๆ จ านวนมาก เชํน การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ๎ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท าให๎พื้นที่ปุาชายเลนลดลงจากปี 2004 ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกวํา 2.3 ล๎านไรํ เหลือเพียง 
1.5 ล๎านไรํ ในปี 2552 คิดเป็นการลดลงร๎อยละ 34.8 ท าให๎รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอยําง
จริงจัง โดยไมํอนุญาตการตํอสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแตํปี 2534 และห๎ามการใช๎ประโยชน์อ่ืนๆ 
อยํางไรก็ตาม ในระหวํางปี 2549-2554 พบวํา ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมง
ทะเลมีปริมาณเพียง 1.61 ล๎านตัน ลดลงจากปี 2549 ที่มีปริมาณ 2.24 ล๎านตัน ในขณะที่พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอยํางตํอเนื่องจากปริมาณความต๎องการสัตว์น้ า
ที่เพ่ิมมากข้ึน 

(4) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต๎องการใช๎พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30 ปีที่ผํานมาแตํการผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชย์เพ่ือการบริโภคภายในประเทศไมํเพียงพอกับความต๎องการท าให๎ต๎องน าเข๎าจาก
ตํางประเทศเพ่ิมข้ึนโดยในปี 2555 ต๎องน าเข๎าเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 6 อยูํที่ระดับ 1.08 ล๎านบาร์เรลเทียบเทํา
น้ ามันดิบตํอวัน คิดเป็นร๎อยละ 54 ของความต๎องการใช๎ในปี 2555 และคิดเป็นร๎อยละ 12.5 ของ GDP 
โดยน้ ามันดิบมีการน าเข๎าสูงที่สุดคิดเป็นร๎อยละ ๗๖ ของการน าเข๎าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช๎
พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต๎นในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 6.8 อยูํที่ระดับ 1.981 พันบาร์เรลเทียบเทํา
น้ ามันดิบตํอวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน๎มดีขึ้น โดยมีอัตราการ
เพ่ิมขึ้นของการใช๎พลังงานต่ ากวําอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี 2555 การเพ่ิมขึ้นของ GDP ร๎อย
ละ 1 ขณะที่มีการใช๎พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร๎อยละ 0.6  

(5) ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด๎วย 25 ลุํมน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม 285,227 ล๎านลูกบาศก์เมตร ขณะที่
การพัฒนาแหลํงเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร๎อยละ 28 ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอํงน้ า
บาดาลทั้งหมด 27 แอํงน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ าบาดาลรวมประมาณ 1.13 ล๎านล๎าน
ลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช๎ได๎ โดยไมํกระทบตํอปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยูํได๎รวมปีละ 
86,200 ล๎านลูกบาศก์เมตรอยํางไรก็ตาม การพัฒนาน๎าบาดาลขึ้นมาใช๎ มีข๎อจ ากัดในเรื่องขงความคุ๎ม
ทุนเนื่องจากมีคําใช๎จํายในการสูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต๎องการใช๎น้ า
ในประเทศ ในปี 2557 มีจ านวนประมาณ 151,750 ล๎านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข๎าถึง
แหลํงน้ าของภาคสํวนตํางๆ มีจ านวน 102,140 ล๎านลูกบาศก์เมตร และยังไมํสามารถจัดสรรน้ าตาม
ความต๎องการได๎อีกประมาณ 49,61 ล๎านลูกบาศก์เมตร 
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3.2 ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(1) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน๎มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยตํอคนตํอวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน 
ในปี 2557 สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต๎องตามหลักวิชาการมีเพียงร๎อยละ 19 และมีการน ามูลฝอย
กลับไปใช๎ประโยชน์เพียงร๎อยละ18 ท าให๎มีปริมาณขยะสะสมตกค๎างเพ่ิมสูงขึ้นถึง 19.9 ล๎านตัน ในปี 
2556 ของเสียอันตราย ในปี 2557 มีประมาณ 2.69 ล๎านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น
ร๎อยละ 10 ตํอปี เนื่องจากความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยํางรวดเร็ว  สํงผลให๎ใน
อนาคตอาจต๎องประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหลํานี้ หากภาครัฐไมํมีมาตรการหรือมีกฎหมาย
ควบคุมการรีไซเคิลขยะอยํางครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม
สามารถจัดการได๎ประมาณร๎อยละ 70 โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช๎
ประโยชน์ใหมํมากขึ้น แตํยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อยํางตํอเนื่อง เนื่องจาก
ต๎นทุนในการก าจัดสูง                                                                                              

(2) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินคํามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได๎แกํฝุุนละออง 
ก๏าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยงําย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง 
ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหยงําย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เชํน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหมํ 
ขอนแกํน พบสารเบนซินเกินคํามาตรฐาน แตํสํวนใหญํมีปริมาณลดลงจากปีที่ผํานมา ซึ่งได๎รับผลดีจาก
การปรับปรุงมาตรฐานน๎ามันเชื้อเพลิงเมื่อต๎นปี 2557 ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุน
ละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง สํวนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน๎ามันเชื้อเพลิงจาก EURO 3 
เป็น EURO 4 ตั้งแตํปี 2555 และการปรับปรุงระบบขนสํงสาธารณะและทางจักรยาน การเข๎มงวดกับ
การตรวจจับรถควันด า อยํางไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณ
รถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน พบวําสถานการณ์ดีขึ้นเป็น
ล าดับ โดยความรํวมมือและการท างานระหวํางภาครัฐ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) และ
ประชาชนดีขึ้น 

(3) คุณภาพน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในชํวง 10 ปีที่ผําน
มา (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง โดยแหลํงน้ าที่อยูํในเกณฑ์ดีมีแนวโน๎มลดลงสํวนแหลํง
น้ าที่อยูํในเกณฑ์พอใช๎และเสื่อมโทรมมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน๎าดินที่มีปุ๋ย
ตกค๎างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ
ชุมชน มีจ านวนไมํเพียงพอตํอการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของ
ชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 10.3 ล๎านลูกบาศก์เมตรตํอวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ า
เสียรองรับน๎าเสียที่เกิดขึ้นได๎เพียงร๎อยละ 31 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปลํอย
ก๏าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง  ตามปริมาณความต๎องการใช๎
พลังงานที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหํงชาติฉบับที่ 2 การจัดท า
บัญชีก๏าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุวําประเทศไทยมีการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ในปี 2533 
ปริมาณ 229.08 ล๎านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทํา และเพ่ิมเป็น 265.9 ล๎านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเทํา ในปี 2547 โดยปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นร๎อย
ละ 3.3 ตํอปี อยํางไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในชํวง 5 ปีที่ผํานมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการ
ลดก๏าซเรือนกระจกตํางๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๏าซเรือน
กระจกในภาคปุาไม๎และการใช๎ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน๎มเพ่ิมมากขึ้นร๎อยละ 1.1 จึงสํงผลให๎ภาค
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ดังกลําวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและชํวยลดปริมาณการปลํอยก๏าซ เรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ 
3.3 ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น  

ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง วาตภัย และดินถลํม สร๎าง
ความเสียหายนับเป็นมูลคํากวําหมื่นล๎านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยํางยิ่งอุทกภัยมีแนวโน๎มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอภาคการผลิต
และวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวําภัยแล๎งเป็นภัย
ธรรมชาติที่สํงผลกระทบตํอประชากรเป็นจ านวนมากกวําภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ าทํวมเป็นภัยธรรมชาติที่
สํงผลให๎ประเทศไทยถูกจัดอยูํในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต๎นๆ ของโลก 

 
4 ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 

4.1 ด้านธรรมาภิบาล 
(1) ประเทศไทยจะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมิน

ผํานดัชนีความอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกันในสังคมไทย ชี้วํา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูํเย็นเป็นสุข
รํวมกันอยูํในระดับปานกลางในปี 2556 แตํองค์ประกอบด๎านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูํ
ในระดับที่ต๎องเรํงแก๎ไข สถานการณ์ดังกลําว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต๎องให๎
ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยํางเรํงดํวน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการสร๎างระบบ
บริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2552 มีอยํางน๎อย 6  ประการคือ (1) หลักนิติธรรม (2) 
หลักคุณธรรม (3) หลักความโปรํงใส (4) หลักความมีสํวนรํวม (5) หลักความรับผิดชอบ (6) หลักความ
คุ๎มคํา ขณะนี้ ได๎มีการสะสมตัวและลุกลามสูํทุกภาคสํวน ได๎แกํ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับ
ท๎องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให๎ได๎รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์สํวนตนทับซ๎อน
กับผลประโยชน์รัฐหนํวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไมํเป็นธรรมาภิบาล มีการใช๎อ านาจ
หน๎าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให๎ตนเองและพวกพ๎อง ภาคธุรกิจบางสํวนมีการรํวมมือกับ
นักการเมืองและข๎าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให๎ได๎งานจากภาครัฐ ปิดงานอยํางรวดเร็ว ผูกขาด
ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตํอผู๎บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน๎มยอมรับการทุจริต
ตํางๆ ที่ตนเองได๎รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางสํวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรม
เสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของสํวนรวม ขาดความโปรํงใส ปลํอยให๎คนบางกลุํมใช๎
ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไมํเป็นกลาง ไมํแสดงบทบาทใน
การตํอต๎านการทุจริตหรือปกปิดข๎อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุํมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจน
ไมํสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได๎ 

(2) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมาคมสํงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได๎ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยอยํางตํอเนื่อง พบวํา บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิ
บาลมีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 72% ในปี 2557ถือวําอยูํในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํ
ที่ 52% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ 77% แสดงให๎เห็นวํา 
บริษัทจดทะเบียนไทย ให๎ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโต
อยํางยั่งยืนและสร๎างความเชื่อม่ันแกํผู๎ลงทุนทั้งในประเทศและตํางประเทศสูํการยอมรับในระดับสากล 
 
4.2 ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
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(1) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผํนดิน พ.ศ. 2534 ได๎จัดระเบียบการบริหารราชการแผํนดินแบํงออกเป็น 3 สํวนได๎แกํ 
บริหารราชการสํวนกลาง บริหารราชการสํวนภูมิภาค และบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นที่ใช๎หลักการ
กระจายอ านาจที่สํวนกลางได๎มอบอ านาจระดับหนึ่งให๎ประชาชนในท๎องถิ่นไปด าเนินการปกครอง
ตนเองอยํางอิสระโดยที่ไมํขัดตํอกฎหมายของประเทศ ทั้งสามสํวนนี้อยูํในการควบคุมและบริหารงาน
ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน๎าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผํนดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให๎
ข๎าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางชัดเจนในโครงสร๎าง
ของหนํวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีการก าหนด
สํวนราชการไว๎เป็น 20 กระทรวง และสํวนราชการไมํสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(2) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อ านาจให๎แก ํอปท. ในระยะที่ผํานมาได๎ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 และ 2550 และตามแผนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นฉบับที่ 1 และฉบับ
ที่ 2 นอกจากนั้น มีการใช๎งบประมาณเป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดการถํายโอนภารกิจ หน๎าที่และเพ่ิมรายได๎
ในการด าเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 สัดสํวนของรายได๎ของท๎องถิ่นตํอรายได๎
รัฐบาลคิดเป็นร๎อยละ 13.31 เพ่ิมข้ึนเป็นร๎อยละ 25.17 ในปีงบประมาณ 2550 และร๎อยละ 28.21 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการถํายโอนภารกิจไปแล๎วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํ อปท. ฉบับที่ 1 จ านวน 185 ภารกิจจากภารกิจที่จะต๎องถํายโอน 245 ภารกิจและถําย
โอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 จ านวน 75 งาน/กิจกรรมจาก 114 งาน/กิจกรรม และถําย
โอนบุคลากรจากสํวนกลางให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 9.850 คน แบํงเป็นข๎าราชการ 
1,378 คน บุคลากรทางการศึกษา 5,295 คน ข๎าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยูํที่สถานี
อนามัย จ านวน 79 คน และลูกจ๎างประจ า 3,098 คน อยํางไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต๎องการการแก๎ไข 
เชํน การทับซ๎อนของอ านาจหน๎าที่และเขตพ้ืนที่ระหวํางองค์การบริหารสํวนจังหวัดและเทศบาลหรื
องค์การบริหารสํวนต าบล ท าให๎การจัดบริการสาธารณะให๎กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการ
ซื้อเสียง ท าให๎การเลือกตั้งระดับท๎องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได๎ของ 
อปท. ซึ่งรายได๎ที่ท๎องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสํวนเพียงร๎อยละ 9.90 ของรายได๎รัฐบาลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และเพ่ิมเป็นร๎อยละ 10.65 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท๎องถิ่นจ าเป็นต๎อง
พ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร๎อยละ 38.52 และร๎อยละ 39.46 ตามล าดับ สํงผลให๎ อปท. ใน
พ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนํน เชํน การเป็นแหลํงที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค๎า การบริการ 
การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะ
รองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานตํางด๎าวได๎อยํางมีขอบเขต
จ ากัด 

4.3 ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ประเทศไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ๎อนเป็นอยํางมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ๎าง  รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได๎ เนื่องจากมีความซับซ๎อนไมํมากเทํากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญํที่สูงเป็นแสนล๎านบาท 
อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ๎อนซึ่งเป็นรูปแบบใหมํที่เกิดมากขึ้นในชํวงที่รัฐเข๎ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหมํ  มีความซับซ๎อนเพ่ิมขึ้นและ     
ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ๎อนเป็นอยํางมาก ไมํวําจะเป็น
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องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตํางๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค์กรตํางๆ ยังไมํสามารถที่จะเข๎าไปแก๎ไขปัญหาเหลํานี้ได๎ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพ่ือความโปรํงใสนานาชาติ พบวํา
ประเทศไทยได๎ 38 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยูํอันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 
ประเทศทั่วโลก จะเห็นได๎วําประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน๎อยเทียบกับปี 2556 ที่ได๎ 35 คะแนน อยูํอันดับ 
102 โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุํมอาเซียนพบวํา ประเทศไทยมีคะแนนเทํากับประเทศฟิลิปปินส์ สํวน
ประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 คะแนน และมาเลเซียได๎ 52 คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน๎อย) 
 

 
บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

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

1.1 ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐานภายใต๎สมมติฐาน ดังนี้ 
(1) แนวโน๎มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร๎อยละ 3.8 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

และร๎อยละ 4.2 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
(2) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 4  
(3) ราคาน้ ามันเฉลี่ย 70-90 ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ

เฉลี่ย 80-100 ดอลลาร์ สรอ. ตํอบาร์เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  
(4) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร๎อยละ 2.1 โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัว

ตํอเนื่องเฉลี่ยร๎อยละ0.8 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 2.0 และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร๎อย
ละ 3.0 ตํอปี 

(5) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 5 และ  
(6) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร๎อยละ 0.2 และร๎อยละ 0.7 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1และ 

13 ตามล าดับภายใต๎สมมุติฐานเหลํานี้ เศรษฐกิจไทยในชํวง 10 ปีข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะขยายตัวเฉลี่ย
ร๎อยละ 3.3–4.3 โดยมีคํากลางของการประมาณการร๎อยละ 3.8 ซึ่งท าให๎เศรษฐกิจไทยจะสามารถ
ขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได๎สูงในชํวงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 4.3 – 
2574 (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 3.3) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลําวท าให๎เศรษฐกิจ
ไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูํภายใต๎กับดักประเทศรายได๎ปานกลางอยํางถาวรมากขึ้น  เมื่อค านึงถึง
เงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ  
(1) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเรํงขึ้นเป็นเฉลี่ยร๎อยละ 1.0 ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 

ซ่ึงจะเป็นปัจจัยถํวงตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  
(2) ขีดความสามารถด๎านการคิดค๎นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะ

ประเทศเข๎าสูํการเป็นประเทศรายได๎สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดสํวนของประชากรผู๎สูงอาย 
(3) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2570 ซึ่งสํงผลให๎อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความ

ต๎องการในประเทศขยายตัวช๎าลง   
(4) การเพ่ิมข้ึนของขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํางๆ ที่การปรับตัวเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ

ช๎ากวําไทย                
(5) ภาระการใช๎จํายเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให๎การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือ

ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข๎อจ ากัดมากขึ้น  
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(6) เกณฑ์รายได๎ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได๎ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 100-200 
ดอลลาร์ สรอ. ตํอคนตํอปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได๎และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ  เงื่อนไข
ดังกลําวท าให๎ประเทศไทยมีความสุํมเสี่ยงที่จะไมํสามารถหารายได๎ที่เพียงพอในการที่จะท าให๎คนไทยได๎รับการ
พัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

1.2 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของประเทศไทยสํงผลให๎อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต๎อง

แบกรับการดูแลผู๎สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5คนที่มีศักยภาพแบกรับผู๎สูงอายุ    
1 คน และคาดการณ์วําในปี 2583 จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง 1.7 คนแบกรับผู๎สูงอายุ 1 คน การขาด
แคลนก าลังแรงงานท าให๎ต๎องน าเข๎าแรงงานไร๎ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ๎าน ซึ่งสํงผลกระทบตํอตลาดแรงงาน
ไทยในด๎านการยกระดับรายได๎และทักษะฝีมือแรงงานจะช๎าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช๎า ปัญหา
การค๎ามนุษย์ และการขาดการคุ๎มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาตํอเนื่องที่สํงผลตํอ
คุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อยํางไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค๎าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุํมผู๎สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น
เป็นตัวเลขเบื้องต๎น สศช. จะค านวณใหมํอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข๎อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์
ขั้นต่ าในปี 2546 ซึ่งอยูํที่ 21,745 ดอลลาร์ สรอ. ตํอคนตํอปี 

1.3 ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด๎านรายได๎  โอกาสการเข๎าถึง

บริการภาครัฐและการเข๎าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสูํความขัดแย๎งในสังคม และเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได๎และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุํมคนตํางๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไมํทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์สํวนใหญํตกอยูํในกลุํมที่มีโอกาสและรายได๎สูง ท าให๎สัดสํวนรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวยร๎อยละ 10 
ของประชากรกับกลุํมคนจนร๎อยละ 10 ของประชากร มีความแตกตํางกันถึง 34.9 เทําในปี 2556 นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ ายังสํงผลให๎เกิดปัญหาตํางๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข๎าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียม การแยํงชิงทรัพยากร การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

1.4 ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูํความเป็นเมืองมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสูํพ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต๎องมีการลงทุน
โครงสร๎างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช๎ประโยชน์ของทรัพยากร
ท๎องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสูํภาคการค๎า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหมํๆ ที่จะชํวยลดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะสํงผลตํอการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรท๎องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ทั้งนี ้การเพ่ิมข้ึนของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น อยํางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญํขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ต๎องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะสํงผลให๎เกิดการประหยัดจากขนาด การขนสํงมีต๎นทุนต่ าลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ๎มคํามากขึ้น นอกจากนี้ ความต๎องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีสํวนเอ้ือหรือท าให๎
จ าเป็นต๎องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต๎องการของสถานประกอบการที่มีจ านวน
มาก 
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1.5 การบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มีมาตราส าคัญๆ ที่จะชํวยสนับสนุนให๎

การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 69 หนํวยงานของรัฐ 
องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช๎เงินแผํนดิน มีหน๎าที่ต๎องเปิดเผยข๎อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการดังกลําวตํอสาธารณะเพ่ือให๎พลเมืองได๎ติดตามและตรวจสอบมาตรา 82 รัฐต๎อง
ด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหํงรัฐ และต๎องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยํางอ่ืน ให๎
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร๎างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างความเป็นธรรม
อยํางยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน๎าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ระหวํางราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา 89 รัฐต๎องด าเนินนโยบาย
การเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และ
การใช๎จํายเงินแผํนดิน อยํางคุ๎มคํา จัดให๎มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความ
เป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชน และสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

(2) ภาคประชาสังคมให๎ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม  อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนํวยงานวิจัยตํางๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิ
บาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญํและคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการ
ภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข๎อค๎นพบและข๎อเสนอแนะสูํสาธารณะ เป็นแรงกดดันให๎ผู๎
มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท๎างานตํางๆ ให๎
เหมาะสมมากขึ้น 

 
2. บริบทภายนอก 

2.1 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์วําในชํวงปี 2544-2643 (ค.ศ. 2001-2100) จะเป็น

ศตวรรษแหํงผู๎สูงอาย ุหมายถึงการมีประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปมากกวําร๎อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก โดย
ประเทศที่พัฒนาแล๎วจะใช๎ระยะเวลาที่คํอนข๎างยาวนานในการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุเชํน  ญี่ปุุน อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุํมประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรดังกลําวคํอนข๎างสั้นกวํา 
สะท๎อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับสังคมผู๎สูงอายุที่สั้นกวําประเทศพัฒนาแล๎ว
คํอนข๎างมาก โดยการเป็นสังคมผู๎สูงอายุจะสํงผลให๎มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย๎าย
แรงงานตํางด๎าวมากข้ึน นอกจากนี้ มีความต๎องการสินค๎าและบริการที่เหมาะกับผู๎สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อยํางมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด๎านธุรกิจและลงทุนด๎านการค๎าและบริการ  ด๎านการทํองเที่ยว ที่พัก
อาศัย การให๎บริการสุขภาพในรูปแบบตํางๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่
พัฒนาแล๎ว 

2.2 การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต

และการค๎าที่มีการใช๎เทคโนโลยีมาชํวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมา
เป็นรูปแบบการค๎าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูํการใช๎เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหวําง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวํา Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือตํางๆ เชํน โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ต๎ูเย็น โทรทัศน์ 
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และอ่ืนๆ เข๎าไว๎ด๎วยกัน) เพ่ือผลิตสินค๎าตามความต๎องการของผู๎บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการ
ผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมํทัน ขาดการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
จะท าให๎ความสามารถในการแขํงขันลดลง 

2.3 ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตํอทิศทางการวางแผนพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานของ
ประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด๎านการค๎าการลงทุนที่มํุงเน๎นให๎ความส าคัญ
กับเรื่องความโปรํงใสและสิ่งแวดล๎อมมากข้ึน 

(2) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จะน ามาซึ่งโอกาสที่
ส าคัญๆ หลายประการตํอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได๎แกํ 1) การลด
ข๎อจ ากัดในด๎านอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกาสในการใช๎ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนา
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานและวัตถุดิบเข๎มข๎นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน
และพัฒนาตนเองไปสูํระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช๎ฐานการผลิตในประเทศ
เพ่ือนบ๎านและ 3) โอกาสในการใช๎ความได๎เปรียบด๎านสถานที่ตั้งและด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและโลจิ
สติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให๎เป็นศูนย์กลางทางด๎านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรม
อนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(3) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด๎านมาตรฐานของ
การค๎าและบริการมาเป็นข๎อกีดกันทางการค๎าซึ่งผู๎ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอมต๎องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐาน
ของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและมีความรับผิดชอบตํอสังคม /
ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค๎าจะกํอให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายเงินทุน  
แนวโน๎มราคาสินค๎าเกษตรและสินค๎าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศตํางๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค๎าเกษตร สินค๎ากึ่งทุนและเทคโนโลยี
เข๎มขน๎ รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมํทั่วถึง ยังมีแนวโน๎มที่จะตอกย้ า
ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎ให๎มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคตํอการสร๎างการเติบโต
ของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ตํอเนื่องและยั่งยืน 

(4) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 12 
เนื่องจาก 1) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชํวงต๎นแผนพัฒนาฯ 
และแนวโน๎มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชํวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ 2) ปัญหา
การสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในชํวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูํ
วิกฤติและสร๎างผลกระทบตํอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปใน
ประเทศส าคัญๆ ของโลกไมํประสบความส าเร็จอยํางเป็นรูปธรรม  

(5) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก๎าวหน๎าในการติดตํอสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือขํายทางสังคมออนไลน์ สํงผลให๎มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตํอวิถีชีวิตทัศนคติ และ
ความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล กระบวนการเรียนรู๎ และพฤติกรรมการ
บริโภคของคนในประเทศ 
2.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อ
สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น
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อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ท าให๎เกิดความแห๎งแล๎งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชํวง และมีฤดูกาล
เปลี่ยนไป สํงผลกระทบตํอความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปุาไม๎เกิดความเสื่อมโทรม แหลํงน าขาดแคลน 
ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบตํอสุขภาพของ
มนุษยก์รณีท่ีเกิดโรคระบาดใหมํ เกิดความเสี่ยงตํอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชํน ระบบ
นิเวศปุาไม๎ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุํมน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลําวข๎างต๎น จะสํงผลตํอความมั่นคงด๎านอาหาร สุขภาพ 
พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(2) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง แผํนดินไหวและดินโคลนถลํม สํงผล
กระทบตํอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้ง
วิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข๎อตกลงระหวํางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจะทวีความเข๎มข๎นและเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องเตรียมพร๎อมรับภาระในการลดการ
ปลํอยก๏าซเรือนกระจกภายใต๎กระแสการแขํงขันทางการค๎า 
2.5 วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  

ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 คือ การจัดท๎าเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชํวงเวลา 15 
ปี โดยสหประชาชาติให๎การรับรองแล๎วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ประกอบด๎วยเปูาประสงค์ (Goal) 
จ านวน 17 ข๎อ และเปูาหมาย (Target) จ านวน 169 ข๎อ ซึ่งจะสํงผลกระทบกับการวางแนวทางการ
พัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต๎องเน๎นขจัดความยากจนให๎หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบ
การศึกษา มีความเทําเทียมกันทางเพศ สํงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร๎าง
พ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไมํเทําเทียมกันทั้งภายในประเทศและ
ระหวํางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร๎อมในการรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลอยํางยั่งยืน สํงเสริมให๎สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสํงเสริมความ
เป็นหุ๎นสํวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกรํวมกัน 

 
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

-------------------------- 
1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยูํ ท าให๎
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมี
ความสุข และน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
2.  การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได๎จัดท าขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด๎าน
การขนสํงโลจิสติกส์ของภูมิภาคสูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหลํง
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ผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม 
3. เป้าหมาย 

3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตํอหัว (GDP Per Capita) และรายได๎ประชาชาติ

ตํอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051บาท (9,325 
ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ตํอคนตํอปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 2.5 ตํอปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไมํต่ ากวําร๎อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 7.5 ในขณะที่
ปริมาณการสํงออกขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 4.0 ตํอปี) 

3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาคน 

3.3 การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง 

3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎

ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค์และอุปทาน 

4.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 

แนวทางการพัฒนา 
--------------------- 

1. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
1.1 การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ทั้งด๎านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด๎านบุคลากรวิจัย ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน และด๎านการบริหารจัดการ 
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รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให๎ผู๎ประกอบการมีบทบาทหลักด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให๎ใช๎ประโยชน์อยํางแท๎จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให๎ความคุ๎มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

1.2 การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงาน

ให๎มีทักษะความรู๎และสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด๎วยเทคโนโลยี เรํงรัดให๎แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู๎
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถแขํงขันในตลาดแรงงานได๎ สนับสนุนให๎แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุํนในการ
เคลื่อนย๎ายระหวํางสาขาการผลิตและระหวํางพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให๎แรงงานสามารถเคลื่อนย๎ายไปสูํสาขาการ
ผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท๎ากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให๎เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

1.3 การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู๎ประกอบการให๎มีความยืดหยุํน สามารถปรับตัวและ

ด าเนินธุรกิจทํามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค๎าในรูปแบบตํางๆ เพ่ิมสัดสํวนความ
เป็นเจ๎าของของคนไทยและสนับสนุนให๎มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค๎าและชํองทางการตลาดที่เป็นของ
ตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข๎าสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

 
1.4 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม

ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและตํางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขํายรถไฟให๎เป็น
โครงขํายหลักในการเดินทางและขนสํงของประเทศ พัฒนาโครงขํายระบบขนสํงสาธารณะและโครงขํายทาง
หลวงพิเศษระหวํางเมือง ขยายขีดความสามารถของทําอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทําเรือที่มีศักยภาพ
ให๎เป็นทําเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาด๎านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน เชํน อุตสาหกรรมซํอมบ ารุงและ
ผลิตชิ้นสํวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต๎น เพ่ือสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศในการ
เป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

1.5 การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค๎าเกษตรขั้น

ปฐมเป็นสินค๎าเกษตรแปรรูปที่มีมูลคําสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร๎างความเชื่อมโยงทางด๎าน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ๎านและลดระดับการผลิตสินค๎าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขํงขัน  ลงสูํ
ระดับที่จ๎าเป็นส าหรับการสร๎างความมั่นคงทางด๎านอาหารและพลังงาน  จัดระบบการผลิตให๎สอดคล๎องกับ
ศักยภาพพ้ืนที่และความต๎องการของตลาดตั้งแตํต๎นน๎าถึงปลายน๎าทั้งด๎านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
สํงเสริมการรวมกลุํมทางการเกษตรจากกิจการเจ๎าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์  ห๎าง
หุ๎นสํวน และบริษัทเพ่ือให๎เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และ
แหลํงน้ า ใช๎เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช๎กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนสํงเสริม
และเรํงขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคบริการโดยเรํงพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงให๎เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงขํายทั้ ง
ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เรํงพัฒนาทําเทียบเรือขนาดใหญํเพ่ือรองรับการเติบโตของการทํองเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม
ตํางๆ เกี่ยวกับการทํองเที่ยวและสํงเสริมการทํองเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
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การทํองเที่ยวของไทยสูํสากลและรองรับการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎สามารถแขํงขันได๎ในระดับนานาชาติ  
รวมทั้งสํงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุํมนักทํองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวของ
พ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท๎องถิ่นและกิจกรรมการทํองเที่ยว ตลอดจนสํงเสริม
การสร๎างความเชื่อมโยงด๎านการทํองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
โครงขํายคมนาคมขนสํงเชื่อมโยงกันเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรม
อนาคตเพ่ือเป็นแหลํงการถํายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได๎ประเทศ และ
เป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให๎เข๎าสูํการเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
ในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด๎านการค๎าการลงทุน เชํน โลจิสติกส์ และ
พลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชํน ลดอุปสรรคการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ เป็นต๎น 
สํงเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช๎ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน 
และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค๎าการลงทุนด๎วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร๎างเศรษฐกิจและสังคมแหํงปัญญาและการเรียนรู๎  มุํงเน๎นการ
พัฒนาธุรกิจเชิงสร๎างสรรค์ การลงทุนที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การประหยัดพลังงาน
และการใช๎พลังงานทดแทน การลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงานใหญํข๎าม
ประเทศ บริษัทการค๎าระหวํางประเทศ รวมทั้งการให๎ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูํ
สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

2.1 การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยชํวงวัยเด็กตั้งแตํแรกเกิดให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎าน วัยเรียน วัยรุํนให๎มีทักษะการ

เรียนรู๎ ทักษะชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนภายใต๎บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให๎มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร๎างผลิตภาพเพ่ิมให๎กับประเทศ วัยผู๎สูงอายุให๎มีการท างาน
ที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได๎ในการด ารงชีวิต มีการสร๎างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพ
เพ่ือปูองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตํางๆ ที่จะกํอให๎เกิดภาระแกํปัจเจกบุคคล 
ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
2.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาห้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา                
ใหมํเพ่ือสร๎างความรับผิดชอบตํอผลลัพธ์ (Accountability)  

(2) ปฏิรูประบบการคลังด๎านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด    
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน สํงเสริมการมีสํวนรํวมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตํกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให๎
ได๎คนดีคนเกํง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน๎นผลลัพธ์จากตัว
ผู๎เรียน 

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู๎ โดยมุํงจัดการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแตํระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการ
เรียนรู๎ ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงและความ
ต๎องการของตลาด การวิจัยและการใช๎เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ 

 
2.3 การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ 
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เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู๎สูงอายุทั้งในด๎านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยูํอาศัยส าหรับ
ผู๎สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างความยั่งยืนในระยะยาว  โดย
พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด๎านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให๎เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช๎ทรัพยากร  และสํงเสริมการอภิบาลระบบ
สุขภาพในรูปแบบเครือขํายที่มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูํการเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติทั้งในด๎านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือสํงเสริม
สุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการ
วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได๎กลับมาใช๎ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมทั้งสํงเสริมการให๎ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 
Policies) เพ่ือให๎การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสํวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตํอ
สุขภาพของประชาชน 

2.4 การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล๎อมและความจ าเป็นทางกายภาพให๎เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู๎สูงอายุในรูปแบบที่
หลากหลายทั้งในด๎านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยํางบูรณาการ โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาค
สํวนอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร๎อมให๎เป็นต๎นแบบของการดูแลผู๎สูงอายุเพ่ือ
ขยายผลไปสูํชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช๎ชีวิตประจ าวันส าหรับผู๎สูงอายุ 

 
3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

3.1 การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุํงเน๎นการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงาน โดยสนับสนุนให๎แรงงานมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอยํางมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร๎างคําจ๎างแรงงานให๎ชัดเจนและสะท๎อนทักษะฝีมือแรงงานอยํางแท๎จริง  เรํงผลักดันให๎การใช๎ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายยํอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล๎อง
กับพ้ืนที ่สร๎างหลักประกันรายได๎แทนการอุดหนุนด๎านราคาสินค๎าเกษตร ลดต๎นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

3.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย      

(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงอยําง
หลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และ
กระบวนการยุติธรรม 

    (2) สนับสนุนการจัดหาที่อยูํอาศัยของผู๎มีรายได๎น๎อยและการเข๎าถึงระบบ
สาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยูํอาศัยแหํงชาติและเมืองนําอยูํ พัฒนาโครงการที่อยูํอาศัยแก๎ปัญหา
ชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการรํวมกับภาคธุรกิจเอกชน  

   (3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุํมเปูาหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตํางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
คําใช๎จํายรํวมกัน (Cost Sharing)  

3.3 การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนให๎เกษตรกรรายยํอยที่ไร๎ที่ดินท ากินและยากจนได๎มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอยํางเป็นระบบและเข๎าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได๎อยํางแท๎จริงด๎วยการผลักดัน  พรบ.
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรํวมกันของหนํวยงาน และสร๎างกระบวนการมี



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 51 
 

สํวนรํวม รวมทั้งปรับโครงสร๎างภาษีที่เป็นธรรม เชํน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 

3.4 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ๎มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการ
เข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเทําเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งด๎านกฎหมายให๎แกํ
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช๎กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เชํน กฎหมายปุาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต๎น 

 
4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

4.1 การลงทุนด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร๎อม
รองรับความเป็นเมือง ทั้งด๎านการบริหารจัดการด๎านผังเมืองด๎านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคม
ขนสํง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐาน มีคุณภาพ และ
เพียงพอตํอความต๎องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร๎างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 

 
4.2 การพัฒนาด๎านการขนสํงและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ๎าน  สํงเสริมและเรํงรัดการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศทั้งด๎าน
การค๎า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (Green Logistics) สนับสนุนให๎เกิด
ความรํวมมือในหํวงโซํอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด๎านอ านวยความ
สะดวกทางการค๎า ขนสํงและโลจิสติกส์ให๎มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพตํอภาคธุรกิจอยํางแท๎จริง 
   
  4.3 การสํงเสริมการลงทุน การค๎าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให๎
ความส าคัญกับนโยบายสํงเสริมการลงทุนและการค๎าชายแดนเพ่ือดึงดูดให๎นักลงทุนในภูมิภาคเข๎ามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ๎าน รวมทั้งสํงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให๎
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร๎างพ้ืนฐาน การสํงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ตํางด๎าว และการให๎บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชํวยอ านวยความสะดวกด๎านการค๎าชายแดนและการผํานแดน
ระหวํางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
 
5. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช๎ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย
ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม๎ โดยสนธิก าลังของทุกภาคสํวนน า
ระบบสารสนเทศมาใช๎เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปุา
ไม๎โดยสํงเสริมการปลูกไม๎มีคําทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อยํางยั่งยืนและแบํงปันผลประโยชน์อยํางเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคําของระบบนิเวศ
และการสร๎างรายได๎จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให๎แกํผู๎ยากไร๎ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข๎อมูลที่ดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก๎าวหน๎า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนตํางชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให๎เกิดความ
ยั่งยืน บูรณาการระหวํางหนํวยงานอยํางเป็นระบบ สร๎างศูนย์ข๎อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ า
ในระดับพ้ืนที่ เชํน คณะกรรมการลุํมน้ า และองค์กรผู๎น า คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความ
ขัดแย๎งเชิงนโยบายระหวํางการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน การทํองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแรํโดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแรํมาใช๎ประโยชน์ ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลคําใน
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อนาคต บังคับใช๎มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท๎าเหมืองแรํที่กํอมลพิษตํอสภาพแวดล๎อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

5.2 การสํงเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม สร๎างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช๎แล๎วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสูํ Zero Waste Society ผํานมาตรการตํางๆ เชํน การปฏิรูประบบภาษีและ
คําธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล๎อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล๎อม มาตรฐานและฉลากสินค๎า เป็นต๎น 

5.3 การสํงเสริมการผลิต การลงทุน และการสร๎างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสูํ
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว สํงเสริมผู๎ประกอบการให๎
สามารถปรับระบบสูํหํวงโซํอุปทานหรือหํวงโซํคุณคําที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) สํงเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสํงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม
น๎อย เพ่ือให๎ประเทศไทยมีศักยภาพให๎มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม ด๎วยการเรํงรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดีให๎กับ
ประชาชน เรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยสํงเสริมให๎เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน า
กลับมาใช๎ใหมํให๎มากที่สุดเรํงก าจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต  สร๎างรูปแบบการ
จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน๎นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร๎างวินัยของคนในชาติมุํงสูํ
การจัดการที่ยั่งยืน โดยให๎ความรู๎แกํประชาชน และการบังคับใช๎กฎหมาย 

5.5 การพัฒนาความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแมํบท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของอาเซียน หาแนวทางความรํวมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุํมน้ าโขงในประเด็นการขนสํงข๎ามพรมแดน การเคลื่อนย๎ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5.6 การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด๎านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตํอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกให๎กับทุกภาคสํวน สํงเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศ
ด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให๎ความส าคัญกับการปูองกันน้ าทํวม วางแผน
ปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุํนตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Resilience City) การให๎บริการของระบบนิเวศ สํงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัย
พิบัติโดยสร๎างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจตํอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ
ภัยพิบัติให๎มีประสิทธิภาพพร๎อมรองรับแนวโน๎มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
6. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

6.1 การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให๎มีชํองทางให๎ทุกภาค
สํวนสามารถเข๎าถึง เข๎าตรวจสอบข๎อมูลของภาคราชการและร๎องเรียนได๎ เชํน ข๎อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ 
จัดจ๎างโครงการของทางราชการ ข๎อมูลการประมูลโครงการ ผู๎ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข๎อมูล
ความก๎าวหน๎าตามกระบวนการยุติธรรม เชํน คดีที่ไมํด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและ
คดีท่ีประชาชนให๎ความสนใจในแตํละยุคสมัย ฯลฯ 

6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให๎มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอตํอการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐรํวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให๎ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตํมีความ
คลํองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 
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6.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือขํายและเชื่อมโยงภาคสํวน
ตํางๆ ในระดับพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

5.6.4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร๎างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและนําเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให๎กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได๎ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญํๆ ที่มีการใช๎จํายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และ
เป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว๎าง 
1.3 Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความม่ังคั่ง ม่ันคง และย่ังยืน  
โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความม่ังคั่ง ม่ันคง และย่ังยืน  
 การปฏิรูปประเทศไทยขนานใหญํอยํางเป็นระบบเพียงครั้งเดียวในสมัยล๎นเกล๎ารัชกาลที่ 5 ถึงแม๎ในใน
ประวัติศาสตร์จะได๎กลําวถึงการปฏิรูปในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไว๎ก็ตาม ก็เป็นเพียงการปฏิรูป
ระบบราชการเทํานั้น หาได๎ปฏิรูปโครงสร๎างหลักของประเทศไมํ  
 ราชอาณาจักรสยามหรือประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 สืบเนื่องถึงรัชกาลที่ 5 เป็นชํวงเวลาที่ประเทศ
อยูํในภาวะวิกฤตทํามกลางกระแสภัยคุกคามจากภายนอก อันได๎แกํ การลําอาณานิคมของประเทศตะวันตก 
ด๎วยเหตุนี้ พระมหากษัตริย์ไทยทั้งสองรัชกาลจึงต๎องทรงด าเนินการปฏิรูปปรับเปลี่ยนประเทศให๎เกิดความ
ทันสมัยและทัดเทียมนานาอารยประเทศ เพ่ือปูองกันมิให๎ประเทศไทยต๎องถูกยึดครองเป็นดินแดนอาณานิคม 
การดาเนินนโยบายดังกลําวได๎เริ่มต๎นขึ้นในแผํนดินรัชกาลที่ 4 และได๎รับการสานตํออยํางเป็นรูปธรรมในสมัย
รัชกาลที่ 5 ผํานการปฏิรูประบบการปกครองและระบบราชการของไทยครั้งส าคัญ โดยเปลี่ยนจากเดิมที่เคย
ปกครองในรูปแบบอาณาจักรโบราณและนครรัฐ ซึ่งปราศจากศูนย์อ านาจที่ชัดเจนและขาดความเป็นเอกภาพ 
อันไมํสํงเสริมตํอความมั่นคงของชาติให๎เป็นการปกครองรูปแบบใหมํที่มีลักษณะเป็น  “รัฐชาติ” โดยการรวม
ศูนย์อ านาจเข๎าสูํสํวนกลางหรือเมืองหลวง เพ่ือให๎การบริหารราชการแผํนดินสามารถดาเนินการได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพ เกิดความชัดเจน สํงเสริมให๎เกิดความเป็นปึกแผํนและความมั่นคงของประเทศ
ได๎เป็นอยํางดี ณ ขณะนี้ประเทศไทยอยูํในระยะ “เปลี่ยนผ่าน” วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองหลายตํอ
หลายครั้ง ควบคูํกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร๎างของโลกในศตวรรษที่ 21 หากประเทศไทยไมํมีการก าหนด
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนไมํดาเนินการเพ่ือขับเคลื่อนประเทศผํานการปฏิรูปและ
การปรับเปลี่ยนอยํางจริงจัง ประเทศไทยอาจจะประสบกับสภาวะเสื่อมถอยจากประเทศในโลกที่สองในปัจจุบัน
เป็นประเทศในโลกที่สามในอนาคตก็เป็นได๎ แตํหากดาเนินการปฏิรูปส าเร็จจะทาให๎ประเทศไทยสามารถก๎าว
ไปสูํ “ประเทศในโลกที่หนึ่ง”  
อันเป็นดั่งพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัวที่พระราชทานไว๎วํา  “เราจ าต้องก้าวไป
ข้างหน้าเสมอ เราต้องไม่ถอยหลังเป็นอันขาด แม้ว่าหยุดอยู่กับที่ก็ไม่ได้ เพราะการหยุดก็เสมอด้วยการถอย
หลัง”  
โลกในระยะเปลี่ยนผ่าน  
 การเคลื่อนจากโลกในศตวรรษท่ี 20 มาสูํโลกในศตวรรษท่ี 21 เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร๎าง 
กํอให๎เกิดชุดของโอกาส ภัยคุกคาม เงื่อนไขและข๎อจากัดชุดใหมํ จึงจาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการพัฒนาชุดของ
ขีดความสามารถชุดใหมํที่แตกตํางไปจากเดิมอยํางสิ้นเชิง  
ใน The Fourth Industrial Revolution นั้น Artificial Intelligence (AI) จะมาแทน Knowledge Worker 
ถ๎าเราตามมันทัน เราจะทางานรํวมกับมันได๎ แตํถ๎าเราไมํทันมัน AI จะทางานแทนเรา เรากาลังอยูํใน “The 
Age of Disruption” ดังนั้น ที่มีผู๎กลําววํา "When Pattern are Broken, New Worlds Emerge" ดู
เหมือนกาลังจะเกิดขึ้น ตอนนี้ โลกเหมือนอยูํในระยะเปลี่ยนผําน (Metamorphosis) เปรียบเปรยเหมือนกับ
เป็นตัวหนอน อยูํดีๆก็กลายเป็นดักแด๎ ผู๎คนอาจจะรู๎สึกอึดอัด รู๎สึกหวาดกลัวกับการเปลี่ยนผํานไปสูํโลกใหมํ 
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(เพราะไมํคุ๎นเคยมากํอน) แตํจะรู๎สึกดีขึ้น ความเป็นปกติสุขเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ตอนที่เปลี่ยนผํานจากดักแด๎
กลายเป็นผีเสื้อ  
 
 มี 5 กระแสที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของผู๎คน คือ  
  Globalization ที่เป็นแรงขับเคลื่อนให๎เกิดการเคลื่อนไหลของทุน สินค๎าและบริการ ผู๎คน
อยํางเสรี จนกลายเป็นโลกที่เชื่อมตํอกันอยํางสนิท (Connected World) เกิดการขยับปรับเปลี่ยนจาก One 
Country, One Destiny เป็น One World, One Destiny  
  Digitization การติดตํอสื่อสารมีการเปลี่ยนรูปแบบจากการสื่อสารกับ Someone, 
Somewhere และ Sometime เป็น Anyone, Anywhere และ Anytime เรากาลังดารงชีวิตอยูํใน 2 อารย
ธรรมไปพร๎อมๆกัน คืออารยธรรมในโลกจริง และอารยธรรมในโลกเสมือน ในโลกของดิจิตอล กํอให๎เกิด 
Network Externalities ดังนั้น รูปแบบการเติบโตจะไมํเป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์เดิมวําด๎วย Diminishing 
Return to Scale อีกตํอไป แตํรูปแบบการเติบโตจะเปลี่ยนไปเป็นแบบ Exponential Return to Scale มาก
ขึ้น  
  Urbanization สัดสํวนของผู๎คนในเมืองจะมีมากขึ้น โดยในปี 1995 โลกมีคนในเมืองเพียง
ร๎อยละ 30 และเพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ 54 ในปี 2014 และคาดวําจะเพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ 66 ในปี 2050 ดังนั้น วิถี
ชีวิต พฤติกรรม และปฏิสัมพันธ์ของผู๎คนจะเปลี่ยนแปลงไปจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง จะเกิดประเด็นท๎า
ทายชุดใหมํครอบคลุมทั้งในมิติพลังงาน การคมนาคม การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล๎อม ความปลอดภัย 
อาชญากรรม ยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งหากเตรียมการไว๎ได๎ไมํดีพอ เมืองเหลํานี้จะกลายเป็น Mega-Slums แตํหาก
เตรียมการได๎ดีพอ เมืองเหลํานี้จะถูกปรับเปลี่ยนไปเป็น Smart Cities  
   Individualization ผู๎คนในศตวรรษที ่21 จะมีความเป็นปัจเจกมากขึ้น มีความคิดความอําน
เป็นของตัวเองมากขึ้น ต๎องการแสดงออกมากขึ้น ความเป็นปัจเจกจะเกิดขึ้นได๎ 2 รูปแบบ คือ Collective 
Individuals และ Contra-Individuals รูปแบบแรกเป็นรูปแบบที่สร๎างสรรค์ ที่ผู๎คนอยากอยูํรํวมกันเพ่ือ
สร๎างสรรค์สังคม เกิดเป็นสังคมที่เข๎มแข็ง แตํในรูปแบบที่สอง เป็นรูปแบบที่ผู๎คนตํางคนตํางอยูํ มองแตํ
ประโยชน์สํวนตน เกิดสังคมที่เปราะบาง โอกาสที่จะเกิดความขัดแย๎งจะมีอยูํสูง  
  Commonization ในโลกที่ยิ่งเชื่อมตํอกันมากข้ึนเทําไหรํ ผู๎คนก็ยิ่งต๎องพ่ึงพิงอิงอาศัยกัน
มากยิ่งขึ้นเทํานั้น ความเสี่ยงและภัยคุกคามมิได๎สํงผลกระทบตํอประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะ หากแตํ
สํงผลกระทบตํอโลกโดยรวม เป็นปัญหาที่ทุกประเทศต๎องเผชิญที่เรียกกันวํา “Global Commons” อาทิ 
วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ โรคระบาด การกํอการร๎าย ภาวะโลกร๎อน เป็นต๎น นั่นหมายความวํา จากนี้ไป เวลา
สุขประชาคมโลกจะสุขด๎วยกัน และเวลาทุกข์ประชาคมโลกก็จะทุกข์ด๎วยกันด๎วย  
 
ทั้ง 5 กระแสดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติ  
 1) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการด ารงอยูํ  
 2) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการด าเนินธุรกิจ  
 3) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการทางาน  
 4) การเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของการเรียนรู๎  
 เพราะกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลําวท าให๎ประเทศไทยต๎องเผชิญกับกับดักสามกับดักที่ประเทศไทย
ก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน  
 ในอดีตจะพบวําประเทศไทยมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง โดยเริ่มต๎นจาก  
  Thailand 1.0 ที่เน๎นเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม  
  Thailand 2.0 ที่เน๎นอุตสาหกรรมเบา  
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  Thailand 3.0 ที่เน๎นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ๎อนมากข้ึน  
จะเห็นได๎วําการพัฒนาในทั้ง 3 ยุค ยังไมํสามารถท าให๎ประเทศไทยก๎าวขึ้นสูํการเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎วได๎ ท า
ให๎ต๎องติดอยูํในกับดัก 3 ประการ ได๎แกํ 
  1.กับดักประเทศรายได๎ปานกลาง (Competitive Nutcracker) กลําวคือ เราไมํสามารถที่
จะขยับขึ้นไปแขํงขันกับประเทศคูํแขํงขันที่ขับเคลื่อนด๎วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร๎างสรรค ์
  2.กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap) กลําวคือ ชํองวํางของรายได๎และโอกาสของ
คนจนและคนรวยมีระดับที่หํางกันมากข้ึน  
  3.กับดักความไม่สมดุล (Imbalance Trap) โดยในหลายทศวรรษที่ผํานมา ประเทศไทย
เน๎นความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ แตํละเลยการรักษ์สิ่งแวดล๎อม การสร๎างสังคมที่อยูํดีมีสุข และการยกระดับ
ศักยภาพและภูมิปัญญามนุษย์ จนสํงผลกระทบเชิงลบในมิติตํางๆ มากมาย ดังนั้น 
 Thailand 4.0 จึงน า โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสูํความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนมาใช๎เป็นกรอบ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ  โดยมีแกนยุทธศาสตร์ 2 ประการ ได๎แกํ 
  1.สร๎างความเข๎มแข็งภายใน 
  2.เชื่อมประเทศไทยกับสังคมโลก 
 Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะนาพาประเทศไทยให๎หลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปาน
กลาง กับดักความเหลื่อมล๎า และกับดักความไมํสมดุล พร๎อมๆกับเปลี่ยนผํานประเทศไทยไปสูํ ประเทศในโลก
ที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial Revolution อยําง
Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสูํความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ดังนั้น สิ่งที่คาดหวังจากไทยแลนด์ 
4.0 จึงมีด๎วยกัน 5 ด๎าน ดังตํอไปนี้ 
  1. อยูํใน “สังคมไทย 4.0” ที่เป็นสังคมที่มีความหวัง (Hope) เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข 
(Happiness) และเป็นสังคมท่ีมีความสมานฉันท์ (Harmony) เป็นสังคมที่มีความพอเพียง โดยมีคนชนชั้นกลาง
เป็นคนสํวนใหญํของประเทศ เกิดความเทําเทียมในสังคม ความเหลื่อมล๎าอยูํในระดับต่ า มีสิ่งแวดล๎อมและ
สุขภาพที่ด ี 
  2. เป็น คนไทย 4.0 ที่ได๎รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพดี และได๎รับสวัสดิการทางสังคม
ที่เหมาะสมตลอดทุกชํวงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยี สามารถอยูํบนเวทีโลกได๎อยํางภาคภูมิใจ และ
สามารถมีสํวนรํวมกับนานาชาติเพ่ือทาให๎โลกดีขึ้น นําอยูํข้ึน  
  3. เป็น เกษตรกร 4.0 ที่หลุดพ๎นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู๎ผลิตมา
เป็นผู๎ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหมํ (Smart Farmers) มีการบริหารจัดการที่ดี มีต๎นทุนการผลิตต่ า 
สามารถเพ่ิมมูลคําสินค๎าทางการเกษตรจากการแปรรูป  
  4. เป็น SME 4.0 ที่สามารถสร๎างหรือใช๎นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์ ในการ
สร๎างมูลคําในสินค๎าและบริการ มีความสามารถทางการค๎าขาย สามารถเข๎าถึงตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียน 
และตลาดโลก ทาให๎มีรายได๎สูงขึ้น มีชีวิตความเป็นอยูํดีข้ึน และมีอนาคตที่สดใส  
  5. เกิด จังหวัด 4.0 ที่มีการกระจายความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถทา
งานในถิ่นฐานบ๎านเกิดได๎ โดยไมํจาเป็นต๎องเข๎ามาทางานในกรุงเทพฯหรือเมืองใหญํ เนื่องจากมีลูํทาง โอกาส 
และงานที่ดีกระจายอยูํในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  
เป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได๎วางไว๎ ด๎วยการสร๎างความเข๎มแข็งจากภายใน ควบคูํ
ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผํานกลไก 
“ประชารัฐ”  
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สิ่งท่ีคนไทยคาดว่าจะได้รับจาก Thailand 4.0 ได้แก ่
1. อยูํใน “สังคมไทย 4.0” ที่เป็นสังคมที่มีความหวัง (Hope) เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และเป็น
สังคมท่ีมีความสมานฉันท์ (Harmony) เป็นสังคมที่มีความพอเพียง โดยมีคนชนชั้นกลางเป็นคนสํวนใหญํของ
ประเทศ เกิดความเทําเทียมในสังคม ความเหลื่อมล๎าอยูํในระดับต่ า มีสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพที่ดี  
 
2. เป็น คนไทย 4.0 ที่ได๎รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพดี และได๎รับสวัสดิการทางสังคมท่ีเหมาะสมตลอด
ทุกชํวงชีวิต เป็นคนทันโลก ทันเทคโนโลยี สามารถอยูํบนเวทีโลกได๎อยํางภาคภูมิใจ และสามารถมีสํวนรํวมกับ
นานาชาติเพ่ือทาให๎โลกดีขึ้น นําอยูํข้ึน  
 
3. เป็น เกษตรกร 4.0 ที่หลุดพ๎นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกรผู๎ผลิตมาเป็น
ผู๎ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหมํ (Smart Farmers) มีการบริหารจัดการที่ดี มีต๎นทุนการผลิตต่ า สามารถ
เพ่ิมมูลคําสินค๎าทางการเกษตรจากการแปรรูป  
 
4. เป็น SME 4.0 ที่สามารถสร๎างหรือใช๎นวัตกรรม เทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์ ในการสร๎างมูลคําในสินค๎า
และบริการ มีความสามารถทางการค๎าขาย สามารถเข๎าถึงตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียน และตลาดโลก ทาให๎
มีรายได๎สูงข้ึน มีชีวิตความเป็นอยูํดีข้ึน และมีอนาคตที่สดใส  
 
5. เกิด จังหวัด 4.0 ที่มีการกระจายความเจริญทั่วประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถทางานในถิ่นฐานบ๎าน
เกิดได๎ โดยไมํจาเป็นต๎องเข๎ามาทางานในกรุงเทพฯหรือเมืองใหญํ เนื่องจากมีลูํทาง โอกาส และงานที่ดีกระจาย
อยูํในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  
 
1.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก 
สมุทรปราการ  ปี 2561-2564 

วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้า

ระดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม” 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค๎าการลงทุนภาคตะวันออกของ อินโดจีน    
          และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สํงสเริมและสนับสนุนการน านวัตกกรรมมาใช๎ในการผลิต ระบบการตลาด  และโครงสร๎าง 
          พ้ืนฐานทางการเกษตรให๎สอดคล๎องกับสภาพพ้ืนที่ (Zonning)  เพื่อให๎สินค๎าเกษตรได๎ 
          มาตรฐานสากลเชื่อมโยงตลาดรองรับการค๎าเสรี 
ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาคุณภาพแหลํงทํองเที่ยว สินค๎า และบริการให๎ได๎มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุน        
           การทํองเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สํงเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และนวัตกรรมการเกษตรแปรรูปและสมุนไพร พลังงานทดแทน 

และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานและกลุํมเกษตรกร สร๎างบรรยากาศที่เอ้ือตํอการลงทุน 
อุตสาหกรมมใหมํ (New S-Curve) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาและปกปูองทรัพยากกรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางมีสํวนรํวม      
เพ่ือประโยชน์ตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยํางยั่งยืน 
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1.5 วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี (พ.ศ.2561–2564) 
วิสัยทัศน์ของจังหวัด (Vision ) 

              “เมืองนําอยูํ คูํอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย ก๎าวไกลสูํโลจิสติกส์ แหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ
และสุขภาพ ศูนย์กลางการแพทย์แผนไทย”  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด๎านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน าอยํางบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ัฒนาด๎านการค๎าและอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด๎านสังคม การศึกษาให๎มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร๎าง 
          ภูมิค๎ุมกันและสํงเสริมโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด๎านทํองเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด๎านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2561-2564 
 

“ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อม พร๎อมพัฒนาทุนสังคมให๎เข๎มแข็ง สํงเสริมแหลํงเศรษฐกิจชุมชน”  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ด้าน ได้แก ่

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด๎านคุณภาพสิ่งแวดล๎อม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให๎เข๎มแข็ง  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สํงเสริมเศรษฐกิจและการทํองเที่ยวชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

2.1 วิสัยทัศน์ (vision) 
 

 
  

 
 
  

2.2 ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกับประชาคมท๎องถิ่น  สํวนราชการ  รั ฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง

องค์กรตํางๆ ที่เก่ียวข๎อง  ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 4 ด๎าน  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาต าบลน่าอยู่   
  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  การให้บริการที่ดี 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาแบบย่ังยืน 

“ต ำบลน่ำอยู่ สู่ชุมชนเข้มแขง็  
พฒันำแหล่งท่องเทีย่ว  
มุ่งบริกำรด้วยคุณธรรม  
น ำสู่กำรพฒันำทีย่ัง่ยนื” 
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โดยในแตํละยุทธศาสตร์มีแนวทางการพัฒนาและรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาต าบลน่าอยู่  สู่ชุมชนเข้มแข็ง ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว๎  3  แนวทาง 

1.การบริการขั้นพ้ืนฐานที่ดี โดยจัดให๎มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะครบครัน ระบบ
การคมนาคมที่ดี เชื่อมโยงถึงกันได๎อยํางทั่วถึง 
2.การสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมที่ดี โดยจัดให๎มีการบริการ สาธารณสุขที่มีคุณภาพทั่วถึง 
โดยเน๎นทั้งด๎านการสร๎างสุขภาพ และการซํอมแซมสุขภาพ พร๎อมการจัดการสิ่งแวดล๎อมให๎นํา
อยูํโดยยึดการมีสํวนรํวมของประชาชนเป็นส าคัญ 
3. การแก๎ไขปัญหาความยากจนและเสริมรายได๎โดยสํงเสริมให๎ ประชาชนมีงานท า มีรายได๎
มั่นคงเพียงพอตํอการด ารงชีพ คําครองชีพไมํสูง มีที่ท ากินและที่อยูํอาศัยอยํางพอเพียงสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎แกํเศรษฐกิจฐานราก  โดยสร๎างโอกาสให๎แกํเกษตรได๎พัฒนาความรู๎  เข๎าถึง
แหลํงเงินทุน  และสํงเสริมพัฒนาภูปัญญาท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว๎  2  แนวทาง 
1.  การบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวที่ดี โดยประสานหนํวยงานที่ เกี่ยวข๎อง ควบคุมการ
พัฒนา  
แหลํงทํองเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืน มีความปลอดภัยและให๎บริการที่ดี 
2.  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การให้บริการที่ดี ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว๎  3  แนวทาง 
  1.  การพัฒนาบุคลากร เจ๎าหน๎าที่ในทุกระดับให๎มีจิตส านึกท่ีดีในการให๎บริการประชาชน 

2.  สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการท างานอยํางมีประสิทธิภาพ  โปรํงใส ตรวจสอบได๎ 
ตามหลักการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาแบบย่ังยืน ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว๎  3  แนวทาง 
1.  การพัฒนาคน  สร๎างชุมชนเข๎มแข็ง  โดยพัฒนาคนให๎มีศักยภาพมีโอกาสได๎รับการศึกษา
อยํางทั่วถึงมุํงเน๎นให๎เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  มีสุขภาพดี 
2.  เสริมสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน  การรักษาความสงบเรียบร๎อยความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินการแก๎ปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยการมีสํวนรํวมของ  ชุมชนในทุกด๎าน 
3.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบทุก

ช่วงวัย 
 

2.3  เป้าประสงค์  
       1.  เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับบริการสาธารณะครบครัน ภายใต๎สภาพแวดล๎อมที่ดีและเพ่ือ

คุณภาพชีวิตที่ดี 
       2.  เป็นแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ ครบครันพร๎อมโยง

กับแหลํงทํองเที่ยวอื่น เพ่ือเพ่ิมรายได๎และจ านวนนักทํองเที่ยว 
       3.  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การจ าหนํายผลผลิตทางการ

เกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได ๎
                4. พัฒนาคนให๎มีศักยภาพ ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง พร๎อมสํงเสริมกิจกรรมด๎าน

ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือให๎เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
           5.  เพ่ือให๎การท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  โปรํงใส  ตรวจสอบได๎ 
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 2.4 ตัวช้ีวัด   
ยุทธศาสตร์1:  ต าบลน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ :เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับบริการสาธารณะครบครัน ภายใต๎สภาพแวดล๎อมที่ดีและเพ่ือคุณภาพชีวิต
ที่ด ี  
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ : จ านวนถนน,ระบบสาธารณูปโภค,สาธารณูปการ,ที่ได๎มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
   ระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพทั่วถึง 
   การจัดการสิ่งแวดล๎อมที่ได๎มาตรฐาน 
 จ านวนผู๎ได๎รับเบี้ยยังชีพทั่วถึงครอบคลุม 
 จ านวนครัวเรือนที่ยากจนลดลง 
 มีเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย 
 จ านวนครัวเรือนที่ยากจนลดลง 
 จ านวนผู๎ยากไร๎ลดลง 
 
ยุทธศาสตร์2: พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ :เป็นแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์   มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีครบครันพร๎อมโยงกับ
แหลํงทํองเที่ยวอื่น เพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎ประชาชนและจ านวนนักทํองเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  เป็นแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์   มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีครบครัน

พร๎อมโยงกับแหลํงทํองเที่ยวอื่น เพ่ือเพ่ิมรายได๎และจ านวนนักทํองเที่ยว 
จ านวนอาสาสมัครรักษาสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมข้ึน 
จ านวนนักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
จ านวนนักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
จ านวนผู๎ประกอบการร๎านค๎ามีความสะอาด เป็นระเบียบเพ่ิมข้ึน 

 
ยุทธศาสตร์3: การให้บริการที่ดี 
เป้าประสงค์ : พัฒนาคนให๎มีศักยภาพ ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง พร๎อมสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา
และวัฒนธรรม เพ่ือให๎เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ : จ านวนวัสดุ,ครุภัณฑ์,ส านักงานท่ีได๎มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 ผู๎บริหาร,สมาชิก,พนักงาน,ลูกจ๎าง อบต.มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

มีระบบการจัดเก็บภาษีที่ได๎มาตราฐาน 
มีวัสดุครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 
ผู๎บริหาร,สมาชิก,ผู๎น าชุมชน/หมูํบ๎านพนักงาน,ลูกจ๎าง อบต.มีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
มีระบบสวัสดิการที่ได๎มาตราฐาน 
มีระบบกองทุนที่ได๎มาตราฐาน 
ประชาชน เด็กและเยาวชนมีความรู๎ความเข๎าใจในระบอบประชาธิปไตยเพ่ิมข้ึน 
ประชาชน เด็กและเยาวชนมีความรู๎ความเข๎าใจในบทบาทอ านาจหน๎าที่ของ 
อบต.เพ่ิมขึ้น 
ประชาชนได๎รับบริการอยํางทั่วถึง 
จ านวนโรคติดตํอตํางๆสามารถควบคุมได๎ 
มีขนบธรรมเนียม,ประเพณีคงอยูํสืบไป 
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มีการบูรณาการรํวมกัน 
จ านวนผู๎ค๎า,ผู๎เสพยาเสพติดลดลง 
ประชาชนได๎รับการชํวยเหลือจากเหลํากาชาดครอบคลุมทั่วถึง 
มีระบบสาธารณสุขที่ดี  

 
ยุทธศาสตร์:4  การพัฒนาแบบยั่งยืน 
เป้าประสงค์ : พัฒนาคนให๎มีศักยภาพ ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง พร๎อมสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา
และวัฒนธรรม เพ่ือให๎เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง  
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ :  จ านวนของเด็กนักเรียน,เด็กกํอนเกณฑ์มีโภชนาการที่ดี 

จ านวนเด็กกํอนเกณฑ์มีพัฒนาการท่ีดี 
จ านวนครุภัณฑ์ที่เพียงพอตํอการด าเนินงาน 
จ านวนคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอตํอการด าเนินงาน 
จ านวนสนามเด็กเลํนที่ได๎มาตราฐาน 
จ านวนครุภัณฑ์ที่เพียงพอส าหรับศูนย์เด็กเล็ก 
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุดีขึ้น 
มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 

 ผู๎สูงอายุผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส์ มีสุขภาพกายและจิตดี 
 ผู๎เข๎าเรียนสามารถตอบโต๎ภาษาอังกฤษได๎ดี 
 มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 จ านวนร๎อยละของนักเรียนและเด็กกํอนเกณฑ์ได๎รับ 
 อาหารกลางวันและอาหารเสริมนมเพ่ิมข้ึน 
 จ านวนร๎อยละของนักเรียนที่ติดยาเสพติดลดลง 
 ประเพณีวัฒนธรรมยังคงอยูํตํอไป 
 จ านวนผู๎ติดเชื้อไข๎เลือดออกลดลง 

                                                                                                            
  2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1)  ด๎านการได๎รับบริการด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   2)  ประชาชนมีความรู๎และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได๎เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได๎    
4)  มลภาวะและสิ่งแวดล๎อมไมํเป็นพิษท าให๎ชุมชนนําอยูํอยํางสงบสุข     
5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน  
 

2.6  กลยุทธ์ 
1.  การบริการข้ันพื้นฐานที่ดี โดยจัดให๎มีสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะครบครัน ระบบ

การคมนาคมที่ดี เชื่อมโยงถึงกันได๎อยํางทั่วถึง 
2.  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมที่ดี โดยจัดให๎มีการบริการ สาธารณสุขที่มีคุณภาพทั่วถึง 

โดยเน๎นทั้งด๎านการสร๎างสุขภาพ และการซํอมแซมสุขภาพ พร๎อมการจัดการสิ่งแวดล๎อมให๎นําอยูํโดยยึดการมี
สํวนรํวมของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. การแก๎ไขปัญหาความยากจนและเสริมรายได๎โดยสํงเสริมให๎   ประชาชนมีงานท า มีรายได๎
มั่นคงเพียงพอตํอการด ารงชีพ คําครองชีพไมํสูง มีที่ท ากินและที่อยูํอาศัยอยํางพอเพียงสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํ
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เศรษฐกิจฐานราก โดยสร๎างโอกาสให๎แกํเกษตรได๎พัฒนาความรู๎ เข๎าถึงแหลํงเงินทุนและสํงเสริมพัฒนาภูปัญญา
ท๎องถิ่น 

4.  การบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวที่ดี 
 โดยประสานหนํวยงานที่   เกี่ยวข๎อง  ควบคุมการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวในทิศทางที่ยั่งยืน  มี

ความปลอดภัยและให๎บริการที่ดี 
5.  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก 

  6.  การพัฒนาบุคลากร  เจ๎าหน๎าที่ในทุกระดับให๎มีจิตส านึกท่ีดีในการให๎บริการประชาชน 
  7.  สํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  และการท างานอยํางมีประสิทธิภาพ  โปรํงใส ตรวจสอบได๎   

ตามหลักการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
8.  การพัฒนาคน  สร๎างชุมชนเข๎มแข็ง  โดยพัฒนาคนให๎มีศักยภาพมีโอกาสได๎รับการศึกษา

อยํางทั่วถึงมุํงเน๎นให๎เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  มีสุขภาพดี 
9.เสริมสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน  การรักษาความสงบเรียบร๎อยความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน การแก๎ปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยการมีสํวนรํวมของชุมชนในทุกด๎าน 
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาต าบลน่าอยู่   
  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  การให้บริการที่ดี 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาแบบย่ังยืน 

 
 2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว  มีความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแก้ว     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวดั 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีได๎ใช๎การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลตํอการพัฒนา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพท้องถิ่น  
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมเพ่ือให๎ทราบสถานภาพ และทิศทางในการพัฒนาท๎องถิ่น โดย
พิจารณาสภาพแวดล๎อมภายนอก ได๎แกํ โอกาส ภัยคุกคาม และสภาพแวดล๎อมภายใน ได๎แกํ จุดแข็ง จุดอํอน
เพ่ือประเมินโอกาสและอุปสรรคที่มีผลกระทบตํอการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงพิจารณาถึงสภาพทั่วไป 
รวมทั้งพิจารณาสภาพแวดล๎อมของการพัฒนา ได๎แกํ การแขํงขันและความรํวมมือจากภายนอกโดยน ามา
วิเคราะห์ในแตํละด๎าน 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค SWOT ANALYSIS ดังนี้ 

 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strenght) จุดอ่อน (Weakness) 
1.  ด้านการบริหาร 

1.1  การจัดแบํงโครงสร๎างขององค์การบริหารสํวน 
ต าบลหนองแก๎วมีความชัดเจน ครอบคลุมตาม
อ านาจ หน๎าที่ ตามมาตรา 66 มาตรา 67 และ
มาตรา 68 

1.2  มีแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่ชัดเจนในการบริหาร 
1.3  คณะผู๎บริหารมีความรู๎ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในการท างาน เข๎าใจปัญหาและ
ศักยภาพของต าบล อันเป็นประโยชน์ตํอการ
พัฒนา 

1.4  มีการมอบอ านาจการบริหารงานตามล าดับชั้น 
1.5  ผู๎บริหารท๎องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายได๎เอง 

ภายใต๎กรอบของกฎหมาย 
1.6  การบริหารงานมีความคลํองตัวเนื่องจากมี

ความ พร๎อมด๎านทรัพยากร 

1.  ด้านการบริหาร 
1.1  โครงสร๎างขององค์การบริหารสํวนต าบล

หนองแก๎ว มีการเปลี่ยนแปลงบํอยตาม
ภารกิจที่ได๎รับมอบหมาย 

1.2  การสื่อสารภายในองค์กรยังขาดความ
ชัดเจนในบางเรื่อง  ท าให๎ไมํสามารถ
ตอบสนองตํอนโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น 

1.3  มีความขัดแย๎งภายในองค์กร ที่เป็น
อุปสรรคตํอการบริหาร 

1.4  ความต๎องการและคาดหวังของประชาชนมี
สูงแตํ องค์การบริหารสํวนต าบลตอบสนอง
ได๎น๎อยด๎วยข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณ 
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จุดแข็ง (Strenght) จุดอ่อน (Weakness) 
2.  ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่  

2.1  มีระเบียบและกฎหมายที่เอ้ือตํอการ
บริหารงาน ขององค์การบริหารสํวนต าบล
หนองแก๎ว  

2.2  สภาองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว
สามารถออกข๎อบัญญัติได๎ภายใต๎กรอบของ
กฎหมาย  

2.3  มีแนวโน๎มได๎รับการถํายโอนภารกิจเพ่ิมมาก
ขึ้น ตามแผนการกระจายอ านาจ ฯ 

2.  ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่  
2.1  มีระเบียบกฎหมายใหมํ ๆจ านวนมากท าให๎

การปฏิบัติของบุคลากรไมํทันตํอเหตุการณ์  
2.2  อ านาจในการออกกฎหมาย การบังคับใช๎ 

กฎหมายและการออกระเบียบตํางๆ ของ
องค์การบริหารสํวนต าบลมีน๎อย  

2.3  สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล
หนองแก๎วบางสํวนขาดความเข๎าใจใน
ระเบียบ กฎหมาย และ อ านาจหน๎าที่ของ
องค์การบริหารสํวนต าบล 

2.4  ประชาชนสํวนใหญํยังไมํเข๎าใจบทบาท
หน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนต าบล  

2.5  อ านาจหน๎าที่ตามแผนการกระจายอ านาจ
ฯ ยังไมํมี ความชัดเจนในหลายภารกิจ 

3.  ด้านบุคลากร  
3.1  สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได๎เองตามภารกิจ 

และก าลังงบประมาณ  
3.2  บุคลากรในสายของพนักงานสํวนต าบล

(ข๎าราชการ) เป็นบุคลากรที่มีความรู๎
ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ่ิมมากขึ้น  

3.3 บุคลากรสํวนใหญํมีความเข๎าใจในวัฒนธรรม
และปัญหาของท๎องถิ่น  

3.4  มีการพัฒนาบุคลากรโดยตํอเนื่องทุกปี  
3.5  ผู๎บริหารและฝุายนิติบัญญัติได๎มาจากการ

เลือกตั้ง โดยตรงท าให๎เข๎าใจปัญหาและความ
ต๎องการของ ประชาชน  

3.  ด้านบุคลากร  
3.1  จ านวนบุคลากรที่จะต๎องเพ่ิมจ านวนมาก

ขึ้น จะมีผลกระทบตํอคําใช๎จํายที่เพ่ิมมาก
ขึ้นในอนาคต  

3.2  บุคลากรตามโครงสร๎างกรอบอัตราก าลังยัง
ไมํมีการคัดเลือกสรรหาเต็มอัตราตาม 

     โครงสร๎าง 
3.3  บุคลากรบางสํวนเป็นอัตราที่บรรจุใหมํ ยัง

ขาดประสบการณ์ในการท างาน  
3.4  บุคลากรสํวนใหญํขาดความรู๎ด๎าน

เทคโนโลยี สารสนเทศ ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการปฏิบัติงานในอนาคต  

3.5  มีการโอนย๎าย หรือลาออกของบุคลากร
บํอยครั้ง  

4. ด้านงบประมาณ 
   4.1 มีรายได๎จากการจัดเก็บเป็นของตนเอง ท าให๎มี
ความคลํองตัวในการบริหารงานงาน 
  4.2 แนวโน๎มของรายได๎มีปราณเพ่ิมมากขึ้น
ตามล าดับ ตามแผนการกระจายอ านาจฯ และการ
จัดเก็บรายได๎ขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
  4.3 มีข๎อบัญญัติงบประมาณเป็นกฎหมายและเป็น
เครื่องมือส าหรับใช๎ในการพัฒนาท๎องถิ่น 

4. ด้านงบประมาณ 
  4.1 รายได๎ที่ อบต. จัดเก็บเองมีน๎อยเมื่อเทียบกับ
รายได๎จากเงินอุดหนุนและรายได๎ท่ีรัฐจัดสรรให๎ 
  4.2 รายได๎มีจ านวนจ ากัด แตํความต๎องการใช๎
งบประมาณมีสูง 
4.3 ขาดงบประมาณในการท าบริการสาธารณะ
ขนาดใหญํ 
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จุดแข็ง (Strenght) จุดอ่อน (Weakness) 
5. ด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
  5.1 เริ่มมีการน าคอมพิวเตอร์มาจัดเก็บระบบ
ฐานข๎อมูล 
  5.2 กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นมีการ
สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให๎กับองค์การ
บริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
5.3 มีระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ (Internet LAN) 
และเวปไซต์ เพ่ือใช๎ในการสืบค๎นข๎อมูล 

5. ด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
  5.1 ขาดบุคลากรที่ท าหน๎าที่โดยตรงด๎านระบบ
ข๎อมูลสารสนเทศ ท าให๎การจัดเก็บระบบข๎อมูลยัง
ไมํเป็นระบบดีพอ 
  5.2 ระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศในบางระบบมี
ราคาสูง เชํน ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเป็นต๎น 

6. การประสานงาน/การอ านวยการ/ความร่วมมือ
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  6.1 มีความสัมพันธ์และรํวมมือกันระหวํางภาคี
พัฒนาตํางๆ เชํน วัด บ๎าน โรงเรียน และโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพประจ าต าบล ฯลฯ ในพ้ืนที่ เป็นอยํางดี 
  6.2 มีการประสานงานและรํวมมือกับองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นอื่นเป็นอยํางดี 

6. การประสานงาน/การอ านวยการ/ความ
ร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
  6.1 การประสานงานระหวํางราชการสํวนภูมิภาค
ในระดับอ าเภอ/จังหวัด ยังไมํดีพอ 
6.2 `การท างานรํวมกันกับฝุายปกครองในพ้ืนที่ 
(ก านัน/ผู๎ใหญํบ๎าน) ยังมีความเห็นไมํตรงกันในบาง
เรื่อง 

7. ด้านทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการ
ท างาน 
  7.1 มีวัสดุ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นเป็นในการปฏิบัติงาน
อยํางเพียงพอ 

7. ด้านทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการ
ท างาน 
7.1 ยังขาดแคลนเครื่องมือเฉพาะทาง เชํน รถเก็บ
ขยะเป็นต๎น 

     
    ปัจจัยภายใน 

โอกาส (Opportunnity) อุปสรรค (Theat) 
1.  ด้านการเมืองการปกครอง 
1.1  มีการประสานงานกับนักการเมืองระดับตํางๆ ได๎
เป็นอยํางดี 
1.2  กลุํมการเมืองและกลุํมผลประโยชน์มีความ
ขัดแย๎งน๎อย 
1.3  ประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตย และสนใจ
การเมืองสูง 
1.4  ระบบการเมืองท๎องถิ่นในพื้นที่มีความเข๎มแข็ง ไมํ
มีการขัดแย๎ง ท าให๎งํายตํอการบริหาร 

1.  ด้านการเมืองการปกครอง 
1.1 ความขัดแย๎งทางการเมืองระดับชาติ ขาด

ความสามัคคีและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
1.2  การประสานงานระหวํางองค์กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่น ในระดับเทศบาล และองค์การ
บริหารสํวนจังหวัดมีน๎อย 

1.3  มีการแทรกแซงจากนักการเมืองในพ้ืนที่ 
 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
2.1 พ้ืนที่อยูํติดเขตอุทยานแหํงชาติเขาใหญํ 
2.2 พ้ืนที่ต าบลมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหลํง

จ าหนํายผลผลิตจากไม๎ไผํ,ตาล,และน้ ามัน
กฤษณา 

2.3 มีแหลํงเงินทุนในระบบ 
2.4 มีการรวมกลุํมเศรษฐกิจในระดับชุมชน 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
2.1  รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 

และน้ ามันราคาแพง 
2.2  กลุํมอาชีพตํางๆ มีความเข๎มแข็งในกลุํม

น๎อย 
2.3  ผลผลิตทางการเกษตรสํวนใหญํราคาตกต่ า 
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โอกาส (Opportunnity) อุปสรรค (Theat) 
2.5 พ้ืนที่ต าบลมีศักยภาพในการพัฒนาแหลํง

ทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์/เชิงวัฒนธรรมในอนาคต 
     มีความพร๎อมด๎านระบบสาธารณูปโภค  การ

คมนาคมสะดวก 

2.4  ประสบภัยธรรมชาติ, โดยเฉพาะการ
ประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล๎งทุกปี 

2.5  สินค๎าชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ยัง
ไมํประสบความส าเร็จเทําที่ควร 

2.6  แหลํงรายได๎สํวนใหญํของต าบลพึ่งพามา
จากการจ๎างงานหรือท างานจากภายนอก
ต าบล เนื่องจากในต าบลมีหนํวยธุรกิจน๎อย 

2.7  ประชาชนยังไมํเข๎าใจแนวทางการด าเนิน
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ด๎านสังคม 
     3.1  ประชาชนมีการศึกษาสูง โดยเฉพาะคนรุํน    
ใหมํ 
     3.2  มีสถานศึกษาอยํางพอเพียงในทุกระดับ 
     3.3  มีโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล และ
โรงพยาบาลในจังหวัดหลายแหํง 
     3.4  มีกองทุนหลักประกันสุขภาพท๎องถิ่น 
     3.5  มีกองทุนสวัสดิการชุมชนประจ าต าบล 
     3.6  มีศูนย์อ านวยการรักษาความปลอดภัยประจ า
ถิ่น (ศปถ.) 
     3.7  มีศูนย์พัฒนาครอบครัวประจ าต าบล 
     3.8  มีศูนย์วัฒนธรรมท๎องถิ่นสายใยชุมชน 
 

3.  ด้านสังคม 
3.1 สภาพของสังคมชนบทที่มีความเอ้ืออาทร

ตํอกันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสูํสังคมเมืองที่มี
ปัญหาสังคมที่มีความซับซ๎อนขึ้น 

      3.2  สถาบันครอบครัวมีความอํอนแอ พํอแมํ 
ผู๎ปกครองไมํคํอยมีเวลาดูแลบุตรหลาน ท าให๎เด็ก 
เยาวชน และวัยรุํนมีพฤติกรรมที่ไมํเหมาะสม เชํน 
แสดงนิสัยก๎าวร๎าว ชอบมั่วสุํม ติดสารเสพติด ติด
อินเตอร์เน็ต/ติดเกมส์  มีเพศสัมพันธ์กํอนวัยอัน
ควร ตั้งครรภ์ไมํพึงประสงค์  เลํนการพนันบอล 
เป็นต๎น เป็นปัญหาที่มีความซับซ๎อนขึ้น แก๎ไขได๎
ยาก 
 

4.  ด๎านนโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
    4.1  กฏหมายกระจายอ านาจฯ เอ้ือตํอการ
บริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
    4.2  การปรับอัตราเงินเดือน คําจ๎าง ท าให๎บุคลากร
มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 

4.  ด๎านนโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
    4.1 การกระจายอ านาจเป็นไปด๎วยความลําช๎า
ไมํเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
    4.2  นโยบายของรัฐบาลขาดความตํอเนื่อง 
    4.3  นโยบายที่รัฐบาลสั่งการให๎ อปท. ปฏิบัติ 
เป็นภาระตํอการท างานของ อปท 

5.  ด้านเทคโนโลยี 
5.1  ความก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยีท าให๎มีความสะดวก 
คลํองตัว และมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น 
5.2  ผู๎บริหารมีความรู๎เข๎าใจด๎านเทคโนโลยี 
5.3  ผู๎บริหารสนับสนุนให๎มีการฝึกอบรม 

5.  ด้านเทคโนโลยี 
5.1  เทคโนโลยีทันสมัยมีราคาแพง และมีความ
ยุํงยากซับซ๎อนในการใช๎งาน ประกอบกับ
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงบํอย ดังนั้นการ
เลือกใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงไมํงํายนัก 
5.2  บุคลากรปฏิเสธการเรียนรู๎และยอมรับ
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
5.3  เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติไมํได๎ฝึกอบรมอยํางตํอเนื่อง 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกเกี่ยวข้อง 

ดาน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง
และ แนวโนม 

อนาคต 
1. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

1) ขาดแคลนแหลํงน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไมํพอเพียงและยังไมํได๎
มาตรฐาน 

- แ ห ลํ ง น้ า แ ล ะ
น้ า ป ร ะ ป า ใ น ก า ร
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบล 

- ป ร ะ ช า ช น มี
แหลํ งน้ า แล ะมี
น้ าประปาใช๎อยําง
พ อ เ พี ย ง มี
คุ ณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐานมากขึ้น 

2) ไฟฟูาสํองสวํางทาง
และที่ ส าธารณะยั ง ไมํ
ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร
ค ร อ บ ค ลุ ม พ้ื น ที่ ไ ด๎
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ท า ง แ ล ะ ที่
สาธารณะในเขต 
องค์การบริหาร
สํวนต าบล 

- ท า ง แ ล ะ ที่
สาธารณะมีแสง
ส วํ า ง เ พี ย ง พ อ
ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และปูองกันการ
เกิดอาชญากรรม
ได ๎

3) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายั ง ไมํ
เพียงพอ เกิดการอุดตัน  

- ราง/ทํอระบายน้ า - พ้ื น ที่ ใ น เ ข ต 
อบต. 

- มีรางระบายน้ า
สามารถระบาย
น้ าได๎สะดวก ไมํ
อุดตัน  

4) ประชาชนต๎องการ
เส๎นทางในการสัญจรไป
มาเพ่ิมมากข้ึน  

- เส๎นทางคมนาคม - เ ส๎ น ท า ง
คมนาคมที่ เป็ น
สาธ า รณะและ
ประชาชนมีความ
ต๎ อ ง ก า ร ใ ห๎
ด าเนินการ 

- มีเส๎นทางในการ
คมนาคมเพียงพอ
และ ประชาชน
ไ ด๎ รั บ ค ว า ม
ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร
สัญจรไปมา 

2. ด้านเศรษฐกิจ ขาดแคลนศูนย์การค๎า 
รวมถึงศูนย์กระจายสินค๎า
ในชุมชน 

หมูํบ๎านภายในต าบล
หนองแก๎วทั้ง 12 หมูํ 

หมูํ บ๎ า นทั้ ง  1 2 
หมูํ ในเขต อบต.
หนองแก๎ว 

มี ศู น ย์ ก า ร ค๎ า /
ศู น ย์ ก ร ะ จ า ย
สินค๎ า เชื่ อม โยง
ระดับภูมิภาค 

  

3. ด้านสังคม กระแส Sociel Media ประชาชนในต าบล
หนองแก๎วทั้งหมด 

หมูํบ๎านทั้ง 12 
หมูํ ในเขต อบต.
หนองแก๎ว 

ใช๎  
Sociel Media 
อยํางเข๎าใจ 
ปลอดภัย และได๎
ประโยชน์ 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 67 
  



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 68 
 

 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 69 
 

 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 70 
 

ค าอธิบายตารางยุทธศาสตร์ 

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 63 64 65      

 

 
 
 
 
 

1 พัฒนาด๎านเกษตรกรรม และบรหิารจดัการน้ า
อยํางบูรณาการ 
2 พัฒนาด๎านการค๎าและอุตสาหกรรม 
3 ยกระดับการบรหิารจัดการงานด๎านสงัคม 
การศึกษาให๎มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันและสํงเสริมโอกาสทางสังคม บนฐาน
แหํงความพอเพยีง 
4 พัฒนาด๎านทอํงเที่ยว 
5 พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์ 
6 พัฒนาด๎านการแพทย์แผนไทยและสมนุไพร 

 

   1.  เพื่อให๎ประชาชนได๎รับบริการสาธารณะครบครัน ภายใต๎สภาพแวดล๎อมที่ดีและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.  เป็นแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ ครบครันพร๎อมโยงกับแหลํงทํองเท่ียวอื่น เพื่อเพิ่มรายได๎และจ านวนนักทํองเที่ยว 
3.  เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การจ าหนํายผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได๎ 
4. พัฒนาคนให๎มีศักยภาพ ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง พร๎อมสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให๎เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สร๎างชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
5.  เพื่อให๎การท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  โปรํงใส  ตรวจสอบได๎ 

 

1 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด๎านคณุภาพ
สิ่งแวดล๎อม 
2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให๎
เข๎มแข็ง  
3 สํงเสริมเศรษฐกิจและการทํองเท่ียวชมุชน 
4 พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

 

1.  การบริการขั้นพื้นฐานที่ดี 
2.  การสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อมที่ดี  
3. การแก๎ไขปัญหาความยากจนและเสริมรายได๎  
4.  การบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยวที่ดี 
5.  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและสิ่ง

อ านวยความสะดวก 
6.  การพัฒนาบุคลากร   
7.  สํงเสริมคุณธรรม  
8.  การพัฒนาคน  สร๎างชุมชนเข๎มแข็ง   
9.เสริมสร๎างความเข๎มแข็งชุมชน   

 

1   การพัฒนาต าบลนําอยูํ   
2  การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
3  การให๎บริการที่ดี 
4  การพัฒนาแบบยั่งยืน 

 

1.  ด๎านการได๎รับบริการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานให๎มีความสะดวกและ
รวดเร็ว   
 2.  ประชาชนมีความร๎ูและบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
3.ประชาชนมีศักยภาพมีรายได๎เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได๎ 
4.  มลภาวะและสิ่งแวดล๎อมไมํเป็นพิษท าให๎ชุมชนนําอยูํอยํางสงบสุข
5.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน 

ผลผลิต/โครงการ 
เชิงปริมาณ 

ผลผลิต/โครงการเชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ  

หนํวยงานหลัก 

หนํวยงานรอง 
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ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

------------------------------ 
ล าดับ

ที่ 
ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หนํวยงาน
สนับสนนุ 

1. 
การพัฒนาต าบล   
นําอยูํสูชํุมชน

เข๎มแข็ง 

บริหารทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 
ส านักปลัดฯ 

อบจ. 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองการศึกษาฯ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชําง 
แผนงานสรา๎งความเข๎มแข็ง 

ของชุมชน 
ส านักปลัด/ 

กองชําง 
ด๎านการ
เศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร กองชําง 

ด๎านการ
ด าเนินงานอืน่ 

แผนงานงบกลาง ส านักปลัดฯ 

2. 
การพัฒนา 

แหลํงทํองเที่ยว 
บริการชุมชนและ

สังคม 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนนัทนาการ 
ส านักปลัดฯ 

3. 
การให๎บริการ 

ที่ดี 
บริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารทั่วไป 
ส านักปลัด/ 

กองการศึกษาฯ 
แผนงานงบกลาง ส านักปลัดฯ 

4. 
การพัฒนา 
แบบยั่งยนื 

บริหารทั่วไป 
แผนงานบริหารทั่วไป กองชําง 

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัดฯ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธรณสุข ส านักปลัดฯ 
แผนงานสรา๎งความเข๎มแข็ง

ชุมชน 
ส านักปลัด/ 

กองการศึกษาฯ 

บริหารทั่วไป 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนนัทนาการ 
กองการศึกษาฯ 

แผนงบกลาง กองการศึกษาฯ 
รวม 4 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 9 แผนงาน 4 ส านัก/กอง 
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 แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา
ต าบลนําอยูํ

สูํชุมชน
เข๎มแข็ง 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

0 0 0 0 3 200,000 1 700,000 0 0 4 900,000 

แผนงาน
สาธารณสุข 

7 810,000 7 810,000 7 810,000 7 810,000 7 810,000 35 4,050,000 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

0 0 1 200,000 61 65,329,350 52 76,219,100 20 19,073,000 134 160,821,450 

แผนงาน
สร๎างความ
เข๎มแข็งของ

ชุมชน 

9 1,725,200 9 1,725,200 9 1,725,200 9 1,725,200 9 1,725,200 45 8,626,000 

แผนงาน
การเกษตร 

1 50,000 1 50,000 4 5,122,000 6 7,727,000 4 5,122,000 15 12,949,000 

 
แผนงานงบ

กลาง 
4 7,016,000 4 7,016,000 4 7,016,000 4 7,016,000 4 7,016,000 20 35,080,000 
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 แบบ ผ.01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา

แหลํง
ทํองเที่ยว 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

0 0 0 0 3 140,000 3 140,000 3 140,000 9 520,000 

แผนงาน
บริหาร
ทั่วไป 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

แผนงานงบ
กลาง 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ยุทธศาสตร์
การ

ให๎บริการที่
ด ี

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แผนงาน
บริหาร
ทั่วไป 

13 1,172,540 13 1,172,540 13 1,172,540 13 1,172,540 13 1,172,540 49 5,862,700 

แผนงานงบ
กลาง 

3 370,000 3 370,000 3 370,000 3 370,000 3 370,000 15 1,850,000 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 75 
 

 แบบ ผ.01 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
แบบยั่งยืน 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แผนงาน
บริหารท่ัวไป 

1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 5 15,000,000 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

10 745,500 10 745,500 10 745,500 10 745,500 10 745,500 50 3,727,500 

แผนงาน
การศึกษา 

71 2,660,900 71 2,660,900 71 2,660,900 71 2,660,900 71 2,660,900 400 13,304,500 

แผนงาน
สาธารณสุข 

3 160,000 3 160,000 3 160,000 3 160,000 3 160,000 15 800,000 

แผนงานการ
สร๎างความ
เข๎มแข็งของ

ชุมชน 

3 230,000 3 230,000 3 230,000 3 230,000 3 230,000 15 1,150,000 

แผนงาน
การศึกษา 
ศาสนา 

วัฒนธรรม
และ

นันทนาการ 

2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 10 1,000,000 

แผนงานงบ
กลาง 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             
 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 76 
 

 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
 1.ยุทธศาสตร์ ต าบลนาํอยูํสูํชุมชนเข๎มแข็ง 
               1.1แผนงาน รักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด 
หมูํที่ 2 หมูํที่ 3 หมูํที่ 12 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

หมูํที่ละ4 จุด หมูํที่2  
1.หน๎าโรงเรยีน 2.
สะพาน 3.แยกเข๎า
วัด 4.แยกบ๎านนาย
สุบิน อดทน หมูํที่ 3 
สี่แยกเกาะยายหนัก 
หมูํที่ 12 สี่แยกโคก
เขื่อน 

0 0 150,000 0 0 จ านวน 
12 จุด 

ประชาชนมี
ความ

ปลอดภัยตํอ
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองชําง 
(งบ อบต.) 

2 ติดตั้งกระจกทางโค๎ง หมูํที่ 12 เพื่อปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาอุบตัิเหต ุ

กระจกสํองทางโค๎ง 
 จ านวน 2 จุด 

0 0 25,000 0 0 จ านวน 
2 จุด 

อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

กองชําง 
(งบ อบต.) 

3 ติดตั้งกระจกทางโค๎ง   
ในพื้นที ่หมูํที ่2 

เพื่อความปลอดภัย
ในการสัญจรทาง
ถนน 

จ านวน 2 จุด 1. 
บริเวณบา๎นนางอุดม 
ครัวเช้ือ  
2. บ๎านนายสุบิน 
อดทน 

0 0 25,000 0 0 จ านวน 
2 จุด 

ประชาชนมี
ความ

ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองชําง 
(งบ อบต.) 

 
 
 
 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 77 
 

 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
       1.ยุทธศาสตร์ ต าบลนําอยูสํูชุํมชนเข๎มแข็ง 
               1.1แผนงาน รักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการจดัซื้อรถยนต์กู๎ภัย พร๎อมอุปกรณ์
กู๎ภัยประจ ารถยนต ์

เพื่อใช๎เป็นรถก๎ูภัย
ส าหรับชํวยเหลือ
ประชาชนผู๎ประสบ
อุบัติเหตุ ผู๎เจ็บปุวย
ฉุกเฉิน และผู๎
ประสบสาธารณภัย 

รถยนต์ดเีซล 1 คัน 
เครื่องยนตไ์มํต่ ากวํา 
2,400 ซีซี แบบ
ขับเคลื่อน 2 ล๎อ 
แบบมีชํองวําง
ด๎านหลังคนขับ 
(Cab) 

0 0 0 700,000 0 จ านวน 
1 คัน 

มีรถยนต์
ชํวยเหลือ
ประชาชนผู๎
ประสบเหตุ
ทันทํวงที ลด
ความสญูเสยี
ทางกาย ชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 
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 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1.ยุทธศาสตร์ ต าบลนาํอยูํสูํชุมชนเข๎มแข็ง 
               1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการควบคุมและปูองกันโรคระบาดหรือ
โรคติดตํออื่นๆภายในต าบล 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมโรค
ไข๎เลือดออกและโรค
ระบาดอื่นๆ 
 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข๎องกับการ
ปูองกันหรือควบคุม
โรคระบาดหรือ
โรคติดตํออื่นๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน  
2 ครั้ง 

ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคระบาด
หรือโรคติดตํอ
อื่น 

ส านักปลัด 
(งบ อบต.) 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. เพื่อพัฒนาศักยภาพ  
อสม. ในการตรวจ 
และแนะน าสุขภาพ
เบื้องต๎น 
 

น า อสม.ในเขตพื้นท่ี
ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 จ านวน  
1 ครั้ง 

อสม.มีความรู๎
ในเรื่องการ
ตรวจแนะน า
สุขภาพ 

ส านักปลัด 
(งบ อบต.) 

3 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมูํบ๎าน/คณะกรรมการหมูํบ๎าน/หมํูบ๎าน 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายด๎าน
สาธารณสุขหมูํบ๎าน/
คณะกรรมการ
หมูํบ๎าน/หมูํบ๎าน 

กิจกรรมตํางๆเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัย 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 จ านวน  
1 ครั้ง 

สุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชนใน
ต าบล 
ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
(งบ อบต.) 

4 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า เพื่อปูองกันและ
ควบคุมการแพรํ
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

วัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎า,ไซริ่ง , เข็มฉีด
ยา,และคําจ๎างเหมา
ฉีดวัคซีน พร๎อมท้ังคํา
ส ารวจ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  
1 ครั้ง/

ปี 

จ านวนสัตว์ท่ี
เป็นโรคพิษ
สุนัขบ๎าลดลง 

ส านักปลัด 
(งบ อบต.) 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 79 
 

 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
         1.ยุทธศาสตร์ ต าบลนําอยูสํูํชุมชนเข๎มแข็ง 
               1.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมูํบ๎าน
ปรับปรุงภูมิทัศน์หมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ชุมชนสะอาด
นําอยูํปลอดเชื้อโรค 

ปีละ 1 ครั้ง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน  
1 ครั้ง/

ปี 

ประชาชนมี
สุขภาพกาย
สุขภาพใจดีขี้น 

ส านักปลัด 
(งบ อบต.) 

6 โครงการอุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี/
องค์การบริหารสํวนจังหวัดปราจีนบุรี 

เพื่อด าเนินการสร๎าง
ศูนย์พักพิงสัตว์จรจัด 

ปีละ 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

ชุมชน
ปราศจาก 
สัตว์จรจัด 

ส านักปลัด 
(งบ อบต.) 

7 โครงการอุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน
การดูและสุนัขและ
แมวจรจัด ณ ศูนย์พัก
พิงฯ 

ปีละ 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

สัตว์จรจัด
ได๎รับการดูแล 

ส านักปลัด 
(งบ อบต.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 
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 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
         1.ยุทธศาสตร์ ต าบลนําอยูสํูํชุมชนเข๎มแข็ง 
               1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการกํอสร๎างอาคารที่ท าการองค์การ
บริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว (ตามแบบ
แปลนที่ อบต.ก าหนด) 

เพื่อเป็นอาคารที่ท า
การองค์การบริหาร
สํวนต าบล 

อาคาร 2 ช้ันขนาด
กว๎าง 10 เมตร ยาว 
28 เมตร สูงเฉลี่ย 9 
เมตร 

0 0 0 0 10,000,000 จ านวน  
1 

อาคาร 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

2 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนาย
ประยุง 
  สินวงษ์ ถึงบ๎าน 
 นายสมพงษ์ ยาจันทา 
หมูํที่ 11 

เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว 

กว๎าง 3 เมตร ยาว 
600 เมตร หนา 15 
เซนติเมตร 

0 0 1,100,000 0 0 ถนนค
สล. 

จ านวน 
1 เส๎น 

ประชาชน มี
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองชําง 
(งบ อบต.) 

3 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนาย
สุขุ  ปานสิงห์ ถึงบ๎านนายจรญู จารัญ 
 หมูํที่ 11 

เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว 

กว๎าง 3 เมตร ยาว 
84 เมตร หนา 15 
เซนติเมตร 

0 0 156,000 0 0 ถนนค
สล. 

จ านวน 
1 เส๎น 

ประชาชน มี
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองชําง 
(งบ อบต.) 

4 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนาย
นา สาลีค า ถึง บ๎านนายสุรพล อาทร  
หมูํ 10 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 15 
เซนติเมตร 

0 0 489,000 0 0 จ านวน 
1สาย 

เพื่อความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองชําง 
(งบ อบต.) 

 
 
 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 
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 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
         1.ยุทธศาสตร์ ต าบลนําอยูสํูํชุมชนเข๎มแข็ง 
               1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการกํอสร๎างถนนดินลูกรังผํานฝาย
หนองโหมดหมูํที่ 9 เชื่อม หมูํที่ 8 

เพื่อให๎ประชาชนใน
หมูํที่ 9 และ หมูํที่ 8 
ได๎มีถนนส าหรับ
คมนาคมไดส๎ะดวก
รวดเร็ว 

เสรมิถนนดินลูกรัง
ขนาดกว๎าง 4 เมตร
ยาว 800 เมตร หนา  
15เซนติเมตร 

0 0 300,000 0 0 จ านวน  
1 สาย 

ประชาชน หมูํ
ท่ี 9 และหมูํท่ี 
8 มีการ
คมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

6 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟลัติกภายใน
ต าบลหนองแก๎ว 
หมูํที่ 1 –หมูํที่ 12 

เพื่อซํอมแซมถนน
แอสฟัลติกท่ีช ารดุ 
เป็นหลุม ให๎ใช๎การ
ได๎ดีขึ้น 

ถนนลาดยางแอสฟลั
ติกภายในต าบล
หนองแก๎ว (ตาม
จ านวนที่ช ารุด) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน
ถนนที่

ซํอมแซม 

ประชาชน ท้ัง 
12 หมูํ มีการ
คมนาคมท่ี
สะดวกมากขึ้น
ลดระยะเวลา
ในการเดินทาง 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

7 โครงการปรับปรุงซํอมแซมถนนดนิลูกรัง
ภายในต าบลหมูํที่ 1-12 

เพื่อให๎ประชาชนใน
ต าบลมคีวาม
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ถนนดินลูกรังทุก
สายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ 
 

0 0 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวน
ถนนที่

ซํอมแซม 

ประชาชนใน
ต าบลมีความ
ปลอดภัยใน
การสัญจร 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

 
 

 

โครงการต่อเน่ือง 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 
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 แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส ์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
         1.ยุทธศาสตร์ ต าบลนําอยูสํูํชุมชนเข๎มแข็ง 
               1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

8 โครงการกํอสร๎างถนนคสล. จากสามแยก
หนองแห๎ว 
หมูํที่ 5 เช่ือมถนนสายทําโพธ์ิเนินเปูา หมูํ
ที่ 4 

เพื่อให๎ประชาชนใน 
หมูํที่ 4,5 ได๎มีถนน
ส าหรับคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนคสล.จากสามแยกหนอง
แห๎วหมูํ ท่ี 5 เช่ือมถนนสายทํา
โพธิ์ เนินเปูา หมูํ ท่ี 4 กว๎าง 4 
เมตร ยาว 510 เมตร หนา 15
เซนติเมตรพร๎อมวางทํอระบาย
น้ า  2  จุ ด  แ ล ะ ลู ก รั ง เ ส ริ ม      
ไหลํทาง 

0 0 1,253,000 1,253,000 0 จ านวน  
1 สาย 

ประชาชนหมูํท่ี 5 มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มข้ึน 

กองชําง 
(งบ อบต.) 

9 โครงการขยายเขตไฟฟูาเข๎าส านักงานท่ีท า
การองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว
แหํงใหมํ 

เพื่อขยายเขตไฟฟูา
เข๎าอาคารส านักงาน
แหํงใหมํ 

ติดตั้งหม๎อแปลง
ขนาด 100 เควีเอ 1 
ชุด 

0 0 1,500,000 0 0 หม๎อ
แปลง
ขนาด 
100  

เควีเอ 
1 ชุด 

ที่ท าการ 
อบต.หนอง
แก๎วแหํงใหมํ
มีไฟฟูาใช๎
เพียงพอใน
การให๎บริการ
ประชาชน 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

10 วางระบบผังเมือง เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
ของชุมชนหมูํบ๎าน 
 

ระบบผังเมืองรวม
จ านวน 1 แบบ 

0 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 
ครั้งใน
การวาง
ระบบ 

หมูํบ๎าน,
ชุมชนใน
ต าบลมคีวาม
เป็นระเบียบ 

กองชําง 
(งบ อบต.) 

 

โครงการต่อเน่ือง 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 83 
 

 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส ์
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
         1.ยุทธศาสตร์ ต าบลนําอยูสํูํชุมชนเข๎มแข็ง 
               1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

11 ซํอมแซมไฟฟูารายทาง 
หมูํที่ 1 -12 

เพื่อซํอมแซม
บ ารุงรักษาให๎ใช๎การ
ได๎ด ี
 

ตามจ านวนที่แจ๎ง
ซํอม 

0 0 120,000 120,000 120,000 จ านวน 
ที่แจ๎ง
ซํอม 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั

ในชีวิตและ
ทรัพย์สินและ

การสัญจรไปมา 

กองชําง 
(งบ อบต.) 

12 โครงการจดัซื้อที่ดินเพื่อกํอสร๎างถนน 
คสล.เข๎าที่ท าการองค์การบริหารสวํน
ต าบลหนองแก๎วแหํงใหมํ หมูํท่ี 3 

เพื่อสร๎างถนนคสล.
เข๎าที่ท าการองค์การ
บริหารสํวนต าบล
หนองแก๎วแหํงใหมํ 
หมูํที่ 3 

กว๎าง 3 เมตร ยาว 
245 เมตร 

0 0 200,000 0 0 จ านวน 
1สาย 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน

การติดตํอ
ราชการ 

กองชําง 
(งบ อบต.) 

13 โครงการกํอสร๎างถนนดินลูกรัง หมูํที่ 6 เพื่อให๎ประชาชนหมูํ
ที่ 6 มีเส๎นทางใน
การคมนาคมเพิ่มขึ้น 

ถนนดินลูกรังจาก
ถนนลาดยาง(ซอย1)
ข๎างบ๎านนายรัตน
ศักดิ์ บุญสาลีพิทักษ์
ขนาด กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 180 เมตร สูง
เฉลี่ย 1.5 เมตร 

0 0 300,000 0 0 จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนหมูํที่ 
6 มีเส๎นทางใน
การคมนาคม

เพิ่มขึ้น 

กองชําง 
(งบ อบต.) 

 
 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
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แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 84 
 

 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
         1.ยุทธศาสตร์ ต าบลนําอยูสํูํชุมชนเข๎มแข็ง 
               1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

14 กํอสร๎างถนนดินลูกรังจากบ๎านนางเยี่ยม 
โคกระเวียง-บ๎านนายบ ารุง ชํวยแสง 
หมูํที่ 8 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว๎าง 3 เมตร ยาว 
417 เมตร หนา 15 
เซนติเมตร 

0 0 370,000 0 0 จ านวน 
 1 เส๎น 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

15 โครงการขุดลอกหนองบ๎านไรํ หมูทํี่ 5 เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ใช๎
ในฤดูแล๎ง 

กว๎าง 40 เมตร ยาว 
50 เมตร ลึกเดิม 3 
เมตร ลึกใหมํ 6 
เมตร 

0 0  760,000 0 จ านวน  
1 แหํง 

มีปริมาณน้ า
ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

16 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลติกคอนกรีตตํอจากถนนเดิม 
(อบจ.) – ม. บ๎านโคกยายมน เขต  
ต.ค าโตนด (ม.2) 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม 

กว๎าง 6  เมตร 
ยาว  783 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

 

0 0 1,200,000 0 0 จ านวน  
1 สาย 

มีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองชําง 
งบ อบต./อบจ. 

17 โครงการซํอมแซมถนน คสล.สาย ม.
2 – ถ.ทําโพธิ์เนินแดง (ม.2) 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม 

กว๎าง  6  เมตร 
ยาว  160 เมตร 

 

0 0 300,000 0 0 จ านวน  
1 สาย 

มีความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองชําง 
งบ อบต./อบจ. 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
         1.ยุทธศาสตร์ ต าบลนําอยูสํูํชุมชนเข๎มแข็ง 
               1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

18 โครงการกํอสร๎างระบบเสียงตามสาย 
หมูํที่ 2 

เพ่ือให๎ประชาชน 
หมูํที่ 2 ได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารได๎
ทั่วถึง 

เครื่องกระจาย
เสียงพร๎อม
อุปกรณ์ จ านวน 
1 ชุด 

0 0 100,000 100,000 100,000 จ านวน 
1 แหํง 

ประชาชน
ได๎รับข๎อมูล
ขําวสารได๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

19 โครงการสร๎างระบบเสียงตามสาย 
หมูํที่ 8 

เพ่ือให๎ประชาชน  
หมูํที่ 8 ได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารได๎
ทั่วถึง 

เครื่องกระจาย
เสียงพร๎อม
อุปกรณ์  
จ านวน 1 ชุด 

0 0 100,000 100,000 100,000 จ านวน 
1 แหํง 

ประชาชน
ได๎รับข๎อมูล
ขําวสารได๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

20 ขยายเขตไฟฟูา หมูํที่ 8 จากบ๎านนาง
เยื้อน รักษาทรัพย์ – บ๎าน 
นายสมศักดิ์ ชํวยแสง 

เพ่ือให๎ประชาชน 
หมูํ 8 ได๎มีไฟฟูา
ใช๎อยํางทั่วถึง 

ไฟฟูาแรงต่ า
ระยะทางยาว 
475 เมตร 

0 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 
1 คร้ัง 

ประชาชน
หมูํ 8 

จ านวน 10 
หลังคา 
เรือนมี
ไฟฟูาใช๎

อยํางทั่วถึง 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

            

โครงการต่อเน่ือง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
         1.ยุทธศาสตร์ต าบลนําอยูสํูํชุมชนเข๎มแข็ง 
               1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

21 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
จาก ซอยอุดมสุขไปบ๎านประเถท หมูํที่ 8 

เพื่อให๎ประชาชนใน 
 หมูํที่ 9 ได๎มีถนน
ส าหรับคมนาคมได๎
สะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. จากซอย
อุดมสุข ไปบา๎น
ประเถทขนาดกว๎าง 
4 เมตร ยาว 429 
เมตร หนา 15 
เซนติเมตร 

0 1,029,600 1,029,600 1,029,600 0 จ านวน  
1 สาย 

 

ประชาชนหมูํ
ที่ 9 มีการ
คมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว
เพิ่มขึ้น 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

 

22 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ทางเข๎าบ๎าน
นางสร๎อย  ทารัญ หมูํที่ 4 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวก 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 
57 เมตร หนา 15 
เซนติเมตร เสรมิไหลํ
ทางกํอนเทคอนกรีต  
12.60 เมตร กว๎าง 
1.20 เมตร 

0 142,000 142,000 142,000 0 จ านวน 
 1 เส๎น 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ในการสัญจร 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

23 โครงการกํอสร๎าง ถนน คสล. จากวัดโคกอูํ
ทอง – โรงเรียนเกํา หมูํที่ 7 
 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 4 เมตร ยาว 
350 เมตร หนา 15 
เซนติเมตร 

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

การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็ว 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 

1.ยุทธศาสตรต์ าบลนําอยูํสูํชุมชนเข๎มแข็ง 
               1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

24 โครงการวางทํอระบายน้ าข๎ามคลอง      
สาธารณบรเิวณที่นา นางอ าไพ เหยีรหัน 
(อุทิศแล๎ว) หมูํที่ 2 

เพื่อการขนสํง
ผลผลติที่สะดวกมาก
ขึ้น 

กว๎าง 7 เมตร ยาว 
10 เมตร พร๎อมทํอ
ระบายน้ าขนาด 
100×100 
เซนติเมตร จ านวน 
16 ทํอน พร๎อมเท
คอนกรีต 

0 0 120,000 120,000 0 จ านวน  
1 จุด 

ประชาชนหมูที่ 
2 มีการสัญจรที่
สะดวกมากขึ้น 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

25 โครงการกํอสร๎างถนนดินลูกรัง หมูํที่ 6 
จากนายแปลง รักสัตย์ ไปบ๎านนางแตะ  
บุญหาญ 
 

เพื่อให๎ประชาชนหมูํ 
6 มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

กว๎าง 3.50 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 
15 เซนติเมตร 

0 0 250,000 0 0 จ านวน  
1 เส๎น 

ประชาชนหมูํ 6 
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

26 โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล. หมูํที่ 3 
ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สะพานสญัจรได๎
สะดวก ปลอดภัย 

สะพาน คสล. ขนาด
กว๎าง 6 เมตร ยาว 
12 เมตร 

0 0 0 3,000,000 0 จ านวน  
1 แหํง 

ประชาชนมี
สะพานสัญจรได๎
สะดวก ปลอดภัย 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 

1.ยุทธศาสตรต์ าบลนําอยูํสูํชุมชนเข๎มแข็ง 
               1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

27 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรัง จากศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก – คลองช๎างคลาน หมูํที่ 11 
บ๎านชัยคล ี

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมขนสํง 

กว๎าง 3 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 
15 เซนติเมตร 

0 0 666,000 0 0 จ านวน  
1 สาย 

การคมนาคม
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองชําง 
(งบ อบต.) 

28 โครงการวางทํอประปาสายหลัก หมูํที่ 12 เพื่อให๎ประชาชนหมูํ
ที่ 12 ได๎มีน้ าในการ
อุปโภคและบรโิภค 

วางทํอประปาขนาด
เส๎นผาํนศูนย์กลาง 4 
นิ้ว ( ทํอpvc และ
ข๎อตํอ จ านวนอยําง
ละ 1,000 ตัว) ยาว 
4,000 เมตร 

0 0 630,000 0 0 จ านวน  
1 สาย 

ประชาชน
จ านวน 159 
ครัวเรือน มี
น้ าในการ
อุปโภคและ
บริโภค 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

29 โครงการกํอสร๎างหอกระจายขําวบริเวณ
ศาลาประชาคม หมูํที่ 8 

เพื่อใช๎ในการ
ประชาสมัพันธ์
ข๎อมูลขําวสารให๎กับ
ประชาชน หมูํที่ 8 

โครงเหล็กแบบ
สามเหลี่ยมสูง 20 
เมตร ฐานกว๎าง ข๎าง
ละ 2 ฟุต ลึก 70 ซม. 
พร๎อมเครื่องขยาย
เสียง 

0 0 50,000 0 0 จ านวน  
1 จุด 

เพื่อใช๎ในการ
ประชาสมัพัน
ธ์ข๎อมูล
ขําวสาร 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
         1.ยุทธศาสตร์ต าบลนําอยูสํูํชุมชนเข๎มแข็ง 
               1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

30 โครงการกํอสร๎างถนนคสล. สายบา๎นนาง
มณี ถึง บ๎านนายชํวง ผู๎ดี หมูํที่ 8 

เพื่อให๎ประชาชนหมูํ 
8 มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

ขนาดกวา๎ง 4 เมตร 
ยาว 300.4 เมตร 
ไหลํ 0.30 เมตร 

0 1,000,000 1,000,000 0 0 จ านวน 
1แหํง 

การคมนาคม
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

31 โครงการกํอสร๎างถนนลูกรังสายเรยีบคลอง
สะเดา  
หมูํที่ 8 

เพื่อการคมนาคม
ขนสํงที่สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกวา๎ง 3.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
ยาว 120 เมตร  

0  50,000 0 0 จ านวน  
1 สาย 

การคมนาคม
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

32 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมูํที่ 9 
จากบ๎าน นายธงชัย น๎อยจินดา ถึงหนอง
โหมด 

เพื่อการคมนาคม
ขนสํงที่สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกวา๎ง 4.0 เมตร 
ยาว 235 เมตร 
หนา 0.40 เมตร 

0 700,000 700,000 0 0 จ านวน  
1 สาย 

การคมนาคม
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

33 โครงการจ๎างท่ีปรึกษาผู๎เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด๎าน 

เพื่อจ๎างที่ปรึกษา ด๎าน 
-วิศวกรรม 
-สถาปัตยกรรม 
-วิทยาศาสตร์ 
-ส ารวจที่สาธารณะ 
-กฎหมาย 

จ๎างที่ปรึกษาตามความ
จ าเป็นเฉพาะด๎าน 

0 0 250,000 250,000 250,000 ตาม
โครงการ
ที่มีความ
จ าเป็นต๎
องใช๎ที่
ปรึกษา 

งานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

โครงการต่อเน่ือง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
         1.ยุทธศาสตร์ต าบลนําอยูสํูํชุมชนเข๎มแข็ง 
               1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

34 โครงการขุดสระน้ าบ๎านเนินหินตั้ง หมูํที่ 
10 
 

ประชาชนมีน้ าใช๎ใน
หน๎าแล๎ง 

ขนาดกว๎าง 40 
เมตร 
ยาว 40 เมตร ลึก 3 
เมตร 

0 0 700,000 -0 -0 จ านวน 
 1สระ 

ประชาชนมี
น้ าเกบ็ไว๎ใช๎
ในหน๎าแล๎ง 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

35 ปรับปรุงถนน คสล. หมูํที่9 สายบา๎นยาง 
จากสนามกีฬาไป หมูํท่ี 12 

เพื่อปรับเปลีย่นผิว
ถนน คสล. เปูนแบบ
แอสฟัลติก 

เสรมิถนนแอสฟัสติก
ขนาดกว๎าง 5 เมตา 
ยาว 200 เมตร หนา 
0.5 เมตร พร๎อม
ปูาย 

0 0 0 500,000 0 จ านวน 
1 สาย 

การคมนาคม
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

36 ติดตั้งไฟฟูารายทางโคกอูํทอง ซอย 1 หมูํ
ที่ 7  

เพื่อประชาชนให๎
หมูํบ๎านมไีฟฟูาใช๎ 

ติดตั้งเสาไฟ 20 จุด 0 0 0 100,000 0 จ านวน  
20 จุด 

ประชาชน
เดินทาง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

37 วางระบบประปาสายหลัก หมูํที่ 7 เพื่อประชาชนมี
น้ าประปาใช๎ใน
ครัวเรือน 

วางทํอ pvc ขนาด 
0.3 ระยะทาง 
1,000 เมตร 

0 0 150,000 0 0 จ านวน 
1 สาย 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช๎
ในครัวเรือน 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
      1.ยุทธศาสตร์ต าบลนาํอยูํสูํชมุชนเข๎มแข็ง 
               1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

38 วางระบบระบายน้ ารอบ หมูํบ๎าน หมูํที่ 7 
(ทางสายหลัก) 

เพือ่ระบบระบายน้ า
ที่ดีขึ้นไมํให๎น้ าทํวม
ขัง 

ทํอขนาด 0.60 
เมตร 
ยาว 600 เมตร 

0 0 250,000 0 0 จ านวน 
1 สาย 

น้ าไมํทํวมขัง
ใน 

หมูํที่ 7 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

39 โครงการจดัซื้อยางมะตอยส าเรจ็รปู พร๎อม
น้ ายาง CRS2 

เพื่อซํอมแซมถนน
ภายในต าบล  
ที่ช ารุดได๎ทันกับ
สถานการณ ์

ยางมะตอยขนาด 
20 ก.ก. จ านวน 
500 ถุง พร๎อมน้ า
ยาง 

0 0 75,000 75,000 75,000 จัดซื้อยางมะ
ตอยขนาด 
20 ก.ก. 

จ านวน 500
ถุง พร๎อมน้ า

ยาง 

การคมนาคม
สะดวกมาก

ขึ้น 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

40 โครงการติดตั้งไฟฟูา 
แสงสวํางโซลําเซลล์ หมูํที ่
 1-12 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

12 จุด 
(ปีละ 4 จุด) 

0 0 100,000 100,000 100,000 12 จุด ประชาชนมี
ความ

ปลอดภัยใน
ชีวิตและ

ทรัพย์สินมาก
ขึ้น 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

41 โครงการซํอมแซมขยายทํอประปา หมูํที่ 
1-12 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภค
อยํางเพียงพอ 

วางทํอ pvc ขนาด 
0.3 เมตร  ระยะทาง
ครอบคลมุเขตต าบล
หนองแก๎ว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 12 จุด ประชาชนมี
น้ าอุปโภค

บริโภคอยาํง
เพียงพอ 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

 
 

โครงการต่อเน่ือง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
      1.ยุทธศาสตร์ต าบลนาํอยูํสูํชุมชนเข๎มแข็ง 
               1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

42 วางทํอระบายน้ าถนนสามแยกโรงสี (น้ า
ทํวมขัง)  
หมูํที่ 12  

เพื่อไมํให๎มีน้ าขังใน
เวลาฤดฝูน  ปูองกัน
น้ าทํวม 

ทํอขนาดคสล. ขนาด 
0.60 เมตร พร๎อมบํอ
พักระยะทางยาว 420 
เมตร 

0 0 800,000 0 0 จ านวน 
1 

โครงการ 

การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น
และปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

43 ปรับปรุงผิวถนน คสล. ด๎วยยางแอสฟัลติก 
ซอย 3 หมูํที่ 12 บ๎านโคกเขื่อน 

เพื่อใหป๎ระชนชน
สามารถเดินทาง
สะดวกขึ้นและ
ปลอดภัยมากขึ้น 
 

ขนาดกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร 
หนา 15 เซนติเมตร 

0 0 3,960,000 0 0 จ านวน 
1 

โครงการ 

การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

44 เสรมิลูกรังไหลํทาง ซอย2 หมูํที่ 12 บ๎าน
โคกเขื่อน 
 

เพื่อใหป๎ระชนชน
สามรถเดินทาง
สะดวกขึ้นและ
ปลอดภัยมากขึ้น 
 

ไหลํทาง 2 ข๎าง ข๎าง
ละ 0.50 เมตร ยาว 
288 เมตร 

0 0 0 50,000 0 จ านวน 
1 

โครงการ 

การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
      1.ยุทธศาสตร์ต าบลนาํอยูํสูํชมุชนเข๎มแข็ง 
               1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

45 ขยายเขตไฟฟูาโคกเขื่อน ซอย 2 หมูํที่12 
 

ประชาชนในหมูํที่ 
12 มไีฟฟูาสํองสวําง 

ระยะทาง 88 เมตร 0 0 450,000 450,000 0 จ านวน 
20 จุด 

มีไฟฟูาใช๎
เพียงพอครบ
ทุกครัวเรือน 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

46 วางทํอระบายน้ ากลางหมูํบ๎าน หมูทํี่12 
บ๎านโคกเขื่อน 

เพื่อปูองกันน้ าทํวม
ขังในพื้นที่หมูํท่ี 12  

วางทํอ คสล.ขนาด
0.40เมตร พร๎อมบํอ
พักยาว 250 เมตร 

0 0 0 450,000 0 จ านวน 
1 

โครงการ 

น้ าไมํทํวมขัง
บริเวณ
หมูํบ๎าน 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

47 โครงการปรับปรุงเสรมิผิวถนนลาดยาง 
หมูที่ 11  

เพื่อให๎ประชาชนหมูํ 
11 เดินทางที่สะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

ขนาดกว๎าง 6 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

0 0 1,320,000 0 0 จ านวน 
1 สาย 

การคมนาคม
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

48 โครงการปรับปรุงเสรมิผิวถนนลาดยาง 
หมูที่ 5  

เพื่อให๎ประชาชน หมูํ
ท่ี 5 เดินทางท่ีสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ขนาดกว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

0 0 2,200,000 0 0 จ านวน 
1 สาย 

การคมนาคม
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

49 โครงการกํอสร๎างสะพาน  
หมูํที่ 2 บ๎านหนองแก๎ว-บ๎านเกาะยายหนัก 

เพื่อใหป๎ระชาชน
สามารถเดินทาง
สะดวกมากข้ึน 

สะพาน คสล.กว๎าง 
6 เมตร ยาว 12 
เมตร 

0 0 0 0 3,000,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

การคมนาคม
สะดวกมาก
ขึ้น 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
      1.ยุทธศาสตร์ต าบลนาํอยูํสูํชมุชนเข๎มแข็ง 
               1.3 แผนงานเคหะและชุมชน        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

50 โครงการกํอสร๎างสะพาน หมูํที่ 7 บ๎านโคก
อูํทอง-เขตต าบลโพธิ์งาม 

เพื่อประชาชนมีการ
เดินทางจาก หมูํที ่7 
บ๎านโคกอูํทอง – 
เขตต าบล โพธิ์งาม
ได๎สะดวกมากข้ึน 

สะพาน คสล.กว๎าง 
6 เมตร ยาว 12 
เมตร 

0 0 3,000,000 0 0 จ านวน 
1 

โครงการ 

การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น 

กองชําง 
 (งบ อบจ.) 

51 ตํอเติมศาลาเอนกประสงค์ หมูํที่3 บ๎าน
เกาะยายหนัก 

เพื่อใช๎ท ากิจกรรม
ตํางๆในหมูํบ๎าน 3 
บ๎านเกาะยายหนัก 

ขนาดกว๎าง 6.00 
เมตร 
ยาว 15.00 เมตร 

0 0 700,000 0 0 จ านวน 
1 

โครงการ 

มีสถานที่เพื่อจัด
กิจกรรมตํางๆ 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

52 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าถนนสายหลัก หมูํท่ี2 
บ๎านหนองแก๎ว – บ๎านโคกยายมล ต.ค าโตนด 

เพื่อขยายเขต
จ าหนํายระบบไฟฟูา
ให๎ครอบคลุมพื้นที่
หมูํที่ 2 

ติดตั้งหม๎อแปลง
ขนาด 30 เคเอวี 
พร๎อมท้ังขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า 

0 0 0 2,033,000 0 สายสํง
พร๎อม
หม๎อ
แปลง
จ านวน  
1  ชุด 

ประชาชนหมูํที่ 
2 มีไฟฟูาใช๎
ครบทุก
ครัวเรือน 

กองชําง/การไฟฟูา 
สํวนภูมิภาคสาขา

อ าเภอประจันตคาม 

53 โครงการวางทํอระบายน้ าหมูํที่ 4 จากบํอ
พักเดิม – คลองหนองแก๎ว หมูํที่ 4 

เพื่อระบายน้ าทํวม
ขังในฤดูฝน 

ทํอระบายน้ า 1 สาย 0 0 500,000 500,000 0 ทํอระบา
ย าน้ า
พร๎อม
บํอพัก 

ปราศจากน้ า
ทํวมขังในฤดูฝน 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 95 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
      1.ยุทธศาสตร์ต าบลนาํอยูํสูํชมุชนเข๎มแข็ง 
               1.3 แผนงานเคหะและชุมชน        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

54 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอยนาผู๎ใหญํบรรจบ 
จากถนน คสล.เดิม ถึงคลองอินทร์ไตรย์) หมูํที่ 1 

เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก
ปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชนในพื้นที่ 

ถนน คสล.1 สาย ขนาด 
กว๎าง 3 เมตร ยาว 157 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมวางทํอระบายน้ า 
ขนาด 0.60 เมตร 2 จุด 
จุดละ 8 ทํอน  

0 360,000 0 0 0 ถนน  
1  

สาย 

ประชาชนหมูํที่ 1 
มีความสะดวกใน
การเดินทางและ
ประหยัดพลังงาน
ได๎มากขึ้น 

กองชําง 

55 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. สายหนองชุมพล หมูํที่ 
1 (ทางเข๎าหนองชุมพล) 

เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก
ปลอดภัยในการสัญจร
ของประชาชนในพื้นที่ 

ถนน 1 สาย ขนาด กว๎าง 
4 เมตร ยาว 119 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

0 357,000 0 0 0 ถนน  
1  

สาย 

ประชาชนหมูํที่ 1 
มีความสะดวกใน
การเดินทางและ
ประหยัดพลังงาน
ได๎มากขึ้น 

กองชําง 

56 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต จากแยกถนนลาดยางทําโพธิ์-เนินเปูา 
 ถึงหน๎าบ๎านผู๎ชํวยบุญชู แก๎วอนุ (เสริมผิวจราจร) 
(หมูํที่ 1) 

เพื่อให๎ประชาชนสามารถ
เ ดิ น ท า ง ไ ด๎ ส ะ ด ว ก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน 1 สาย ขนาด  
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,880 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

0 0 2,960,000 
 

2,960,000 0 ถนน 
 1  

สาย 

ประชาชนหมูํที่ 1 
แ ล ะ ห มูํ ที่  5 
สามารถเดินทาง
ไปสูํพื้นที่ต าบล
ใ ก ล๎ เ คี ย ง ไ ด๎
สะดวกข้ึน 

กองชําง 

 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 96 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
      1.ยุทธศาสตร์ต าบลนาํอยูํสูํชมุชนเข๎มแข็ง 
               1.3 แผนงานเคหะและชุมชน        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

57 โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตจาก
บริเวณบ๎านนายชาญณรงค์ ถึงถนนลาดยางสายทํา
โพธิ์ – เนินแดง หมูํที่ 2 (เสริมผิวจราจร) 

เพื่อให๎ประชาชนสามารถ
เ ดิ น ท า ง ไ ด๎ ส ะ ด ว ก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน 1 เส๎น ขนาด 
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 1,140 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 
พร๎อมทํอระบายน้ า 1 จุด 

0 1,940,000 1,940,000 1,940,000 0 ถนน  
1  

สาย 

ประชาชนหมูํที่ 2 
มีความสะดวกใน
การเดินทางและ
ประหยัดพลังงาน
ได๎มากขึ้น 

กองชําง 

58 โครงการสร๎างหอกระจายขําวบ๎านเกาะยายหนัก  
หมูํที่ 3 

เ พื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ขําวสารให๎กับประชาชน
ได๎รับทราบอยํางทั่วถึง 

หอกระจายขําว 1 แหํง 0 0 200,000 0 0 โครงหอ
กระจาย

ขําว 1 แหํง 
พร๎อม

อุปกรณ์
กระจาย

เสียง 

ประชาชนหมูํที่ 3 
ได๎รับทราบข๎อมูล
ขํ า ว ส า ร อยํ า ง
ทั่ ว ถึ ง ทั น กั บ
สถานการณ์ 

กองชําง 

59 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.จากถนนลาดยาง 
สายทําโพธิ์ – เนินเปูา ถึงบ๎านนางประมวล ทารัตน์        
หมูํที่ 4  

เพื่อให๎ประชาชนสามารถ
เ ดิ น ท า ง ไ ด๎ ส ะ ด ว ก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน 1 สาย ขนาด 
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว  328 เมตร 
หนา  0.15 เมตร 
พร๎อมไหลํทาง 0.05 เมตร 
และวางทํอระบายน้ า 

0 1,090,000 0 0 0 ถนน  
1  

สาย 

ป ร ะ ช า ช น
สามารถเดินทาง
ไ ด๎ ส ะ ด ว ก 
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองชําง 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 97 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
      1.ยุทธศาสตร์ต าบลนาํอยูํสูํชมุชนเข๎มแข็ง 
               1.3 แผนงานเคหะและชุมชน        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

62 โครงการปรับปรุงและซํอมแซมระบบเสียงตามสาย 
หมูํที่ 4  

เพื่ อประชาชาสัมพันธ์
ขํ า วส าร ให๎ป ระชาชน
ได๎รับทราบอยํางทั่วถึงทัน
กับสถานการณ์ 

ระบบเสียงตามสายท่ีได๎รับ
การซํอมแซม  

0 0 103,000 103,000 0 ระบบเสียง
ตามสายของ

หมูํที่ 4 
สามารถใช๎

งานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

ป ร ะ ช า ช น ไ ด๎
รั บทราบอยํ า ง
ทั่ ว ถึ ง ทั น กั บ
สถานการณ์ 

กองชําง 

63 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต จากบริเวณบ๎านนายจักรี (หมูํที่ 4) ถึง 
ถนนลาดยางสายทําโพธิ์ – เนินเปูา  

เพื่อให๎ประชาชนสามารถ
เ ดิ น ท า ง ไ ด๎ ส ะ ด ว ก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน 1 สาย ขนาด 
กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 932 เมตร 
หนา   0.05 เมตร 

0 0 1,700,000 1,700,000 0 ถนน  
1  

สาย 

ป ร ะ ช า ช น
สามารถเดินทาง
ไ ด๎ ส ะ ด ว ก 
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองชําง 

64 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิด  
หมูํที่ 4 

เพื่อให๎ประชาชนหมูํที่ 4 
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กล๎องวงจรปิดจ านวน 4 จุด 5 
ตัว ได๎แกํ 
-บริเวณศาลาประชาคม  
1 ตัว 
-บริ เ วณหน๎ า บ๎านนาง เ ป้ิ ล 
แม๎นนิยม 2 ตัว 
-บริเวณสะพานเช่ือมตํอ    ต.
บุฝูาย  
1 ตัว 
-บริ เ วณหน๎ า บ๎านนาย จัก รี    
1 ตัว 

0 0 192,500 192,500 0 กล๎อง
วงจรปิด 
4 จุด 

ประชาชนหมูํที่ 4 
มีความปลอดภัย
ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สิน 

กองชําง 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 98 
 

แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
           1.ยุทธศาสตร์ต าบลนาํอยูํสูํชุมชนเข๎มแข็ง 
                    1.3 แผนงานเคหะและชุมชน        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

65 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากสามแยกบ๎านหนอง
แห๎ว ถึงบ๎านนางประมวล ทารัตน์ หมูํที่ 5 

เพื่อให๎ประชาชนสามารถ
เ ดิ น ท า ง ไ ด๎ ส ะ ด ว ก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน 1 สาย ขนาด 
กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 510 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
(ไมํมีไหลํทาง) 
พร๎อมทํอระบายน้ า 2 จุด 

0 1,530,000 0 0 0 ถนน  
1 

สาย 

ประชาชนหมูํที่5 
สามารถเดินทาง
ไ ด๎ ส ะ ด ว ก 
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองชําง 

66 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต บริเวณสามแยกบ๎านหนองแห๎ว หมูํที่ 5 ถึง
ถนนลาดยางทางหลวงชนบท  

เพื่อให๎ประชาชนสามารถ
เ ดิ น ท า ง ไ ด๎ ส ะ ด ว ก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

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

0 0 1,803,000 0 1,803,000 ถนน  
1 

สาย 

ประชาชนหมูํที่5 
สามารถเดินทาง
ไ ด๎ ส ะ ด ว ก 
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัย 

กองชําง 

67 โครงการวางทํอระบายน้ า คสล.จากสะพานบ๎านเกาะ
พันซา ถึงแนวทํอระบายน้ าเดิมหน๎าบ๎านนายสังวร   
เพียซุย หมูํที่ 6 (ชํวงที่ 1) 

เพื่อแก๎ปัญหาน้ าทํวมขัง
ในฤดูฝน 

ทํอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
60x100 เซนติเมตร  
ยาว 664 เมตร  
พร๎อมบํอพักทุกๆ 10 เมตร  

0 0 1,900,000  0 ทํอระบาย
น้ า 

ระยะทาง
รวม 664 

เมตร 

ปราศจากปัญหา
น้ าทํวมขังในฤดู
ฝน 

กองชําง 

68 โครงการวางทํอระบายน้ า คสล.จากแนวทํอระบาย
น้ าเดิมบริเวณหน๎าบ๎านนายปรัชญา ศรีภักดี ถึงหน๎า
บ๎านนายสมจิต อุไรโชติ หมูํที่ 6 (ชํวงที่ 2)    

เพื่อแก๎ปัญหาน้ าทํวมขัง
ในฤดูฝน 

ทํอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
60x100 เซนติเมตร  
ยาว 480 เมตร  
พร๎อมบํอพักทุกๆ 10 เมตร 

0 0 0 1,400,000 0 ทํอระบาย
น้ า 

ระยะทาง
รวม 480 

เมตร 

ปราศจากปัญหา
น้ าทํวมขังในฤดู
ฝน 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
          1.ยุทธศาสตร์ต าบลนําอยูสํูํชุมชนเข๎มแข็ง 
                    1.3 แผนงานเคหะและชุมชน        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

69 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต จากถนนทางหลวงชนบท ถึงสุดถนน
คอนกรีตเชื่อมถนนลาดยางทางหลวงชนบทรอบ
หมูํบ๎านเกาะพันซา หมูํที่ 6 

เพื่อให๎ประชาชนสามารถ
เ ดิ น ท า ง ไ ด๎ ส ะ ด ว ก 
รวดเร็ ว และปลอดภัย
มากขึ้น 

ถนน 1 สาย ระยะทาง 1,380 
เมตร แบํงเป็น 4 ชํวง ดังนี้ 
-ชํวงท่ี 1 กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 342 เมตร  หนา 0.05 
เมตร 
ชํวงท่ี 2 กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 646 เมตร หนา 0.05 
เมตร  
ชํวงท่ี 3 กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 107 เมตร หนา 0.05 
เมตร 
ชํวงท่ี 4 กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 285 เมตร หนา 0.05 
เมตร 

0 0 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ถนน  
1 สาย 

ประชาชนหมูํที่ 6 
สามารถเดินทาง
ไ ด๎ ส ะ ด ว ก 
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองชําง 

70 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ทางเข๎าวัดเกาะพันซา 
พร๎อมไหลํทางดินลูกรัง หมูํที่ 6 

เพื่อให๎ประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวกมากขึ้น 

เสริมถนน 1 สาย ขนาด 
กว๎างเดิม 4 เมตร  
กํอสร๎างใหมํ 1 เมตร 
ยาว 274 เมตร 
หนา 15 เซนติเมตร  
พร๎อมดินลูกรังเสริมท้ังสอง
ด๎าน 

0 250,000 0 0 0 เพ่ิมไหลํ
ทาง

ระยะทาง 
274 เมตร 

กว๎าง  
1 เมตร 

ป ร ะ ช า ช น
เ ดิ น ท า ง ไ ด๎
สะดวกมากขึ้น 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
          1.ยุทธศาสตร์ต าบลนําอยูสํูํชุมชนเข๎มแข็ง 
                    1.3 แผนงานเคหะและชุมชน        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

71 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต หมูํที่ 7 จากสะพานบ๎านโคกอูํทอง ถึงเขต
ติดตํอหมูํที่ 9 (เสริมผิวจราจร) 

เพื่อให๎ประชาชนสามารถ
เ ดิ น ท า ง ไ ด๎ ส ะ ด ว ก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน 1 เส๎น  แบํงเป็น 4 
ชํวง ดังน้ี  
- ชํวงท่ี 1 กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 90 เมตร หนา 0.05 
เมตร,  
ชํวงท่ี 2 กว๎าง 6 เมตร ยาว 
187 เมตร หนา 0.05 เมตร
,  
ชํวงท่ี 3 กว๎าง 5 เมตร ยาว 
268 เมตร  หนา 0.05 
เมตร,  
ชํวงท่ี 4 กว๎าง 4 เมตร ยาว 
728 เมตร หนา 0.05 เมตร 

0 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนน  
1  

สาย 

ประชาชนหมูํที่ 7 
และหมูํ ที่  9  มี
ความสะดวกใน
การเดินทางและ
ประหยัดพลังงาน
ได๎มากขึ้น 

กองชําง 

72 โครงการกํอสร๎างถนนคอนกรีต หมูํที่ 7 จากบริเวณ
เขตวัดโคกอูํทอง ถึงบริเวณศาลาประชาคม 

เพื่อให๎ประชาชนสามารถ
เดินทางได๎สะดวกมากขึ้น 

ถนน 1 เส๎น  ขนาด 
ยาว 297  เมตร  
กว๎าง  4 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
 (ไมํมีไหลํทาง) 

0 900,000 0 0 0 ถนน  
1  

สาย 

ประชาชนหมูํที่ 7    
มีความสะดวกใน
การเดินทางมาก
ขึ้น 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
            1.ยุทธศาสตร์ต าบลนําอยูํสูํชุมชนเข๎มแข็ง 
                    1.3 แผนงานเคหะและชุมชน        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

73 โครงการกํอสร๎างระบบน้ าประปา หมูํที่ 8 เพื่อให๎ประชาชนหมูํที่ 8 
มีน้ าอุปโภคบริโภคอยําง
เพียงพอ  

ระบบประปา 1 ชุด พร๎อม
ระบบสํงน้ า สถานท่ีกํอสร๎าง
บริเวณบ๎านกุดตามาก (ท่ีดิน
สมาชิก อบต.หมํูท่ี 8)  

 0 800,000 800,000 0 ระบบจําย
น้ าประปา  

1 จุด 

ประชาชนหมํูท่ี 8 มี
น้ า อุปโภคบริ โภค
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

74 โครงการซํอมแซมถนนลูกรังจากบ๎านนางเยี่ยม 
โคกระเวียง ถึงบ๎านนายสมศักดิ์ ชํวยแสง หมูํที่ 8 

เพื่อให๎ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ถนน 1 เส๎น  ขนาด 
กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 416 เมตร 

 0 45,000 45,000 0 ถนน 
 1  

สาย 

ประชาชนเดินทาง
ได๎สะดวกมากข้ึน 

กองชําง 

75 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากประปาหมูํบ๎าน หมูํ 
8 ถึงบ๎านนางสาวลั่นทม พวงหิรัญ 

เพื่อให๎ประชาชนเดินทาง
ส ะ ด ว ก ร ว ม เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ถนน 1 เส๎น  ขนาด 
กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 155 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พร๎อมไหลํทาง 0.50 เมตร 

 0 470,000 470,000 0 ถนน 
 1  

สาย 

ประชาชนเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ข้ึน 

กองชําง 

76 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต หมูํที่ 8 จากถนนทางหลวงชนบท  
ถึงจุดสิ้นสุดถนน คสล.เดิม (เสริมผิวจราจร) 

เพื่อให๎ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ถนน 1 เส๎น  แบํงเป็น 2 ชํวง 
ดังน้ี 
-ชํวงท่ี 1 กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 285 เมตร   
หนา 0.05 เมตร 
ชํวงท่ี 2 กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 489 เมตร  
หนา 0.05 เมตร 

 0 1,000,000 0 1,000,000 ถนน 
 1  

สาย 

ประชาชนเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ข้ึน 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
           1.ยุทธศาสตร์ต าบลนาํอยูํสูํชุมชนเข๎มแข็ง 
                    1.3 แผนงานเคหะและชุมชน        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

77 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.จากถนนคอนกรีตเดิม 
ถึงบ๎านนายสายัญ อํอนน่ิม หมูํที่ 8 

เพื่อให๎ประชาชนเดินทาง
สะดวกและปลอดภัยมาก
ขึ้น 

ถนน 1 เส๎น  ขนาด 
กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 62 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ไมํมีไหลํทาง 

0 0 240,000 0 240,000 ถนน 
 1  

สาย 

ประชาชนเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ข้ึน 

กองชําง 

78 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนางทองเรื้อ 
เขียนเวท ถึงบ๎านนางสมนึก รอดจันทร์ หมูํที่ 8  

เพื่อให๎ประชาชนเดินทาง
ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ถนน 1 เส๎น  ขนาด 
กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 111 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ไมํมีไหลํทาง 

0 0 350,000 0 350,000 ถนน 
 1  

สาย 

ประชาชนเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ข้ึน 

กองชําง 

79 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนางบังอร กิจ
ขยัน ถึงบ๎านนางสมบูรณ์ อิ่มด๎วยสุข หมูํที่ 8 

เพื่อให๎ประชาชนเดินทาง
ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ถนน 1 เส๎น  ขนาด 
กว๎าง 3 เมตร 
ยาว  134 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
ไมํมีไหลํทาง 

0 0 320,000 0 320,000 ถนน 
 1  

สาย 

ประชาชนเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ข้ึน 

กองชําง 

80 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนนทางหลวง
ชนบท หมูํที่ 8 ถึง บ๎านนายชํวง บัวผัน (ซอยบ๎าน
ผู๎ใหญํบัวจิน) 

เพื่อให๎ประชาชนเดินทาง
ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ถนน 1 เส๎น ขนาด 
กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 411 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
เสริมดินลูกรังข้ึนรูปพร๎อมวางทํอ
ระบายน้ า คสล. ø 0.4x1.00 
เมตร จ านวน 3 จุด พร๎อมไหลํ
ทาง 0.50 เมตร 

0 0 1,500,000 0 1,500,000 ถนน 
 1  

สาย 

เพ่ือให๎ประชาชน
เ ดินทา งสะดวก
ร ว ม เ ร็ ว แ ล ะ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
         1.ยุทธศาสตร์ต าบลนําอยูสํูํชุมชนเข๎มแข็ง 
                    1.3 แผนงานเคหะและชุมชน        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

81 โครงการปรับปรุงผิวลาดยางแอลฟัลติกคอนกรีต  
หมูํที่ 9 จากเขตติดตํอหมูํที่ 7 ถึงเขตหมูํที่ 12  
(เสริมผิวจราจร) 

เพื่อให๎ประชาชนสามารถ
เ ดิ น ท า ง ไ ด๎ ส ะ ด ว ก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน 1 เส๎น แบํงเป็น 3 ชํวง 
ดังน้ี 
ชํวงท่ี 1 กว๎าง 4 เมตร ยาว 267 
เมตร  
หนา 0.05 เมตร,  
ชํวงท่ี 2 กว๎าง 5 เมตร ยาว 384 
เมตร  
หนา 0.05 เมตร,   
ชํวงท่ี 3 กว๎าง 4 เมตร ยาว 234 
เมตร  
หนา 0.05 เมตร, 

0 1,600,000 1,600,000 0 0 ถนน  
1  

สาย 

ประชาชนหมํูท่ี 7,9, 
แล ะ  1 2  มี ค ว า ม
ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร
เ ดินทางและประ
หยังพลังงานได๎มาก
ข้ึน 

กองชําง 

82 โครงการติดตั้งกล๎องวงจรปิดภายในหมูํบ๎านเนินหิน
ตั้ง หมูํที่ 10 

เพื่ อความสะดวกและ
ปล อด ภั ย ใ นชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สินของประชาชน
หมูํที่ 10 

กล๎องวงจรปิด จ านวน 4 จุด 10 
ตัว ดังน้ี 
-หน๎าบ๎านนางเกสร 3 ตัว  
-หน๎าบ๎านผู๎ชํวยวันดี 3 ตัว 
-หน๎าบ๎านนางอุทัย 2 ตัว 
-แยกโคกหาดใต๎ 2 ตัว 

0 150,000 150,000 0 0 กล๎อง
วงจรปิด 
10 ตัว 

ประชาชน มีความ
ปล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต
และทรัพย์สิน 

กองชําง 

83 โครงการวางทํอระบายน้ า คสล.จากบ๎านนายค ารณ 
พรพิศ ถึงบ๎านนางบุญสํง ทศพร หมูํที่ 10 

ลดปัญหาน้ าทํวมขังในฤดู
ฝน และลดความเสียหาย
ของผิวจราจร 

ทํอระบายน้ า 
ขนาด 1.00x1.00 เมตร 
ยาว  165 เมตร 
พร๎อมบํอพัก 

0 700,000 700,000 700,000 0 ถนน 
 1 

 สาย 

ปราศจากปัญหาน้ า
ทํวมขัง และยืดอายุ
การใ ช๎งานของผิว
จ ร า จ ร บ ริ เ ว ณ
ดังกลําว 

กองชําง 

โครงการต่อเน่ือง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
            1.ยุทธศาสตร์ต าบลนําอยูํสูํชุมชนเข๎มแข็ง 
                    1.3 แผนงานเคหะและชุมชน        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

84 โครงการขุดลอกสระคลองบอนในที่ 
สาธารณประโยชน์ หมูํที่ 10 (บ๎านเนินหินตั้ง) 

เ พื่ อ เ ก็ บ กั ก น้ า ไ ว๎ ใ ช๎
ส าหรับการเกษตรในฤดู
แล๎ง 

สระน้ า 1 แหํง  
เน้ือที่ 1 ไรํ 

0 0 0 1,000,000 0 ถนน 
 1 

 สาย 

ประชาชนหมูํที่ 
10 มีน้ าเพียงพอ
ใ น ก า ร ท า
การเกษตร  

กองชําง 

85 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนายประยุงค์ 
สินวงค์ ถึงบ๎านนายสมบัติ อยูํแก๎ว หมูํที่ 11 

เพื่อให๎ประชาชนหมูํที่ 11 
ส า ม า ร ถ เ ดิ น ท า ง ไ ด๎
สะดวก รวด เร็ ว  และ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ถนน 1 สาย ขนาด 
กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 369 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ไมํมีไหลํทาง 

0 0 1,200,000 1,200,000 0 ถนน 
 1 

 สาย 

ป ร ะ ช า ช น
เ ดิ น ท า ง ไ ด๎
สะดวก รวดเร็ว 
แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย
มากขึ้น 

กองชําง 

86 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต จากจุดเชื่อมตํอถนนลาดยางกับถนน คสล.
เดิม ถึงสิ้นสุดถนน คสล. หมูํที่ 11 

เพื่อให๎ประชาชนหมูํที่ 11 
ส า ม า ร ถ เ ดิ น ท า ง ไ ด๎
สะดวก รวด เร็ ว  และ
ปลอดภัยมากขึ้น 

ถนน 1 สาย ขนาด 
กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 830 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 

0 0 1,900,000 1,900,000 0 ถนน 
 1 

 สาย 

ป ร ะ ช า ช น
เ ดิ น ท า ง ไ ด๎
สะดวก รวดเร็ว 
แ ล ะ ป ล อ ด ภั ย
มากขึ้น 

กองชําง 

87 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีตจากสามแยกเชื่อมถนนลาดยางทางหลวง
ชนบท หมูํที่ 12 ถึงเขตติดตํอหมูํที่ 9 

เพื่อให๎ประชาชนสามารถ
เ ดิ น ท า ง ไ ด๎ ส ะ ด ว ก 
รวดเร็ว และปลอดภัย 

ถนน 1 สาย ขนาด 
กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,528 เมตร 
หนา  0.05 เมตร 

0 0 2,330,000 2,330,000 0 ถนน  
1  

สาย 

ประชาชนเดินทาง
ได๎สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยมาก
ข้ึน 

กองชําง 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
             1.ยุทธศาสตร์ต าบลนําอยูํสูํชุมชนเข๎มแข็ง 
                    1.3 แผนงานเคหะและชุมชน        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

88 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากแยกถนนคอนกรีต 
หน๎าบ๎านนางสังเวียน อยูํแก๎ว หมูํที่ 12 ถึงสุดซอย 

เ พ่ื อ ใ ห๎ ป ร ะ ช า ช น ส า ม า ร ถ
เดินทางได๎สะดวก และปลอดภัย 

ถนน 1 สาย ขนาด 
กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 214 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ไมํมีไหลํทาง 

0 650,000 650,000 0 0 ถนน  
1  

สาย 

ประชาชนเดินทางได๎
สะดวก รวดเร็ ว  และ
ปลอดภัยมากข้ึน 

กองชําง 

89 โครงการปรับปรุงและตํอเติมอาคารส านักงาน
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว พร๎อมห๎องน้ า
บริการประชาชน 

เพ่ือให๎ประชาชนสามารถติดตํอ
ร า ช ก า ร ไ ด๎ ส ะ ด ว ก ข้ึ น แ ล ะ
บุคลากรขององค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองแก๎วมีความสะดวก
หน๎าท่ีราชการ 

ปรับป รุ งและ ตํอ เ ติมอาคาร
ส านักงานองค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองแก๎ว ขนาดกว๎าง 12 
เมตร ยาว 24 เมตร พ ร๎อม
ห๎องน้ าบริการประชาชน 

0 0 5,000,000 0 0 อาคาร
ส านัก 

งาน 1 หลัง 

ประชาชนได๎ รับความ
สะ ดวก ใ นก า ร ติ ด ตํ อ
ราชการและบุคลากรมี
ข วั ญ ก า ลั ง ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบัติหน๎าที่ 

ส านักปลดั 

90 โครงการปรับปรุงซํอมแซมหอกระจายขําว
และระบบเสียงตามสายภายในต าบล 10 
หมู ํ

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารได๎อยําง
ทั่วถึง 

หอกระจายขําวและระบบ
เสียงตามสายทกุหมูํบ๎าน
ยกเว๎น หมูํที ่2,8 
 

0 0 150,000 150,000 150,000 จ านวน  
10 แหํง 

ประชาชนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารได๎
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 
(งบ อบต.) 

91 โครงการเจาะบํอบาดาล  
หมูํที่ 1 (บ๎านนา)  

เพื่อให๎ประชาชน หมูทํี่ 1 
(บ๎านนา) มีน้ าอุปโภค
อยํางเพียงพอ 

บํอบาดาล 1 บํอ  
ลึกอยํางนอ๎ย 40 เมตร 

0 0 0 100,000 0 1 บํอ ประชาชนมีน้ า
อุปโภคเพียงพอ
ตามความต๎องการ 

กองชําง  
(งบ อบต.) 

92 โครงการสร๎างระบบประปา  
บ๎านหนองแก๎ว หมูํที่ 2  

เพื่ อ ใ ห๎ประชาชนบ๎าน
หนองแก๎ว หมูํที่ 2 มีน้ า
อุ ป โ ภ ค บ ริ โ ภ ค อ ยํ า ง
เพียงพอ 

ระบบประปา 1 แหํง 0 0 2,500,000 0 0 ระบบ
ประปา 1 
แหํง 

ประชาชนบ๎าน
หนองแก๎ว หมูํที่ 2 
มีน้ าอุปโภคบริโภค

อยํางเพียงพอ 

กองชําง  
(งบ อบต.) 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลนําอยูํสูํชุมชนเข๎มแข็ง 
               1.4 แผนงานการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 สนับสนุนการด าเนินงานของหมูํบ๎าน
เศรษฐกิจชุมชน  
หมูํที่ 1 – หมูํที่12 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานกลุํม
เศรษฐกิจชุมชน 

จ านวนกลุํม
เศรษฐกิจชุมชนทั้ง 
12 หมูํๆละ 
100,000 บาท 
 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 จ านวน 
13 

กลุํม 

เกิดผลิตภัณฑ์
ในชุมชนและ
สร๎างรายได๎
ให๎กับ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
(งบ อบต.) 

 

2 สํงเสริมสนับสนุน 
กลุํมเกษตรอินทรีย์ หมูํที่ 3 

เพื่อสนับสนุนสํงเสริม
กลุํมการเกษตรอินทรีย์
ภายในต าบลให๎มีความ
ยั่งยืนและเข๎มแข็ง 

จ านวนกลุํมเกษตร
อินทรีย์ 2 กลุํม 
จ านวนสมาชิกอยําง
น๎อยกลุํมละ 5 คน 

100,000- 100,000- 100,000 - 100,000 จ านวน 
2 กลุํม 

มีกลุํมเกษตร
อินทรีย์ที่
เข๎มแข็งใน

ต าบล 

ส านักปลดั 
(งบ อบต.) 

3 สัมมนาองค์ความรู๎เทคโนโลยีการเกษตร
คณะกรรมการบรหิารศูนย์ถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 

เพื่อให๎คณะกรรมการ
ศูนย์ได๎มีความรู๎ด๎าน
เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหมํและความรู๎ใน
การประกอบอาชพี
การเกษตรในท๎องถิ่น 

คณะกรรมการ
บริหารศูนย์ จ านวน 
14 รายๆละ 12 ครั้ง 

25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 จ านวน 
14 คน 

คณะกรรมการศูนย์ฯ
มีความรู๎ด๎าน
เทคโนโลยีการ 

เกษตรสมัยใหมํและมี
ความรู๎ในการ
ประกอบอาชีพ

การเกษตรท๎องถ่ิน 

ส านักปลดั 
(งบ อบต.) 

4 อุดหนุนกองทุนสวัดสดิการชุมชนต าบล
หนองแก๎ว 

เพื่อจํายอุดหนุกองทุน
สวัสดิการชุมชนต าบล
หนองแก๎ว 

ปีละ 1 ครั้ง 299,300 299,300 299,300 299,300 299,300    ปีละ 1 
ครั้ง 

จํายเงนอุดหนุน
กองทุนครบถ๎วน 

ถูกต๎อง 

ส านักปลดั  
(งบ อบต.) 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลนําอยูํสูํชุมชนเข๎มแข็ง 
               1.4 แผนงานการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการสร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อเป็นการฝึก
อาชีพและสรา๎ง
รายได๎ให๎กับคนใน
ชุมชน 

จัดอบรมฝึกอาชีพ 
 1 ครั้ง 

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

โครงกา
ร 

ลดรายจําย
เพิ่มรายได๎
ให๎กับ
ประชาชน
ต าบลหนอง
แก๎ว 

ส านักปลดั 

6 โครงการจ๎างเหมาเด็กนักเรยีนนักศึกษา
ในชํวงปิดเทอม 

เพื่อสร๎างรายได๎
ให๎กับนักเรียน
นักศึกษา 

จ า นวนนั ก เ รี ย น ,
นักศึกษาอายุตั้งแตํ 
15 ปีขึ้นไปในต าบล 
หนองแก๎ว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
1 รุํน 

ลดคําใช๎จําย
ผู๎ปกครองใน
ต าบลหนอง
แก๎ว 

ส านักปลดั 
(งบ อบต.) 

7 โครงการปลูกผักริมรั้ว เพื่อสนับสนุนให๎
ประชาชนไดม๎ีผัก
ปลอกสารพิษเพื่อ
รับประทาน 

จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 
1  

โครงกา
ร 

ลดคําใช๎จําย
ในประชาชน
ต าบลหนอง
แก๎ว 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลนําอยูํสูํชุมชนเข๎มแข็ง 
               1.4 แผนงานการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

8 โครงการฝึกอบรม 
การท าน้ ายาเอนกประสงค์ 
ในต าบลหนองแก๎ว 

เพื่อเป็นการลด
รายจํายเพิ่มรายได๎
ของประชาชน 

จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  
1  

โครงกา
ร 

สามารถลด
รายจํายเพิ่ม
รายได๎ให๎กับ
ประชาชนหนอง
แก๎วได ๎

ส านักปลดั 

9 โครงการแขํงขันกีฬา 
สายสมัพันธ์ก านัน ผู๎ใหญํบา๎น องค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน
การสํงทีมกีฬาตัวแทน
ต าบลเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาและเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหวําง
ผู๎น าท๎องถิ่น 

ทีมฟุตบอล 1 ทีม 
และทีมเปตอง 1 ทีม 

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

ปี 

ก า นั น /
ผู๎ ใ ห ญํ บ๎ า น
ส ม า ชิ ก ส ภ า 
อ บ ต . แ ล ะ
พ นั ก ง า น สํ ว น
ต า บ ล มี
ความสัมพันธ์ที่ดี  
ตํอกัน 

กองการศึกษา 
(งบ อบต.) 

10 อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต าบลหนอง
แก๎ว 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินกิจการของ
สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลหนองแก๎ว 

สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลหนองแก๎ว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ  
1 ครั้ง 

สมาชิกสภาเดก็
และเยาวชน

ตระหนกัในสทิธิ
และหน๎าที่อนั
เป็นรากฐาน

ส าคัญของการ
ปกครองใน

ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ส านักปลดั 
 (งบ อบต.) 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
        1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลนําอยูํสูํชุมชนเขม๎แข็ง 
               1.5 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 พัฒนาแหลํงน้ าคลองบอน 
หมูํที่ 10 
 

เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ธรรมชาติให๎กักเกบ็น้ า
ได๎ 

ขุดลอกคลองบอน
กว๎าง 15 เมตร ยาว 
2,080 เมตร ลึกเดมิ 
1.80 เมตร ลึกใหมํ 
2.20 เมตร ก๎นคลอง
กว๎าง 7 เมตร 

0 0 1,455,000 0 0 จ านวน 
1 ครั้ง 

ประชาชนหมูํที่ 
10 ทุกครัวเรือน 
มีแหลํงน้ า
เพียงพอส าหรับ
ท าการเกษตร 

กองชําง/อบจ.
จังหวัด 

2 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎นแบบคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ๎านโคกเขื่อน หมูํที่ 12 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎ใช๎
ในชํวงหน๎าแล๎ง 

ฝายน้ าล๎นแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง 30 เมตร ยาว 
54 เมตร 

0 0 0 3,000,000 0 จ านวน 
1 ฝาย 

ประชาชนหมูํที่ 
12 ทุกครัวเรือน 
มีแหลํงน้ า
เพียงพอส าหรับ
ท าการเกษตร 

กองชําง/อบจ.
จังหวัด 

3 โครงการสร๎างฝายน้ าล๎นแบบสปรงิเวย์ 
คลองอีกง หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนใน  
หมูํที่ 3 ได๎มีแหลํงน้ าท า
การเกษตรในฤดูแล๎ง
และปูองกันปัญหา 
น้ าทํวม 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น
แบบสปริงเวย์ กว๎าง  
7 เมตร ยาว 10 
เมตร สันฝายสูง 1 
เมตร 

0 0 0 0 5,000,000 จ านวน 
1 ฝาย 

ประชาชนหมูํที่ 
3 ทุกครัวเรือน 
มีแหลํงน้ า
เพียงพอส าหรับ
ท าการเกษตร 

กองชําง 
(งบ อบต.) 

4 โครงการเจาะบํอบาดาลพร๎อมซัมเมอร์ส 
หมูํที่ 3  

เพื่อให๎ประชาชนหมูํที ่3 
มีน้ าอุปโภค/บริโภค
อยํางเพียงพอ 

บํอบาดาล 1 บํอ 0 0 200,000 200,000 0 จ านวน 
1 บํอ 

ประชาชนหมูํที่ 
3 มีน้ าอุปโภค/
บริโภคอยาํง
เพียงพอ 

กองชําง 
(งบ อบต.) 
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 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
         1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลนําอยูสํูํชุมชนเข๎มแข็ง 
                1.5 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการปลูกต๎นเพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขยีว ลด
ภาวะโลกร๎อน ในเขตพื้นท่ีขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น (ตามพระราช-
เสาวนีย์) 

เพื่อการ
เทิดพระเกยีรตแิละ
สนองพระราชด าริฯ 

จัดซ้ือพันธุไ์ม๎ตํางๆ
เพื่อใช๎ปลูกบริเวณ
สถานท่ีสาธารณะใน
เขตต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
1 ครั้ง 

พื้นท่ีสีเขียว
เพิ่มมากขึ้น
และภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 

ส านักปลดั 

6 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎นหมูํที่ 10 เพื่อให๎ประชาชนใน
หมูํที่ 10 ได๎มีแหลํง
น้ าท าการเกษตรใน
ฤดูแล๎งและปูองกัน
ปัญหาน้ าทํวม 

ฝายน้ าล๎นกว๎าง 4 
เมตร ยาว 6 เมตร 
สูง 2 เมตร 

0 0 3,000,000 0 0 จ านวน 
1 ฝาย 

ประชาชนมี
แหลํงน้ าท า
การเกษตรใน
ฤดูแล๎ง 
จ านวน 171 
ครัวเรือน 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

7 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎นแบบคอนกรีต
เสรมิเหล็กคลองช๎างคลานหมูํที่ 11 

เพื่อให๎ประชาชนใน
หมูํที่ 11 ได๎มีแหลํง
น้ าท าการเกษตรใน
ฤดูแล๎งและปูองกัน
ปัญหาน้ าทํวมในฤดู
น้ าหลาก 

ฝายน้ าล๎นแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเล็ก จ านวน 1 
ฝาย กว๎าง 15 เมตร 
ยาวประมาณ 15  

0 0 0 3,000,000 0 จ านวน 
1 ฝาย 

ประชาชนมี
แหลํงน้ าท า
การเกษตรใน
ฤดูแล๎ง 
จ านวน 113 
เรือน 

กองชําง 
(งบ อบต.) 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
         1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลนําอยูสํูํชุมชนเข๎มแข็ง 
                1.5 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

8 โครงการฝายน้ าล๎น หมูํที่ 12 บา๎นโคกเขื่อน*** เพื่อให๎ประชาชนในหมูํ
ที่ 12 ได๎มีแหลํงน้ าท า
การเกษตรในฤดูแล๎ง
และปูองกันปัญหาน้ า
ทํวมในฤดูน้ าหลาก 

กว๎าง  25  เมตร   
ยาว  30  เมตร 

0 0 3,000,000 0 0 จ านวน 1 
ฝาย 

ประชาชนมี
แหลํงน้ าท า
การเกษตรใน
ฤดูแล๎ง 

กองชําง 
(งบ อบต.) 

9 โครงการสร๎างฝายน้ าล๎น หมูํที ่8 บา๎นประเถท เพื่อเก็บกักน้ าใช๎ในการ
ท าเกษตร 

กว๎าง 7 เมตร ยาว 16 
เมตร ลึก 7 เมตร 

0 0 0 150,000 0 1 ฝาย ประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

10 โครงการจัดท าธนาคารน้ าใต๎ดินระบบปดิ หมูํที่ 
1-12 

เพื่อปูองกันน้ าทวํมขัง 
และเก็บกกัน้ าไว๎ใช๎ใน
ฤดูแล๎ง 

ขนาด กว๎าง 1.5 เมตร 
ยาว 1.5 เมตร สูง 1.5 
เมตร หมูํบ๎านละ 2 บํอ 

0 0 72,000 72,000 72,000 24 บํอ ปูองกันน้ าทํวม
ขัง/เก็บกักน้ าไว๎
ใช๎ในฤดูแล๎ง 

กองชําง (งบ อบต.) 

11 โครงการขุดลอกสระหนองโหมด เพื่อเก็บกักไว๎ใช๎ในฤดู
แล๎ง 

เนื้อที่ 1 ไรํ 0 0 2,000,000 0 0 0 ประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

กองชําง (งบ อบต.) 

12 โครงการซํอมแซมฝายน้ าล๎น บา๎นนา หมูํที่ 1 เพื่อให๎ฝายใช๎การได๎เต็ม
ประสิทธิภาพ 

ซํอมแซมฝาย หมูํที ่1 0 40,000 40,000 0 0 0 ประชาชนมีน้ า
ใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

กองชําง (งบ อบต.) 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
       1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลนําอยูํสูํชุมชนเขม๎แข็ง 
               1.6 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

เพื่อจํายเงินอุดหนุน 
เฉพาะกจิ 

ผู๎สูงอายุในต าบลได๎รับ
เบี้ยยังชีพครบตาม
จ านวน 

5,862,000 5,862,000 5,862,000 5,862,000 5,862,000 จ านวน 
707 
คน 

คุณภาพชีวิต
ของผู๎สูงอายุ
ในต าบลดีขึ้น 

ส านักปลดั 
(งบ อบต.) 

2 โครงการอบรมเยาวชนไทยหํางไกลยาเสพติด เพื่ออบรมให๎ปูองกันให๎
เยาวชนหาํงไกลยาเสพ
ติด 

เยาวชนภายในต าบล
หนองแก๎วจ านวน 
120 คน อายุตั้งแตํ 
15-18 ปี 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  
1ครั้ง 

คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ในต าบลดีขึ้น 

ส านักปลดั 
 (งบ อบต.) 

3 สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยโรคเอดส์ เพื่อจํายเป็นเงิน
สงเคราะห์ชํวยเหลือ
ผู๎ปุวยเอดส ์

ผู๎ปุวยเอดส์ท่ีขอรับ
บริการชํวยเหลือ 
ได๎รับเบ้ียยังชีพครบ
ตามจ านวน 

96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 จ านวน 
16 คน 

ผู๎ปุวยเอดส์
สามารถ
ด ารงชีวิตอยูํได๎
ในสังคม 

ส านักปลดั 
 (งบ อบต.) 

4 สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู๎พิการ 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

เพื่อชํวยเหลือบรรเทา
ความเดือดร๎อนของผู๎
พิการที่มีฐานะยากจน
ขาดคนดูแลหรือไมํมี
รายได๎ให๎สามารถอยูํได๎
ในสังคม 

ผู๎พิการทุกประเภทใน
ต าบล ได๎รับเบ้ียยังชีพ
ครบตามจ านวน 

1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000 จ านวน 
123คน 

คุณภาพชีวิต
ของผู๎พิการใน
ต าบลดีขึ้น 

ส านักปลดั 
 (งบ อบต.) 
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 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาด๎านทํองเที่ยว  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี สํงเสริมเศรษฐกิจและการทํองเที่ยวชุมชน 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
               2.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ แหลํงทํองเที่ยว เพื่อประชาสมัพันธ์ 
แหลํงทํองเที่ยว 

ปูายประชาสัมพันธ์
สถานท่ีทํองเที่ยว 

0 0 20,000 20,000 20,000 นักทํองเที่
ยวมีความ 
พึงพอใจ 

ร๎อยละ 90 

นักทํองเที่ยว
สามารถ
เดินทางไป
สถานท่ี
ทํองเที่ยวได๎
สะดวกขึ้น 

ส านักปลดั 
(งบ อบต.) 

2 โครงการอบรมอาสาสมคัรรักษา
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อให๎ประชาชน
เห็นคุณคาํของ
สิ่งแวดล๎อม 

อบรมอาสาสมัคร
รักษา 
สิ่งแวดล๎อมจ านวน 
50คน 

0 0 20,000 20,000 20,000 อาสาสมัค
รเพิ่มข้ึนปี
ละ 50 คน  

ประชาชนมี
จิตส านึกรักษ์
สิ่งแวดล๎อม
และ
ทรัพยากรธร
รมชาต ิ

ส านักปลดั 
(งบ อบต.) 

3 โครงการสํงเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม แหลํง
ทํองเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภมูทิัศน์ใน
ชุมชน 

เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวและภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามของ
ชุมชน 

พื้นที่ในเขตต าบล
หนองแก๎ว 

0 0 100,000 100,000 100,000 จ านวน
นักทํองเที่
ยวเพิ่มข้ึน
ร๎อยละ 20 
ตํอปี 

นักทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
(งบ อบต.) 
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 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การให๎บริการที่ด ี
               3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณุภาพบุคลากร
ของ อบต. 

เพื่อเพ่ิมความรู๎
ให๎กับ บุคลากรของ 
อบต. 

พนักงานและ
ลูกจ๎างประจ าของ 
อบต. 

0 0 150,000 150,000 150,000 จ านวน 
1 ครั้ง 

พนักงานและ
เจ๎าหน๎าท่ีมี
ความรู๎
เกี่ยวกับ
อ านาจหน๎าที่
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 
(งบ อบต.) 

2 การจัดท าระบบแผนท่ีภาษ ี เพื่อความสะดวก
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษ ี

โปรแกรมระบบแผน
ที่ภาษ ี

0 0 250,000 250,000 250,000 จ านวน 
1 ครั้ง 

อบต. เก็บ
ภาษีไดต๎าม
เปูาหมาย 

กองคลัง 
(งบ อบต.) 

3 โครงการอบรมสํงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ให๎ความรู๎ด๎านระเบียบกฎหมาย
ท๎องถิ่นแกํคณะผู๎บริหาร และสมาชิกสภาท๎องถิ่น 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความเข๎าในระบอบ
การปกครอง 

ประชาชนในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

0 0 50,000 50,000 50,000 จ านวน  
2 ครั้ง 

ประชาชนมี
สํวนรํวมใน
ทุกๆด๎านเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลดั 
(งบ อบต.) 

4 โครงการเผยแพรํข๎อมูลขําวสารด๎านการ
จัดซื้อจัดจ๎าง  

เพื่อสร๎างความ
โปรํงใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

จํายเงินอุดหนุนแกํ
ศูนย์จัดซื้อจดัจ๎าง
ครบถ๎วน 

0 0 22,540 22,540 22,540 จ านวน 
1 ครั้ง 

การปฏิบัติ
ราชการมีความ

โปรํงใส 

กองคลัง/ 
ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        3. ยุทธศาสตร์การให๎บริการที่ด ี
               3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

5 อบรมให๎ความรู๎ประชาชนในเรื่องบทบาท
และอ านาจหน๎าที่ขององค์การบริหาร  
สํวนต าบล 

เพื่อให๎ประชาชนรู๎
และเข๎าใจเกี่ยวกับ
บทบาท 
อ านาจหน๎าที่ของ 
อบต.มากข้ึน 

ประชาชนในต าบล 0 0 50,000 50,000 50,000 จ านวน  
2 ครั้ง 

ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับบทบาท
อ านาจหน๎าที่ของ
ตนเองเกี่ยวกับ 
อบต.มากข้ึนและ
ความส าคัญ อบต. 

ส านักปลดั 
 (งบ อบต.) 

6 โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อออกเยี่ยมเยือน
และให๎บริการ
ประชาชน 

ออกให๎บริการ
ประชาชน 
ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบท้ัง 12 
หมู ํ

0 0 50,000 50,000 50,000 จ านวน  
1 ครั้ง 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกในการ
ให๎บริการจ านวน 
1,338 ครัวเรือน 

ส านักปลดั 
 (งบ อบต.) 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผูบ๎รหิาร 
สมาชิกสภาอบต. พนักงานสํวนต าบลผู๎น า
ชุมชน/หมูํบ๎าน ตามหลักธรรมาภบิาล 

เพื่อสร๎างจิตส านึก
และความตระหนัก
แกํบุคลากรทั้งฝุาย
การเมืองฝุายบริหาร
และฝาุยข๎าราชการ
ประจ า 

สมาชิกสภา 
อบต.คณะผู๎บริหาร 
อบต.และผู๎น า 
ชุมชน/หมูํบ๎าน 

0 0 200,000 200,000 200,000 จ านวน  
1 ครั้ง 

บุคลากรมีความรู๎
ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับบทบาท
อ านาจหน๎าที่มาก
ข้ึน 

ส านักปลดั 
 (งบ อบต.) 
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แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        3.ยุทธศาสตร์การให๎บริการที่ดี 
               3.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

8 โครงการ “อบรมให๎ความรู”๎ตาม พ.ร.บ. 
ข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ.2540 

เพื่อเพ่ิมความรู๎ให๎แกํ
สมาชิกสภาท๎องถิ่น
คณะผู๎บริหารและ
ผู๎น าชุมชนเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ.ข๎อมูลขําวสาร
ที่ถูกต๎อง 

สมาชิกสภา
อบต.คณะผู๎บริหาร
อบต.และผู๎น า 
ชุมชน/หมูํบ๎าน 

0 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
1 ครั้ง 

สมาชิกสภาอบต.
และคณะ
ผู๎บริหารมีความรู๎
ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ขําวสารมาก
ย่ิงขึ้น 

ส านักปลดั 

9 กิจกรรมการตดิปูายประชาสมัพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจรติ 
 

เพื่อแจ๎งเบาะแสการ
ทุจริต 

ประชาชน 
ในต าบลหนองแก๎ว 

0 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
1 ครั้ง 

ในพื้นที่ปราศจาก 
การทุจริตโดย
เจ๎าหน๎าที่ของรฐั 

ส านักปลดั 

10 โครงการจดัประชุมประชาคมแผนชุมชน 
 

เพื่อเข๎าถึงความ
เป็นอยูํและรู๎ปัญหา
ที่แนํชัดของคนใน
ชุมชน 

ประชาชน 
ในต าบลหนองแก๎ว 

0 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
1 โครง 

ประชาชนได๎
ออกมาแสดง
ความคิดเห็นและ
ชํวยกันแก๎ปัญหา 

ส านักปลดั 

11 ประชุมประชาคมหมูบํ๎านและประชาคม
ต าบลประจ าป ี

เพื่อเข๎าถึงความ
เป็นอยูํและรู๎ปัญหา
ที่แนํชัดของคนใน
ชุมชน 

ประชาชน 
ในต าบลหนองแก๎ว 

0 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
1 ครั้ง 

ประชาชนได๎
ออกมาแสดง
ความคิดเห็นและ
ชํวยกันแก๎ปัญหา
ได๎อยํางตรงจุด 

ส านักปลดั 
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 แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        3.ยุทธศาสตร์การให๎บริการที่ดี 
               3.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 
คุณธรรมจริยธรรม แกํคณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาพ อบต. และพนักงานของ
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 

เพื่อสร๎างจิตส านึก
และตระหนักใน
หน๎าท่ีแกํบุคลากร 

บุคลากรของ
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองแก๎วทุก
สํวน 

0 200,000 200,000 200,000 200,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

บุคลากรของ
องค์การบริหาร 
สํวนต าบลหนอง
แก๎วปฏิบัติหน๎าที่
ด๎วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต และ
โปรํงใส  

ส านักปลดั 

13 โครงการสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท๎องถิ่น (สํงเข๎ารับการ
ฝึกอบรม) 

เพื่อให๎การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

สมาชิกสภาท๎องถิ่น
ทุกคน 

0 150,000 150,000 150,000 150,000 ปีละ 1 
ครั้ง 

สมาชิกสภา
ท๎องถิ่นเข๎าใจ
ถึงบทบาท
ของตนเอง  

ส านักปลดั 

14 โครงการจดัท าปูายเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 

เพื่อเทอดพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัว  

จัดท าปูายพร๎อม
โครงสร๎าง 1 ปูาย 

0 45,000 45,000 45,000 45,000 1 ปูาย 
พร๎อม

โครงสร๎าง 

ประชาชนชาว
หนองแก๎วทราบซึ้ง
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณแหํง
พระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การให๎บริการที่ด ี
               3.2 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น (กบท.) 

เพื่อจํายเป็น
เงินกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่น (กบท.) 

สมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ข๎าราชการสํวน
ท๎องถิ่น (กบท.) 

0 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน  
1 ครั้ง 

ข๎าราชการ
สํวนท๎องถิ่นมี
บ าเหน็จ
บ านาญหลัง
เกษียณอายุ
ราชการ 

ส านักปลดั 
(งบ อบต.) 

2 สมทบกองทุนหลักประกันสังคม เพื่อจํายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
ประกันสังคมให๎แกํ
พนักงานจ๎างทั่วไป 

สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

0 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวน  
1 ครั้ง 

พนักงานจ๎าง
ภารกิจและ
พนักงานจ๎าง
ท่ัวไปมี
หลักประกัน
ชํวงวํางงาน 

ส านักปลดั 
(งบ อบต.) 

3 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท๎องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

เพื่อจํายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ในระดับท๎องถิ่นหรือ
พื้นที ่

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท๎องถิ่นหรือพ้ืนท่ี 

0 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน  
1 ครั้ง 

มีงบประมาณ
เพียงพอในการ
ด าเนินกิจการ
ของ สปสช. 

ส านักปลดั 
(งบ อบต.) 
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 แบบ ผ.02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยนื 
               4.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 คําใช๎จํายในการคําออกแบบและพิมพ์เขียว
โครงการกํอสร๎างที่ท าการองค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองแก๎ว (แหํงใหมํ) 

เพื่อใช๎ในการ
ด าเนินงานกองชําง 

คําออกแบบและถําย
พิมพ์เขียว 

0 0 100,000 0 0 ปีละ 1 
ครั้ง 

โครงการ
กํอสร๎าง 
มีคุณภาพมาก
ขึ้น 

กองชําง 
(งบ อบต.) 

2 คําใช๎จํายในการเจาะส ารวจและทดสอบ
คุณสมบัติของดินโครงการกํอสร๎างที่ท าการ
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และคุณภาพในการ
ด าเนินงานของกอง
ชําง 

ส ารวจและทดสอบ
คุณสมบัติของดิน 

0 0 50,000 0 0 ปีละ 1 
ครั้ง 

งานมี
ประสิทธิภาพ
และคุณภาพ
มากขึ้น 

กองชําง 
 (งบ อบต.) 

3 โครงการปรับปรุงและตํอเติมอาคารส านักงาน
องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 

เพื่อให๎ประชาชน
สามารถติดตํอ
ราชการได๎สะดวกขึ้น 
และบุคลากรของ
องค์การบริหารสํวน
ต าบลหนองแก๎วมี
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ีราชการ 

ปรับปรุงและตํอเติม
อาคารส านักงาน
องค์การบริหารสํวน
ต าบล 
หนองแก๎ว ขนาด 
กว๎าง 12 เมตร ยาว 
24 เมตร 

0 0 5,000,000 0 -0 ตัว
อาคาร
ส านักงา

น 
ใช๎งาน
ได๎ดีขึ้น  

ป ร ะ ช า ช น
ไ ด๎ รั บ ค ว า ม
สะดวกในการ
ติดตํอราชการ
และบุคลากรมี
ขวัญก าลั ง ใจ
ในการปฏิบัติ
หน๎าท่ีมากขึ้น 

กองชําง 
(งบ อบต.) 

            
 
 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
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 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
              4.1แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพ คุณธรรม 
จริยธรรมแกํคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานสํวนต าบล และบุคลากรของ อบต.หนอง
แก๎ว 

เพื่อสร๎างจิตส านึกและ
ตระหนั ก ในหน๎ า ที่ แ กํ
บุคลากร เพื่อให๎บริการที่
ดีแกํประชาชน 

บุคคลากร 
ของ อบต. 
หนองแก๎ว  

ทุกภาคสํวน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ฝึกอบรม
/ศึกษา 
ดูงาน 

1 ครั้ง/ป ี

บุคลากรขององค์การ
บ ริห า ร สํ ว นต า บ ล
ห น อ ง แ ก๎ ว ป ฏิ บั ติ
ห น๎ า ท่ี ด๎ ว ย ค ว า ม
ซื่ อสั ต ย์  สุ จ ริตและ
โปรํงใส มีใจมํุงม่ัน มี
จิ ต อ า ส า  เ พ่ื อ
ให๎บริการประชาชน 

ส านักปลดั 

5 โครงการจัดซื้อพร๎อมติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร เ พื่ อ ติ ด ตํ อ สื่ อ ส า ร
ประสานงานในขํายของ
อ ง ค์ ก ร ป กค ร อ ง สํ ว น
ท๎องถิ่น 

เสาสํงสัญญาณไดโพน 4 
สแต็ป ความสูง 30 เมตร 
พร๎อมอุปกรณ์ 

0 0 0 200,000 0 ติดตํอสื่อ
สาร

สะดวก
และ

รวดรเร็ว 

ง า น ปู อ ง กั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัยมี
ค ว า ม ป ร ะ ห ยั ด 
รวดเร็ว ย่ิงข้ึน 

ส านักปลดั 
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 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง  
ข.ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยนื 
               4.2แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการอบรมผู๎ประสานพลังแผํนดิน 
(25 ตาสับปะรด) 

เพื่ออบรมให๎
ประชาชนเกี่ยวกับ
เรื่องยาเสพติด 

การอบรมผู๎ประสาน
พลังแผํนดินในต าบล  
จ านวน 300 คน 

0 25,000 25,000 25,000 25,000 ปีละ 2 
ครั้ง 

ผู๎ประสานพลัง
แผํนดินในต าบล
จ านวน 300 คน มี
ความรู๎และ
ตระหนัก 
ในบทบาทและ
หน๎าที่ที่รับผิดชอบ 

ส านักปลดั 
(งบ อบต.) 

2 โครงการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด เพื่อเป็นการสํงเสรมิ
ให๎ประชาชนเยาวชน
หันมาเลํนกีฬา 
 

จัดการแขงํขันกีฬา
ภายในต าบล เชํน 
ฟุตบอล,แชร์บอล ,
เปตอง ฟุตซอลฯลฯ 

0 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 
1 ครั้ง/

ปี 

ประชาชน เยาวชน
เลํนกีฬามากข้ึน 
และไมํยํุงเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด 

กองการศึกษา 
 (งบ อบต.) 

3 โครงการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด เพื่อค๎นหาผู๎ตดิ/ผู๎
เสพยาเสพตดิเข๎ารับ
การบ าบัด 

น าผู๎ติดสารเสพติด
เข๎าคํายปรับเปลีย่น
พฤติกรรม จ านวน 
24 คน 

0 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
1 ครั้ง/

ปี 

จ านวนผู๎ติดยา 
เสพยาลดลง 

ส านักปลดั 
 (งบ อบต.) 

4 โครงการอบรมปูองกันอุบัติภัยจราจร เพื่ออบรมให๎
ประชาชนเกี่ยวกับ
เรื่องการใช๎รถใช๎
ถนนอยํางปลอดภัย 

การอบรมการ
ปูองกันอุบัติภัย
การจราจรให๎กับใน
ต าบล 

0 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
1 ครั้ง/

ปี 

จ านวนอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง 

ส านักปลดั 
 (งบ อบต.) 

 
แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
         4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
               4.2แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน อบต.หนองแก๎ว 

เพื่อเพ่ิมก าลัง
สมาชิกอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือนประจ าศูนย์อป
พร.อบต.ให๎ได๎ 2 % 
ของประชากร 

สมาชิกอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพล
เรือนจ านวน 78 คน 

0 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 
1ครั้ง/

ปี 

มีสมาชิก
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝาุย
พลเรือนครบ
ตามจ านวนที่
ประสบสาธารณ
ภัยได๎ทันการณ์ 

ส านักปลดั 
(งบ  อบต.) 

6 โครงการปูองกันบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อปูองกันและ
บรรเทาความ
เดือดร๎อนผู๎ประสบ
สาธารณภัย 

ทุกหมูํบ๎านในเขต
ต าบล 

0 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน  
1 ครั้ง/

ปี 

ชํวยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบสาธารณ
ภัยได๎ทันการณ์ 

ส านักปลดั 
(งบ อบต.) 

7 โครงการปูองกันอุบัติภยัการจราจรในชํวง
เทศกาลปีใหม ํ

เพื่อปูองกันอุบัติเหตุ
ให๎กับประชาชน
ในชํวงเทศกาล ปี
ใหม ํ

ตั้งจุดกวดขันวินัย
จราจร  
1 ครั้ง 

0 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
1 ครั้ง/

ปี 

จ านวนผู๎ได๎รับ
อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

ส านักปลดั 
(งบ อบต.) 

8 โครงการปูองกันอุบัติภยัการจราจรในชํวง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อปูองกันอุบัติภัย
การจราจรในชํวง
เทศกาลสงกรานต ์

ตั้งจุดกวดขันวินัย
จราจร  
1 ครั้ง 

0 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
1 ครั้ง/

ปี 

จ านวนผู๎ได๎รับ
อุบัติเหตุทาง
ถนนลดลง 

ส านักปลดั 
(งบ อบต.) 
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 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
               4.2แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

9 คําจัดซื้อเครื่องแบบและเครื่องแตงํกาย 
อปพร. 

เพื่อใช๎ในการปฏิบัติ
หน๎าท่ี 

เครื่องแบบและ
เครื่อง 
แตํงกาย อปพร. 

0 0 0 60,000 0- จ านวน 
1 ครั้ง/

ปี 

สมาชิก 
อพปร. มี
ความพร๎อม
ในการการ
ปฏิบัติหน๎าท่ี 

ส านักปลดั 
(งบ อบต.) 

10 โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการ
สอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองแก๎ว
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเขื่อน 

เพื่อให๎โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัยเพื่อ
พัฒนาการที่ด ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในต าบลจ านวน 2 
ศูนย์ จ านวน 65 คน 

0 110,500 110,500 110,500 110,500 ปีละ 1 
ครั้ง 

เด็กเล็กได๎รับ 
ก า ร พั ฒ น า
ค ว า ม รู๎
ความสามารถ
ให๎ทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
ของโลก 

กองการศึกษา 
(งบ อบต.) 
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 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยนื 
               4.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดโคกเขื่อนเพื่อ
จัดจ๎างครลููกจ๎างช่ัวคราว 

เพื่อให๎มีครูสอน
เพียงพอในการ
ให๎บริการทาง
การศึกษา 

จ๎างครูสอน 1 คน 0 0 348,000 348,000 348,000 1คน/ปี นักเรียน
โรงเรียนวัด
โคกเขื่อนได๎รับ
การศึกษาเต็ม
ศักยภาพ 

กองการศึกษา 
 (งบ อบต.) 

2 โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดหนองแก๎ว
เพื่อจัดจ๎างครลููกจ๎างช่ัวคราว 

เพื่อให๎มีครูสอน
เพียงพอในการ
ให๎บริการทาง
การศึกษา 

จ๎างครูสอน 1 คน 0 0 348,000 348,000 348,000 1คน/ปี นักเรียน
โรงเรียนวัด
หนองแก๎ว
ได๎รับ
การศึกษาเต็ม
ศักยภาพ 

กองการศึกษา 
(งบ อบต.) 

3 โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดพรหม
ประสิทธ์ิเพื่อจดัซื้อเครื่องขยายเสยีง
ประจ าห๎องโสตทัศนูปกรณ์และภายใน
โรงเรียน 

เพื่อให๎มีอุปกรณ์ท่ี
ทันสมัยสร๎าง
บรรยากาศแหํงการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต 

จัดซื้อเครื่องขยาย
เสียง 2 เครื่อง 

0 0 200,000 0 0 เครื่อง
ขยายเสียง 
2 เครื่อง 

มีอุปกรณ์ท่ี
ทันสมัยเหมาะ
แกํกิจกรรม
การเรียนรู๎ 

กองการศึกษา 
 (งบ อบต.) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
         4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
               4.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

4 สนับสนุนทุนการศึกษาให๎แกํเด็กนกัเรียน
นักศึกษาและผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อเป็นทุนการศึกษา
ให๎แกํเด็กนักเรียนที่
เรียนดีแตํยากจน 

นักเรียนในเขตพื้นท่ี 0 55,000 55,000 55,000 55,000 ปีละ 5 
ทุน 

เด็กนักเรยีนที่
ยากจนมีทุน
ในการศึกษา
เลําเรียน 

กองการศึกษา 
 (งบ อบต.) 

5 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดหนองแก๎วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดโคกเขื่อน 

เพื่อให๎เด็กกํอนเกณฑ์มี
โภชนาการที่ดี 

เด็กกํอนวัยเรยีน 2 
ศูนย์ 

0 364,000 364,000 364,000 364,000 ร๎อยละ 
100 ของ
นักเรียน
เด็กกํอน
เกณฑ์มี

โภชนาการ
ที่ดี 

เด็กกํอน
เกณฑ์มี
โภชนาการที่
ดี 

กองการศึกษา 
(งบ อบต.) 

6 จัดหาครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์พร๎อมเครื่อง
ปริ๊นเตอร์ ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. 
หนองแก๎วและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคก
เขื่อน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงาน
ทางด๎านการเรียนการ
สอน 

จ านวน 2 เครื่อง 0 0  70,000 0 จ านวน 2 
เครื่อง 

เพิ่มศักยภาพ
ในการ
ด าเนินงาน
ของศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กให๎ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
 (งบ อบต.) 

7 ปรับปรุง/ซํอมสร๎างสนามเด็กเลํน ร.ร. วัด
หนองแก๎วและ ร.ร. วัดโคกเขื่อน 

เพื่อเสริมสร๎าง
พัฒนาการ 
ด๎านรํางกายของเด็ก
กํอนวยัเรียน 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 0 0  80,000 0 ปีละ 1 
ครั้ง 

เด็กกํอน
เกณฑ์มี
พัฒนาการที่ด ี

กองการศึกษา 
 (งบ อบต.) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
               4.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

8 จัดหาครุภัณฑ์จานดาวเทียมพร๎อมอุปกรณ์
การติดตั้งเพื่อการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให๎
ทันสมัยและเสริมสร๎าง
พัฒนาการด๎านสมองให๎
ดีขึ้น 

จ านวน 2 จาน/รองรับ 
HDMI เหมาะส าหรัจอ
ภาพแบบ LCD,LED หรื
Plasma TV รองรับ 
Digital TVอุปกรณช์ุด
มาตรฐานประกอบด๎วย 1 
จาน KU-Band 75 Cm.+
ขายึดผนัง,พื้น/2เครือ่ง
สัญญาณ HD 
Freeview/3.DUO LNBF 
K324 

0 10,000 0 0 0 จ านวน 
2 จาน 

เด็กกํอนเกณฑ์
มีพัฒนาการ
ทางด๎านสมองที่
ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
(งบ อบต.) 

9 โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํกลุํมสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลหนองแก๎ว 

เพื่อให๎ฝึกอบรมให๎
ความรู๎แกํกลุํมสภาเด็ก
และเยาวชนต าบล
หนองแก๎ว 

กลุํมสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลหนองแก๎วจ านวน 
152 คน 

0 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 
1 คร้ัง/ปี 

กลุํมสภาเด็ก
ได๎รับความรู๎ใน
บทบาทหน๎าที ่
จ านวน 152 
คน 

กองการศึกษา 
(งบ อบต.) 

10 โครงการปัจจฉิมนิเทศและประชุมผ๎ูปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร.ร.วัดโคกเขื่อน ร.ร.
วัดหนองแก๎วและเด็กอนุบาลร.ร.วัดโคกเขื่อน 
ร.ร.วัดหนองแก๎ว 

เพื่อสร๎างเสริมก าลังใจ
ในด๎านการศึกษาใหก๎ับ
เด็กอนุบาล,เด็กกํอน
เกณฑ ์

จ านวนเดก็กอํนเกณฑ์
ของร.ร. วัดโคกเขือ่น ร.ร.
วัดหนองแกว๎ ,เด็กอนุบาล
ของร.ร.วดัโคกเขือ่น ร.ร.
วัดหนองแกว๎ 

0 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  
1 คร้ัง/ปี 

เด็กอนุบาล,เด็ก
กํอนเกณฑ์มี
พัฒนาการที่ดี 

กองการศึกษา 
(งบ อบต.) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
       4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
               4.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ประจ าปี  องค์การบริหารสํวนต าบล   
หนองแก๎ว 

เพื่อเป็นการสบืสาน
อนุรักษ์รักษาไว๎ซึ้ง
วัฒนธรรม ประเพณ ี

ประชาชน เด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี 
และนอกพ้ืนท่ี 
จ านวนไมํน๎อยกวํา 
1,000 คน 

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

ปี 

ผู๎เข๎ารํวมงาน
มีความพึง
พอใจในการ
จัดกิจกรรม 

กองการศึกษา 
(งบ อบต.) 

12 จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาต ิ เพื่อสํงเสริม
พัฒนาการของเด็ก 

การจัดกิจกรรม
ตํางๆในวันเด็ก 

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

ปี 

เด็กกํอน
เกณฑ์ 
นักเรียนมี
พัฒนาการที่ด ี

กองการศึกษา 
(งบ อบต.) 

13 อบรมคุณธรรม  จริยธรรมให๎กับเยาวชน น าเยาวชนในเขต
พื้นที่เข๎าปฏิบัติธรรม
หรือบวชเรียนภาค
ฤดูร๎อน 

น าเยาวชนเข๎า
ปฏิบัติธรรมหรือ
บวชภาคฤดูร๎อน 
จ านวน 200 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  
1 ครั้ง/

ปี 

เยาวชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 
(งบ อบต.) 

14 อบรมเยาวชนกับปัญหายาเสพตดิ เพื่ออบรมการ
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิ
ให๎กับเยาวชน 

เยาวชนในพ้ืนท่ีเข๎า
รับการอบรม 
จ านวน 200 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน  
1 ครั้ง/

ปี 

เยาวชนใน
พื้นที่ไมํยุํง
เกี่ยวกับยา
เสพติด 

กองการศึกษา 
(งบ อบต.) 

 
 
 แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
               4.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

15 โครงการจ๎างครูชาวตํางชาติสอน
ภาษาอังกฤษ 

เพื่อสํงเสริมให๎เด็ก,
เยาวชนและ
ประชาชนมีความรู๎
และทักษะในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

เด็ก,เยาวชนและ
ประชาชนภายใน
ต าบลหนองแก๎ว
จ านวนรุํนละ 40 
คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน  
2 ครั้ง/

ปี 

เด็ก,เยาวชน
และ
ประชาชน
ภายในต าบล
หนองแก๎วมี
ทักษะในการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

กองการศึกษา 
(งบ อบต.) 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพผูส๎ูงอาย ุ 1. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทยให๎คง
อยูํคูํท๎องถ่ินตลอดไป 
2. เพื่อเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ์ที่ดีแกํคนใน
ครอบครัว 
3. เพื่อแสดงความเคารพ
และสร๎างขวัญก าลังใจให๎กับ
ผู๎สูงอายุ 
4. เพื่อสํงเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ 

1. ด๎านปริมาณ ก านัน/
ผู๎ใหญํบ๎าน ,ผู๎น าชุมชนกลุํม
ตํางๆ คณะผู๎บริหาร,สมาชิก
สภา อบต.พนักงาน อบต. เด็ก
และเยาวชน,ประชาชน,
ประชาชนท่ัวไป 
และผู๎สูงอายุ เข๎ารํวมงานไมํ
น๎อยกวํา 500 คน 
2. ด๎านคุณภาพ ก านัน/
ผู๎ใหญํบ๎าน ผู๎น าชุมชนกลุํมตํางๆ 
คณะผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงาน อบต. เด็กและ
เยาวชน ประชาชนท่ัวไปได๎
รํวมกันแสดงความรักและความ
กตัญญูตํอผู๎สูงอายุในต าบล 
หนองแก๎ว 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จ านวน  
1 ครั้ง/
ปี 

ผู๎สูงอายุใน
ชุมชนมีขวัญ
ก าลังใจใน
การท าความ
ดีเพื่อเป็น
ตัวอยํางที่ดี
แกํลูกหลาน 

ส านักปลดั 

 แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
               4.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

17 โครงการให๎ความรู๎แกํเด็กและเยาวชน
คุณธรรมสานสายใยครอบครัว 

เพื่อเป็นการ
สนับสนุน สถาบัน
ครอบครัว 

เพื่อให๎เยาวชนเห๎นค
วามส าคญัใน
ครอบครัว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  
1 

โครงการ 

มีความเข๎าอก
เข๎าใจกันใน
ครอบครัว 

กองการศึกษาฯ 

18 โครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํกลุมํสภา
เยาวชนเด็กและเยาวชนสร๎างภมูิคุม๎กัน
ทางสังคมให๎เด็กและเยาวชนองค์การ
บริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว (กิจกรรม 
“โตไปไมํโกง) 

เพื่อเพ่ิมความรูค๎วาม
เข๎าใจในสร๎าง
จิตส านึกท่ีดีใหเ๎ด็ก
เยาวชน 

เด็กๆเยาวชนเข๎า
รํวมโครงการ โตไป
ไมํโกง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน  
1 

โครงการ 

เยาวชนมี
จิตส านึกที่ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

19 โครงการสร๎างภมูิคุ๎มกันทางสังคมให๎เด็ก
และเยาวชนต าบลหนองแก๎ว (กิจกรรม 
“สํงเสรมิการเรียนรู๎ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อปลูกฝันให๎
เยาวชนในต าบล
หนองแก๎วใช๎ชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็กๆเยาวชนเข๎า
รํวมโครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  
1 

โครงการ 

เยาวชนมี
จิตส านึกและใช๎
ชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กองการศึกษาฯ 

20 โครงการพํอ – แมํดีเดํน ช่ืนชมและเป็น
ตัวอยํางที่ดีให๎แกํคน
ในชุมชน 

พํอ – แมํดีเดํนใน
ต าบลหนองแก๎ว 

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

โครงการ 

พํอ-แมํให๎
ความส าคัญใน
การดูแล
ครอบครัว 

กองการศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
               4.3แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

21 กิจกรรมการมอบประกาศเกยีรติคณุแกํ
สตรดีีเดํน 

เพื่อช่ืนชมและเป็น
ก าลังใจให๎กับบุคคล
นั้น 

มอบประกาศเกียรติ
คุณแกํสตรดีีเดํน 

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

โครงการ 

เป็นตัวอยํางที่ดี
แกํสตรีทั่วไป 

กองการศึกษาฯ 

22 กิจกรรมยกยํองเชิดชูเกียรติหนํวยงาน / 
บุคคลที่ประพฤติปฏิบตัิตนให๎เป็นที่
ประจักษ ์

เพื่อยกยํองเชิดชู
เกียรตหินํวยงาน / 
บุคคลที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเ๎ป็นที่
ประจักษ์แกํ
ประชาชน 

มอบประกาศเกียรติ
คุณและกิจกรรม 

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

โครงการ 

บุคคลตัวอยําง
ในชุมชนและ
ประชาชนให๎
ความส าคัญกับ
กิจกรรม 

กองการศึกษาฯ 

23 กิจกรรมการมอบประกาศเกยีรติคณุแกํ
คณะกรรมการหมูํบา๎น / ชุมชน 

เผื่อให๎ก าลังใจ
คณะกรรมการใน
การท างาน 

การมอบประกาศ
เกียรติคณุและ
กิจกรรมโครงการ 

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

กิจกรรม 

คณะกรรมการ
หมูํบ๎านมีขวัญ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน๎าที ่

ส านักปลดั 

24 กิจกรรมยกยํองและเชิดชูเกียรติแกํบุคคล 
หนํวยงานองค์กรดีเดํน ผู๎ท าคุณประโยชน์
หรือเข๎ารํวมกจิกรรมขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

เพื่อยกยํองเชิดชู
เกียรติแกํบคุคล 
หนํวยงานองค์กร
ดีเดํน ผู๎ท า
คุณประโยชน์ 

การมอบประกาศ
เกียรติคณุและ
กิจกรรมโครงการ 

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

โครงการ 

เป็นตัวอยํางที่ดี
ในการท า
คุณประโยชน์
เพื่อสํวนรวม 

ส านักปลดั 
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 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
              4.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

25 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู๎มจีิต
สาธารณะ 

ปลูกฝังให๎ประชาชน
มีจิตสาธารณะและ
ชํวยเหลือซึ่งกันและ
กัน 

การมอบประกาศ
เกียรติคณุและ
กิจกรรมโครงการ 

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

โครงการ 

เป็น
แบบอยํางท่ีดี
แกํประชาชน
ทั่วไป 

กองการศึกษาฯ 

26 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู๎ปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

เพื่อเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู๎ปฏิบตัิ
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
และปลูกฝังให๎
ประชาชนให๎ชีวิต
ตามหลังเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กิจกรรม/โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน  
1 

โครงการ 

ประชาชน
ทั่วไปสามารถ
น๎อมน้ า
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช๎
กับ
ชีวิตประจ าวั
นได ๎

กองการศึกษาฯ 

27 กิจกรรมรณรงค์ปลอดยุงลาย เพื่อให๎เด็กนักเรยีน
ทราบถึงโทษของยุง
และวิธีการก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย 

นักเรียนและครไูด๎
อยูํในสภาพแวดล๎อม
ที่ปลอดภัย 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวน 
1 

กิจกรรม 

นักเรียนและ
ครูไดร๎ู๎จักวิธี
ก าจัดยุงลาย 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 
 
 

แบบ ผ.02 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 132 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
              4.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

28 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให๎
สภาพแวดล๎อม
ภายใน-ภายนอก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ปลอดภัยและนาํอยู ํ

ปรับปรุงพื้นที่
บริเวณรอบๆศูนย์ให๎
เรียบร๎อย 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

มีสภาพแวดลอ๎ม
บรรยากาศที่เอือ้
ตํอการเรียนรู๎ใน
ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 

29 การพัฒนาสาธารณูปโภค เพื่อให๎มีความ
สะดวกภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

พัฒนาด๎าน
สาธารณูปโภค 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กมีความ
สะดวกสบาย 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 
30 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อให๎นักเรียนมี
อาหารกลางวัน
เพียงพอ 

นักเรียนทุกคนได๎
รับประทานอาหารที่
มีคุณภาพ สะอาด 

151,900 151,900 151,900 151,900 151,900 จ านวน 
1 

โครงการ 

เด็กเล็กมีอาหาร
กลางวนั/อาหาร
วํางเพียงพอ
รับประทาน 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 
31 โครงการอาหารเสรมิ (นม) เพื่อให๎นักเรียนได๎รับ

ประทานอาหาร
เสรมิ(นม) ที่สะอาด 
และ ปลอดภัย 

นักเรียนทุกคนได๎
รับประทานอาหาร
เสรมิ(นม) ทีม่ี
คุณภาพ 

59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 จ านวน 
1 

โครงการ 

นักเรียนได๎
รับประทาน
อาหารที่สะอาด
และมีประโยชน ์

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 

 
 
 
 แบบ ผ.02 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 133 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
              4.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

32 โครงการสํงเสริมสุขภาพเด็ก เพื่อตรวจสุขภาพและ
ส ารวจภาวะ
โภชนาการเด็กปฐมวัย 

-นักเรียนมีสุขอนามัย
ท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ 
-ให๎ความรู๎แกํ
ผู๎ปกครองอยํางน๎อยปี
ละ 1 ครั้ง 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

นักเรียนมี
สุขภาพรํายกาย 
แข็งแรงเอื้อตํอ
การเรียนรู๎ 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 

33 สํงเสริมประสบการณ์การเรียนรู ๎ เพื่อให๎ผ๎ูเรียนมีสํวน
รํวมในการเรียนการ
สอน 

นักเรียนมีความพร๎อม
ท้ัง 4ด๎าน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

นักเรียน
สามารถเรียนรู๎
ได๎ด๎วยการ
ปฏิบัติจริง 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 

34 โครงการทัศน์ศึกษาแหลํงเรยีนรู๎ของเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสํงเสริมให๎ได๎
ศึกษาพัฒนาการ
เรียนรู๎จากแหลํง
เรียนรู๎ในท๎องถิ่นและ
สถานท่ีใกล๎เคียง 

นักเรียนได๎เรียนรู๎จาก
ประสบการณ์จริงท่ีมี
อยูํในชุมชนและ
สถานท่ีใกล๎เคียง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

เด็กได๎ศึกษา
เรียนรู๎จาก
แหลํงเรียนรู๎ที่
หลากหลาย 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 

35 โครงการสรรหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเลํนพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อให๎มีสื่อการเรียน
การสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่อง
เลํนพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

-สื่อการเรียนการสอน 
-วัสดุการศึกษา 
-เครื่องเลํนพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

52,700 52,700 52,700 52,700 52,700 จ านวน 
1 

โครงการ 

มีสื่อการเรียน
การสอน วัสดุ
การศึกษาและ
เครื่องเลํน
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยที่
เพียงพอ 
36 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 134 
 

 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
              4.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

36 โครงการเช่ือมตํอและติดตั้งระบบ
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง 

เพื่อให๎มีอินเตอร์เนต็
ไว๎ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน 

โครงขําย
อินเตอร์เนต็  

1 แหํง 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

นักเรียนมีสื่อ
เทคโนโลยีที่เอื้อ
ตํอการเรียนรู ๎

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 
37 โครงการพัฒนาครูของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก 
เพื่อให๎บุคลากร
ทางการศึกษาทุก
ทํานได๎ความรู๎และ
ประสบการณ์เพื่อ
น ามาพัฒนาศูนย์ฯ 

ครูผู๎ดูแลเด็ก/
ผู๎ดูแลเด็กมีความรู๎
และประสบการณ ์

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

โครงการ 

บุคลากรได๎รับ
การการพัฒนา 
และน าความรู๎
มาพัฒนาใช๎ใน
การเรียนการ
สอนให๎มีประ
สิทธิภายมากขึ้น 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 

38 โครงการปูองกันอัคคีภัย เพื่อให๎ครูผู๎ดูแลเด็ก
ได๎รับความรู๎
เก่ียวกับการเกิด
อัคคีภัย 

ครูผู๎ดูแลเด็ก/
ผู๎ดูแลเด็กเล็ก
สามารถน าความรู๎
มาใช๎ได๎อยาํง
ปลอดภัย 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

บุคลากร
สามารถน า
ความรู๎มาใช๎ได๎
อยํางปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 

39 โครงการวันแมํแหํงชาต ิ เพื่อให๎เด็กนักเรียน
ทุกคนได๎แสดง
ความรักตํอแมํ 

เด็กนักเรียนทุกคน
เข๎ารํวมกิจกรรม 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

เด็กนักเรียนทุก
คนได๎ร๎ูจักการ
แสดงความรัก
ตํอแมํได๎ 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 

 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 135 
 

 แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
              4.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

40 โครงการวันพํอแหํงชาต ิ เพื่อให๎เด็กนักเรียน
ทุกคนได๎แสดง
ความรักตํอพํอ 

เด็กนักเรียนทุกคน
เข๎ารํวมกิจกรรม 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

เด็กนักเรียน
ทุกคนได๎รู๎จัก
การแสดง
ความรักตํอพํอ
ได๎ 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 
 

41 กิจกรรมวันไหว๎คร ู เพื่อจัดกิจกรรมวัน 
ไหว๎คร ู

นักเรียนทุกคนเข๎า
รํวมกิจกรรม 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวน 
1 

กิจกรรม 

เด็กเล็กเห็น
ความส าคัญ
และรู๎จัก
เคารพครู 

กองการศึกษาฯ/
ศพด.  

อบต.หนองแก๎ว 

42 กิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อให๎นักเรียนรู๎
ประโยชน์ของน้ า 

นักเรียนทุกคนเข๎า
รํวมกิจกรรม 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวน 
1 

กิจกรรม 

เด็กเล็กรู๎จัก
ประโยชน์และ
รู๎จักการคารวะ
ตํอแมํน้ าคงคา 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 

43 โครงการจดัท ามุมภูมิปญัญาท๎องถิ่น เพื่อให๎มีมุมที่
สํงเสริมการเรียนรู๎
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

1 แหํง 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 จ านวน 
1 แหํง 

มีมุมท่ีสํงเสริม
การเรียนรู๎ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น
ให๎ผ๎ูเรียนได๎
ศึกษาภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 

 แบบ ผ.02 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 136 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
              4.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

44 โครงการสํงเสริมการเรยีนรู๎และภมูิปัญญา
ท๎องถิ่น 

เพื่อน านักเรียนไป
ศึกษาแหลํงเรยีนรู๎
ภายในและนอกศูนย ์

นักเรียนได๎ศึกษาใน
แหลํงเรียนรู๎
ภายนอกและภายใน
ศูนย์ 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

นักเรียนมี
นิสัยใฝรุู๎ ใฝุ
เรียน รู๎จัก
แสวงหา
ความรู๎ด๎วย
ตัวเอง 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 

45 โครงการอนุรักษ์การแตํงกายชุดไทย เพื่อนักเรียนได๎รู๎จัก
การแตํงกายด๎วยชุด
ไทย 

นักเรียนได๎ใสํชุดไทย
อยํางสวยงาม 

6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 จ านวน 
1 

โครงการ 

นักเรียนมี
จิตส านึกรักษ์
ความเป็นไทย 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 
46 โครงการเยี่ยมบ๎านเด็ก เพื่อสร๎าง

ความสัมพันธ์
ระหวํางศูนย์และ
ผู๎ปกครอง 

ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

รับรู๎ถึงปัญหา
ครอบครัว
ของเด็ก 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 

47 กิจกรรมวันเด็ก 
 

เพื่อเข๎ารํวมกิจกรรม
วันเด็กที่ อบต.หนอง
แก๎ว 

ปีละ 1 ครั้ง 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวน 
1 

กิจกรรม 

นักเรียนได๎
เข๎ารํวม
กิจกรรมกับ
ชุมชน 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 

 
 

แบบ ผ.02 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 137 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
              4.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

48 โครงการสํงเริมความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อให๎ผู๎ปกครองได๎
ทราบถึงปัญหาตํางๆ
ของศูนย์และมสีํวน
รํวมในการพัฒนา 

ศูนย์ไดร๎ับการ
ชํวยเหลือจาก
ผู๎ปกครอง ชุมชนใน
ด๎านบุคลากร 
งบประมาณอุปกรณ ์

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

ได๎รับทราบ
สาเหตุของ
ปัญหาเพื่อน าไป
แก๎ไขได๎ตรงจุด 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 

49 โครงการประชุมผู๎ปกครอง เพื่อรํวมกันวางแผน
ในการด าเนิน
กิจกรรมของศูนย ์

ประชุมผุ๎ปกครอง
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

รํวมมือกัน
วางแผนในการ
ด าเนินกิจกรรม
ตํางๆของศูนย์ 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 

50 โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อรํวมกันวางแผน
ในการด าเนิน 
กิจกรรมของศูนย์ให๎
มีประสิทธิภาย 

ประชุม
คณะกรรมการภาค
เรียนละ 1 ละ 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

รํวมมือกัน
วางแผนในการ
ด าเนินกิจกรรม
ตํางๆของศูนย์ 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 

51 โครงการจดัปูายนิเทศมุมผู๎ปกครอง เพื่อให๎ผู๎ปกครอง
ได๎รับข๎อมลูขําวสาร
เกี่ยวกับการเรียน
การสอน 
 
 

จัดท าปูายนิเทศมุม
ผู๎ปกครอง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน 
1 จุด 

ผู๎ปกครองได๎รับ
ข๎อมูลขําวสาร
เกี่ยวกบัเด็ก
และการดูแล
บุตรหลาน
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯ/
ศพด. 

อบต.หนองแก๎ว 

 แบบ ผ.02 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 138 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
              4.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

52 โครงการบณัฑิตน๎อย 1. เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให๎กบั
นักเรียนรุํนตํอไป 
2. เพื่อสร๎างความภูมิใจ 
ให๎กับนักเรียน 
3. เพื่อให๎นักเรียนรู๎จกั 
คุณคําของตัวเอง 

1. นักเรียนทีจ่บการศึกษา 
จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. ผู๎ปกครองได๎เข๎ารํวม 
กิจกรรมประจ าปีละ 1ครัง้ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

1. นักเรียนรุํนตํอไป 
มีก าลงัใจในการเข๎า
เรียน 
2. นักเรียนมีความ 
ภาคภูมิใจในตัวเอง 
3. นักเรียนรูจ๎ักคุณคํา 
ในตัวเอง 

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 

53 โครงการคําบริการเครือขํายอินเตอร์เน็ต 1. เพื่อให๎บุคลากรมีความรู๎ทางด๎าน
เทคโนโลยีมากข้ึน 
 2.เพื่อการสื่อค๎นข๎อมลู 
ความรู๎ใหมํๆที่ทันสมัย  
รวดเร็วตํอการเรียนการสอนให๎กับ
เด็กนักเรียน 

1. คําบริการเครือขําย 
อินเตอรเ์น็ตศูนย์เด็กเลก็ 

8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 จ านวน 
1 

โครงการ 

1. บุคลากรมีความรู๎
ทางด๎านเทคโนโลย ี
2. ท าให๎การสืบค๎น 
ข๎อมูล มีความทันสมัย 
รวดเร็ว ตํอการเรียน 
การสอน 

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 

54 โครงการแขํงขันกีฬา 
อนุบาลเกม 

1. เพื่อให๎เกิดความสนุกสนานและ
ความสามัคคีระหวํางเด็กนักเรียน 
ครู และผูป๎กครอง 
2. เพื่อสงํเสริมการออก 
ก าลังกายและเสริมสร๎าง 
ความแข็งแรงของเดก็นักเรียน 

1. เด็กนักเรียนปฐมวัย 
และนักเรียนในโรงเรียน 
เข๎ารํวมการแขํงขันกีฬา 
อนุบาลเกมส ์

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

1. เด็กนักเรียน คร ู
ผู๎ปกครอง เกิดความ
สนุกสนานและสามัคคี
กัน 
2. เด็กนักเรียนได๎ออก 
ก าลังกาย เพื่เสรมิสร๎าง
ความแข็งแรง 

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 

55 โครงการสํงเสริมประสบการณ์เรยีนรู๎ที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย์กลาง 

1. เพื่อใหผ๎ู๎เรียนมีสํวนรํวมในการ
เรียนการสอน 
2. เพื่อใหผ๎ู๎เรียนน ามาใช๎ 
ในชีวิตประจ าวัน 
3. เพื่อใหผ๎ู๎เรียนได๎เรียนตาม
ความสามารถและความสนใจ 

1. นักเรียนทกุคนม ี
ความพร๎อมทัง้ 4 ด๎าน 
2. ครูสามารถจัดกิจกรรม 
การเรียนรูท๎ี่เน๎นผู๎เรียน 
เป็นส าคัญ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

1. นักเรียนสามารถท า 
กิจกรรมรํวมกบัผูอ๎ื่นได๎ 
2. นักเรียนสามารถ 
เรียนรู๎โดยการปฏิบัติ
จริง 

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 

 
 
 
 แบบ ผ.02 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
              4.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

56 โครงการจดัปูายนิเทศ / 
มุมผู๎ปกครอง 

1. เพื่อให๎ผู๎ปกครองได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน หรือข๎อมูล 
ขําวสารที่น ามาปรับใชํ 
ในการดูแลบุตรหลาน 

1. จัดท าปูายนิเทศ/ 
มุมผู๎ปกครองจ านวน 
1 จุด 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

1. ผู๎ปกครองได๎รับ 
ข๎อมูลขําวสาร
เกี่ยวกับ 
เด็กและการดูแล 
บุตรหลานเพิ่มข้ึน 

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 

57 โครงการพัฒนาบุคคลากร 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. เพื่อให๎บุคคลากรทางการ
ศึกษาทุกทํานได๎รับความรู๎
และประสบการณ์เพื่อน ามา 
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 

1. ครูผู๎ดูแลเด็ก/ผู๎ดูแลเด็ก 
มีความรู๎และประสบการณ์ 

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

โครงการ 

1.บุคลากรรับการ
พัฒนาและน าความรู๎
มาพัฒนาในการเรียน
การสอนให๎มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 

58 อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต๎น 1. เพื่อให๎ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได๎มีความรู๎ด๎านการปฐม
พยาบาลเบื้องต๎น 
2. เพื่อชํวยลดความรุนแรง
ของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน 

1. ครูผู๎ดูแลเด็ก/ผู๎ดูแลเด็ก
ได๎รับการอบรมปฐม 
พยาบาลเบื้องต๎น ปีละ๑ครั้ง 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

1. ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความรู๎ด๎านการ
ปฐมพยาบาล
เบื้องต๎น 
2. ลดความรุนแรง
ของ 
อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึน 

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 

59 ซ๎อมแผนปูองกันภัยพิบัต ิ
เบื้องต๎น 

1. เพื่อให๎ครูได๎เรียนรู๎วิธีการ
ควบคุมเด็กเล็กเพื่อหลบภัย
ได๎อยํางถูกต๎องและปลอดภัย 
2. เพื่อให๎ครูมีความพร๎อม
หากเกิดภัยพิบัติสามารถ
แก๎ไขสถานการณ์เฉพาะหน๎า
ได๎ 

1. ครูผู๎ดูแลเด็ก/ผู๎ดูแลเด็ก
ทุกคนได๎รับการซ๎อมแผน 
ปูองกันภัยพิบัติเบื้องต๎น 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน 
1 กิจกรรม 

1.ครูได๎เรียนรู๎วิธีการ
ควบคุมเด็กเล็กเพื่อ
หลบภัยได๎อยําง
ถูกต๎องและปลอดภัย 
2. ครูมีความพร๎อม
หากเกิดภัยพิบัติ
สามารถแก๎ไข
สถานการณ์เฉพาะ
หน๎า 

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 
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องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน   
              4.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

60 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 1. เพื่อให๎เด็กได๎รับประทาน
อาหารเสริม (นม) ที่สะอาด
และปลอดภัย 
2. เพื่อให๎เด็กได๎รับ
สารอาหารที่เพียงพอตํอ
ความต๎องการ 

1. นักเรียนทุก คนได๎
รับประทานอาหารเสริม 
(นม) ที่มีคุณภาพเหมาะกับ
การเจริญเติบโตของ 
รํางกาย 

59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 จ านวน 
1 

โครงการ 

1. นักเรียนทุกคน
ได๎รับประทาน
อาหารที่ 
สะอาดถูกหลัก
อนามัย 
2. นักเรียนได๎รับ 
ประทานอาหารที่มี 

กองการศึกษา/ 
ศพด. 

 โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 

61 โครงการอาหารกลางวัน 1. เพื่อให๎เด็กได๎รับประทาน
ทีถูกหลัอนามัย 
2. เพื่อให๎เด็กได๎รับ
สารอาหารที่มีประโยชน์และ
เพียงพอตํอความต๎องการ
ของรํางกาย 

1. นักเรียนทุกคนได๎รับ 
ประทานอาหารที่มีคุณภาพ 
สะอาดถูกหลักอนามัย และ
เพียงพอตํอความต๎องการ
ของรํางกาย 

151,900 151,900 151,900 151,900 151,900 จ านวน 
1 

โครงการ 

ประโยนช์ และ
เพียงพอตํอความ
ต๎องการของรํางกาย 
นักเรียนทุกคนเจริญ 
เติบโตตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน 

กองการศึกษา/ 
ศพด. 

 โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 

62 โครงการท ารั้วศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกเขื่อน 

1. เพื่อให๎ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีรั้วรอบศูนย์ เพื่อความ
ปลอดภัยของเด็กเล็กภายใน
ศูนย์เด็กเล็ก 

1.ด าเนินการท ารั้วกั้นรอบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดโคกเข่ือน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

1.มีรั้วรอบศูนย์ท่ี 
สมบูรณ์และ
ปลอดภัย 

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 

63 โครงการปูายบอกทาง 
เข๎า-ออก ของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกเขื่อน 

1. เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์บอกทางเข๎า-
ออกของศูนย์ 
ให๎ผู๎ปกครองและประชาชน
ทั่วไปทราบ 

1.ปูายบอกทางศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียน 
วัดโคกเข่ือน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

1.ผู๎ปกครองและ 
ประชาชนท่ัวไปทราบ 
ทางเข๎า-ออกของ
ศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก 

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 

 
 แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
              4.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

64 โครงการปรับปรุงอาคาร 
สถานท่ีของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กโรงเรียนวัดโคกเขื่อน 

1. เพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ีให๎
เหมาะสมและใช๎งานได๎ค๎ุมคํา 
2.เพื่อให๎เกิดความสะอาด 
สวยงามและเอื้อตํอการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
3.เพื่อปรับปรุงอาคาร 
สถานท่ีให๎เพียงพอและเกิด
ความปลอดภัย 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนวัดโคกเข่ือน 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

200,00
0 

จ านวน 
1 

โครงการ 

เพื่อให๎เกิดความ
สะอาดสวยงามและ
เอื้อตํอการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 

กองการศึกษา/ 
ศพด. 

 โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 

65 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1.เพื่อจัดสถานท่ีให๎เป็นแหลํง
เรียนรู๎กับนักเรียน 
2.เพื่อให๎สภาพแวดล๎อม 
ภายในและภายนอกศูนย์ 
เด็กเล็กปลอดภัย นําอยูํ 
และสวยงาม 
3.เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเลํน
และอุปกรณ์ตํางๆอยูํในสภาพดี 
และปลอดภัย สวยงาม 
4.เพื่อให๎เด็กมีศูนย์การเรียนรู๎ท่ี
สํงเสริมศักยภาพของเด็กได๎
อยํางเต็มท่ี 

1. ปรับปรุงพื้นท่ีบริเวณ 
รอบๆศูนย์ให๎เรียบร๎อย 
2. จัดซื้อโต๏ะม๎าหินรูป 
ผลไม๎ จ านวน 2 ชุด 
3. จัดหาและปรับปรุง 
ของเลํนเด็กให๎มีความ 
ทันสมัย ปลอดภัยมากข้ึน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีสภาพแวดล๎อมท่ีดี 
รํมร่ืน และเป็นแหลํง 
เรียนรู๎ท่ีเอื้อตํอการ 
จัดการเรียนการสอน 
2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีอาคารเรียนสภาพดี 
ภูมิทัศน์สวยงาม 
บรรยากาศดี รํมรื่น  
ปลอดภัยตํอเด็ก 

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 

66 โครงการ 
ประชุมผูป๎กครอง 

1.เพื่อรํวมกันวางแผน ในการ
ด าเนินกิจกรรมของศูนย์ให๎มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล๎องกับ
ความต๎องการของชุมชน 

1.ประชุมผู๎ปกครอง 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

1.ครู ผู๎ปกครอง 
รํวมกันด าเนินงาน
และรับทราบกิจกรรม
ของศูนย์ในทุกๆด๎าน 
พร๎อมให๎ความรํวมมือ 
ในการท ากิจกรรม 
ตํางๆ ของศูนย์ 

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเข่ือน 

 แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
              4.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

67 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ 

1.เพื่อรํวมกันวางแผน ใน
การด าเนินกิจกรรมของศูนย์
ให๎มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล๎องกับความต๎องการ
ของชุมชน 
2.เพื่อรํวมกันวางแผน 
คัดเลือกสื่อการเรียนการ
สอน 
3.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด 
เห็นและรํวมกันแก๎ปัญหา 
ที่เกิดข้ึน 

1.คณะผู๎บริหาร เจ๎าหน๎าท่ีครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
คณะกรรมการศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กเข๎ารํวม 
ประชุมปีละ ๒ ครั้ง 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

1.รํวมมือกันวางแผน 
ในการด าเนิน
กิจกรรม 
ตํางๆ ของศูนย์ 
2.ได๎รํวมกันคัดเลือก
สื่อการเรียนการสอน
3.แลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นและรํวมกัน
แก๎ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
ภายในศูนย์ 

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเข่ือน 

68 โครงการวันเด็กแหํงชาต ิ 1. เพื่อสํงเสริมและสนับสนุน
ให๎เด็กได๎มีความรู๎ ความ
เข๎าใจ 
เกี่ยวกับสิทธิหน๎าที่ของ
ตนเอง 
2.เพื่อให๎เด็กได๎กล๎า
แสดงออก กล๎าคิด 
 กล๎าท า  
3.เพื่อสํงเสริมให๎เด็กมีสํวน
รํวมในการท ากิจกรรมตาม
ความสามารถและสนใจ 
4.เพื่อให๎หนํวยงานภาครัฐ
และองค์กรตํางๆ มีสํวนรํวม
ในการจัดกิจกรรม 

ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง 
เข๎ารํวมกิจกรรม  
ร๎อยละ 90 

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

โครงการ 

1.นักเรียนได๎รับการ
สํงเสริมและสนับสนุน 
ให๎มีความรู๎ ความ
เข๎าใจในสิทธิหน๎าท่ี
ของตนเอง 
2.นักเรียนได๎
แสดงออกกล๎าคิด 
กล๎าท า  
3. นักเรียนได๎มีสํวน
รํวมในการท า
กิจกรรม 
4.หนํวยงานของรัฐ 
และองค์กรตํางๆมี 
สํวนรํวมในการจัด
กิจกรรม 

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเข่ือน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
              4.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

69 โครงการเยี่ยมบ๎านเด็ก เพื่อสรา๎งความพนัธ์
ระหวํางศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กและผู๎ปกครอง 

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
เย่ียมบ๎านนักเรียน 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

ชุมชนได๎ทราบถึง 
การด าเนินงานของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก 

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 

70 โครงการไหว๎คร ู 1. เพื่อให๎นกัเรียนได๎แสดง 
ความเคารพนอบน๎อม 
และความกตญัญูตํอคร-ู
อาจารย์ 
2. เพื่อให๎นกัเรียนมีสวํน
รํวมในการอนุรกัษ์ศิลปะ  
วัฒนธรรมไทย 
3.เพื่อสร๎างความสมัพันธ ์
อันดรีะหวํางคร-ูอาจารย์ 
กับนักเรียน 

1. ครู นกัเรียน ทุกคน 
เข๎ารวํมกจิกรรม 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

นักเรียนได๎แสดง 
ความเคารพนอบ
น๎อม ความกตัญญู
ตํอครูและสร๎าง
ความสัมพันธ์ 
อันดีระหวํางครู-
อาจารย์กับ
นักเรียน 

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 

71 โครงการแหลงํเรยีนรู๎ในชุมชน 1. เพื่อให๎เดก็ได๎ศึกษา
แหลํงเรียนรู๎ในชมุชน ท า
ให๎เกิดการปลูกฝงั และ
อนรุักษ์ทรัพยากรทีม่ีใน
ชุมชน 

1. ครูและนกัเรียน ได๎ 
ศึกษาแหลํงเรียนรู๎ใน 
ชุมชนอยํางน๎อยปีละ  
1 ครั้ง 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

เด็กได๎ศึกษาแหลํง 
เรียนรู๎ที่มีในชุมชน  
ท าให๎เกิดการ
ปลูกฝัง 
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติในชุมชน 

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
              4.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

72 โครงการหนูน๎อยฟังธรรม 1. เพื่อสํงเสริมให๎เด็กบุญ  
ฟังธรรม และตักบาตร 
2. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ 
ความเข๎าใจ ในวัฒนธรรม 
และประเพณีของท๎องถ่ิน 

1.นักเรียนทุกคนเข๎า 
รํวมกิจกรรม 
2.นักเรียนทุกคนมีความรู๎ 
ความเข๎าใจ เกี่ยวกับการ 
ท าบุญ ฟังธรรรม 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

1.นักเรียนได๎ท าบุญ 
ฟังธรรม และตัก
บาตร 
2.นักเรียนมีความรู๎ 
ความเข๎าใจ ใน
วัฒนธรรม 
ประเพณีของท๎องถ่ิน 

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 

73 โครงการถํายทอดเศรษฐกิจพอเพยีง 1. เพื่อให๎เด็กทุกคนได๎
ความรู๎เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.เพื่อให๎ชุมชนมีสํวนรํวมใน
การให๎ความรู๎แกํนักเรียน 

1.เด็กทุกคนได๎รับความรู๎ 
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

1.เด็กทุกคนมีความรู๎
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง2.ชุมชนมี
สํวนรํวมใน 
การให๎ความรู๎แกํ
นักเรียน 

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 

74 โครงการออมเงิน 1.เพื่อให๎เด็กทุกคนมีทัศนคติ
คํานิยมที่ดีงาม และมีวินัยใน
การประหยัด อดออมเงิน
เพื่ออนาคต 

1.เด็กทุกคนรู๎จักการ 
ออมเงิน 
2. เด็กทุกคนมีความรู๎ 
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

1.เด็กทุกคนมี
ทัศนคติคํานิยมท่ีดี 
และมีวินัยในการ
ประหยัด อดออม 
เงินเพื่ออนาคต 

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 

75 โครงการวันแมํแหํงชาติ เพื่อให๎เด็กนักเรียนทุกคน 
ได๎แสดงความรัก ความ
กตัญญูตํอแมํ 

1. เด็กนักเรียนทุกคนเข๎า 
รํวมกิจกรรม 
2. เด็กนักเรียนทุกคนได๎ 
แสดงความรักตํอแมํ 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

1.เด็กนักเรียนทุกคน
ได๎รู๎จักการแสดง
ความเคารพ 
2.เด็กนักเรียนทุกคน 
แสดงความรักตํอแมํ
ได๎ 

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
              4.3แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

76 โครงการวันพํอแหํงชาต ิ เพื่อให๎เด็กทุกคนได๎
แสดง 
ความรัก ความ
กตัญญูตํอพํอ 

1. เด็กนักเรียนทุก
คนเข๎า 
รํวมกิจกรรม 
2. เด็กนักเรียนทุก
คนได ๎
แสดงความรักตํอพํอ 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

1.เด็กนักเรียนทุก
คนได๎รู๎จกัการ
แสดงความ
เคารพ 
2.เด็กนักเรียนทุก
คน 
แสดงความรักตํอ
พํอได ๎

กองการศึกษา/ 
ศพด.  

โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน 
                4.4 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการจดัซื้อทรายอะเบรทและน้ ายาพํน
หมอกควัน 

เพื่อปูองกันการเกิดของ
ลูกน้ ายุงลายซึ่งเป็นพาหะ
ของโรคไข๎เลือดออก 

ทรายอะเบรท ขนาด 25 
กิโลกรัม จ านวน 2 ถัง/น้ ายา
พํนหมอกควัน 

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

ปี 

จ านวนผู๎ปุวยโรค
ไข๎เลือดออกลดลง ส านักปลดั 

(งบ อบต.) 

2 โครงการกิจกรรมสรา๎งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ
เพื่อให๎ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

จัดกิจกรรมสํงเสริมการออก
ก าลังกายให๎แกํชุมชน/
หมูํบ๎านตํางๆ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 
1 ครั้ง/

ปี 

ประชาชนเห็น
ความส าคัญของการ
ออกก าลงักายและมี

รํางกายแข็งแรง 

ส านักปลดั 
(งบ อบต.) 

3 โครงการปูองกันและแก๎ไขปญัหาโรคขาด
สารไอโอดีนอยํางเขม๎แข็งและยั่งยนื 

เพื่อเป็นค าใช๎จ ายในการ 
จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
และเพื่อเป็นค าใช๎จํายใน 
การจัดงานวันไอโอดีน 
แห งชาติ พร๎อมทั้งรายงาน 
ผลให๎กรมส งเสริมการ 
ปกครองส วนท๎องถ่ินทราบ 
ทุกวันที่ 25 ของเดือน 
 

จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ 
ตามโครงการควบคุมและ 
ปูอ ง กั น โ ร ค ข า ด ส า 
ร 
ไอโอดีน 1 ปูาย รวมถึง  
การจัดงานวันไอโอดีน 
แห งชาติ โดยมอบหมาย/ 
ก ร ะ ต๎ุน ใ ห๎ อ ส ม . 
(ทูตไอโอดีน) ทบทวน 
บทบาทของทูตไอโอดีน  
ประกอบด๎วย ให๎ความรู๎ 
เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน  
ต ร ว จ เ ก ลื อ บ ริ โ ภ ค 
ในร๎านค๎า ครัวเรือน และ 
ค๎นหาผู๎มีภาวะบกพร อง 
ไอโอดีน เป็นต๎น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
1 ครั้ง/

ปี 

ประชาชนในเขต 
ต าบลหนองแก๎ว 
ทั้งหมดตระหนักถึง 
ก า ร บ ริ โ ภ ค ส า ร 
ไอโอดีนครบตาม 
ปริมาณทีร่ างกาย 
ต๎องการ ปราศจาก 
โรคขาดสารไอโอดีน  
และ สมาชิก อสม.  
เข๎าใจและตระหนกั 
ถึ ง บ ท บ า ท แ ล ะ 
หน๎าที่ในการเป็นทูต 
ไอโอดีนของตนเอง 
 

ส านักปลดั 
(งบ อบต.) 

 

 แบบ ผ.02 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 147 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี ยกระดับการบริหารจดัการดา๎นสังคม การศึกษาให๎มีคณุภาพ มมีาตรฐาน เพื่อสร๎างภูมคิุ๎มกันและสํงเสรมิโอกาสทางสังคม บนฐานแหํงความพอเพียง 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคนให๎เป็นพลเมืองดีของสังคม 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยนื 
               4.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแหํ
เทียนเข๎าพรรษา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี
แหํเทียนเข๎าพรรษา 

วัดหนองแกว๎,วัดเกาะพัน
ซาวัดพรหมประสิทธิ,์ 
วัดโคกเขือ่น,ส านักสงฆ ์
ทุํงพญาหาญ,วัดโคกอูทํอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
1 ครั้ง/

ปี 

ประเพณแีละ
วัฒนธรรมแหํ
เทียนเข๎าพรรษา
ยังคงอยํูกับชุมชน
และสังคม 

กองการศึกษา 
(งบ อบต.) 

2 โครงการจดัประเพณสีงกรานต์  
(ประเพณีวันไหลรวมใจประจันตคาม) 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี   
วันไหลรวมใจ 
ประจันตคาม 

ประชาชน เดก็และ
เยาวชนต าบลหนองแก๎ว
เข๎ารวํมอนุรกัษ์ประเพณี
วันไหล 
รวมใจประจนัตคาม 
ไมํน๎อยกวํา 200 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 
1 ครั้ง/

ปี 

ประชาชน เดก็
และเยาวชนรู๎
ความเป็นมาของ
ประเพณีวนัไหล
รวมใจประจนัต
คาม 

กองการศึกษา 
(งบ อบต.) 

3 โครงการอุดหนุนท่ีท าการปกครองจังหวัด
ปราจีนบุร ี

เพื่อจํายเป็น
คําใช๎จํายตาม
โครงการแสงสีเสียง 
“เจ๎าพระยาอภัย
ภูเบศร” 

จํายเงินอุดหนุนแกํท่ี
ท าการปกครอง
จังหวัดปราจีนบรุี
ตามโครงการแสงสี
เสียง “เจ๎าพระยา
อภัยภูเบศร” 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 
1 ครั้ง/

ปี 

ประชาชน
ผู๎เข๎ารํวมงาน
ซาบซึ้งถึง
คุณูปการของ
เจ๎าพระยา
อภัยภูเบศรที่
มีตํอจังหวัด
ปราจีนบุร ี

กองการศึกษา 
(งบ อบต.) 

 
 แบบ ผ.02/1 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 148 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 

1. ยุทธศาสตรต์ าบลนาํอยูํสูํชุมชนเข๎มแข็ง 
                    1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงการกํอสร๎างสะพาน หมูํที่ 7 บ๎านโคก
อูํทอง-เขตต าบลโพธิ์งาม 

เพื่ อ ให๎ ประชาชน
สามารถเดินทางจาก 
หมูํที่  7 บ๎านโคกอูํ
ทองไปยังเขตต าบล 
โพธิ์งามได๎สะดวก
มากขึ้น 

สะพาน คสล.กว๎าง 
6 เมตร ยาว 12 
เมตร 

0- 0- 0- 0 3,000,000 จ านวน 
1 

โครงการ 

การคมนาคม
สะดวก 
รวดเร็ว และ
ปลอดภัยมาก
ขึ้น 

กองชําง/ อบจ. 
จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แบบ ผ.02/1 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 149 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาเมืองนําอยูํ สิ่งแวดล๎อมและโลจิสติกส์  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวดัปราจีนบรุี พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคมและชุมชนให๎เข๎มแข็ง 
 1. ยุทธศาสตรต์ าบลนาํอยูํสูํชุมชนเข๎มแข็ง 
                      1.5 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย (ผลผลติ

ของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
ผลที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 

5 โครงการขุดลอกคลองประเถท  
หมูํที่ 8 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าใช๎ในการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

กว๎าง 17 เมตร 
ยาว  7,000  เมตร 
ลึกเฉลี่ย  4  เมตร 
ลึกใหมํ  6  เมตร 

0 0 0 3,055,000 
  

0 จ านวน 
1 สาย 

เกษตรกร
ได๎ผลผลิตตาม

เปูาหมาย 

กองชําง/ อบจ. 
จังหวัด 

 

6 พัฒนาแหลํงน้ าคลองบอน หมูํที่ 10 เพื่อพัฒนาแหลํงน้ า
ธรรมชาติให๎กักเกบ็
น้ าได ๎

ขุดลอกคลองบอน
กว๎าง 15 เมตร ยาว 
2.080 เมตร ลึกเดิม 
1.80 เมตร ลึกใหมํ 
2.20 เมตร ก๎นคลอง
กว๎าง 7 เมตร 

0 0 0 1,455,000 0 จ านวน 
1 ครั้ง 

ประชาชนมี
แหลํงน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
จ านวน 171
ครัวเรือน 

กองชําง/อบจ.จังหวัด 

7 โครงการกํอสร๎างฝายน้ าล๎นแบบคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ๎านโคกเขื่อน หมูํที่ 12 

เพื่อกักเก็บน้ าไว๎
ส าหรับ  
ท าการเกษตรในฤดู
แล๎ง 

ฝายน้ าล๎นแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว๎าง 30 เมตร ยาว 
54 เมตร 

0 0 0 3,000,000 0 จ านวน 
1 ฝาย 

ประชาชน
จ านวน 159 
ครัวเรือนมีน้ า
ใชใ๎น
การเกษตร 

กองชําง/อบจ.จังหวัด 

 
 
 
 
 แบบ ผ.03 



องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
อ าเภอประจันตคาม จังหวัดปราจนีบุรี 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หนา๎ 150 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย  

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา 

และวิทย ุ
ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวทิยุ 
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิดชนดิไอ
พี  แบบมุมกล๎องคงที่  ส าหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร 
(outdoor  Fixed Network  
Camera) 
โดยมีคุณลักษณะตามตาม
ประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพืน้ฐานของระบบ
กล๎องโทรทัศน์วงจรปิด ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร จ านวน 4 จุด 
1. หน๎าโรงเรียนวัดหนองแก๎ว 
2. สะพาน 3. แยกเข๎าวัดหนอง
แก๎ว  
4. แยกบ๎านนายสุบิน  อดทน 
หมูํที่ 2 

0 0 140,000 0 0 กองชําง  
(งบ อบต.) 

2 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน 
พาหนะและขนสํง 

รถพยาบาลฉุกเฉิน พร๎อม
อุปกรณ์กู๎ภยั เครื่องยนต์
ดีเซลขนาด 1 ตัน กระบอก
สูบไมํต่ ากวํา 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล๎อ โดยมี
คุณลักษณะตรงตามประกาศ
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานตาม
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       
และขนสํง 

0 0 1,200,000 0 0 ส านักปลัด 
(งบ อบต.) 

 แบบ ผ.03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย  

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
3 แผนงานรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การ 

เกษตร 
เครื่องสูบน้ าแบบทํอสูบน้ า
ตามบัญชีส านักงบประมาณ 
จ านวน 2 เครื่อง 

0 0 170,000 0 0 ส านักปลัด 

4 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๏ะท างาน 3 ตวั 
เก๎าอี้ 1 ตวั 
ตู๎ใสํแฟูมเอกสาร 4 ตู ๎
ตู๎เก็บแบบ A3  
กล๎องถํายภาพ 1 ตัว 

0 0 100,000 0 0 กองชําง 

5 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

โน๏ตบุ๏ค 1 ตัว 
คอมพิวเตอร์ Pc 1 ชุด 
เครื่องปริน๊เตอร์ A04 1 ตัว 

0 0 100,000 0 0 กองคลัง 

6 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนสํง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 
6 ล๎อ ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมํต่ ากวํา 6,000 ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไมํต่ า
กวํา 170 กิโลวัตต์ แบบอัด
ท๎าย จ านวน 1 คัน 

0 0 2,400,000 0 0 ส านักปลดั 

7 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนสํง 

รถบรรทุก 6 ล๎อ ติดต้ัง
กระเช๎าซํอมไฟฟูา ติดต้ัง
กระเช๎าสูงไมํน๎อยกวาํ 12 
เมตร เครื่องยนต์ไมํน๎อยกวํา 
150 แรงม๎า จ านวน 1 คัน 

0 0 2,500,000 0 0 ส านักปลดั 
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 แบบ ผ.03 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย  

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
8 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เครื่องตัดหญ๎า 2 เครื่อง 0 0 19,000 0 0 ส านักปลดั 
9 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน โต๏ะท างานประธานสภา 

1 ชุด 
รองประธานสภา 1 ชุด 
เลขานุการสภา 1 ชุด 

0 0 50,000 0 0 ส านักปลดั 

10 
บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 

โต๏ะรับแขก (โซฟา) 
จ านวน 2 ชุด 

0 0 50,000 0 0 
ส านักปลดั 

 
11 

บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน 
โต๏ะประชุมพร๎อมเก๎าอี้ 
40 ตัว 

0 0 250,000 0 0 ส านักปลดั 

12 
บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องปริ้นเตอร์ แบบมี
โปรแกรม 
สแกนเอกสาร 1 เครื่อง 

0 0 50,000 0 0 ส านักปลดั 

13 
บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน (PC) 
2 เครื่อง 

0 0 60,000 0 0 ส านักปลดั 

14 
บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน ตู๎เก็บเอกสาร 2 ตู ๎ 0 0 20,000 0 0 

ส านักปลดั 
 

15 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

ทีวี ขนาด 40 น้ิว 
จ านวน 1 เครื่อง 
ทีวี ขนาด 32 นิ้ว 
จ านวน 1 เครื่อง 

0 0 30,000 0 0 ส านักปลดั 
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 แบบ ผ.03 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย  

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
16 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

ส านักงาน 
โต๏ะท างานพร๎อมเก๎าอี้
จ านวน 5 ชุด 

0 0 50,000 0 0 ส านักปลดั 

17 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เครื่องขยายเสียงห๎อง
ประชุม 1 ชุด 

0 0 25,000 0 0 ส านักปลดั 
 

18 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เครื่องขยายเสียง
เคลื่อนที่ 1 ชุด 

0 0 10,000 0 0 ส านักปลดั 

19 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
จ านวน 1 ชุด 

0 0 30,000 0 0 ส านักปลดั 

20 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟูาและวิทย ุ

ชุดไมค์ประชุม 
ประกอบด๎วย 
1. เครื่องควบคุม 1 เครื่อง 
2. ไมโครโฟนประธาน 1 
ชุด 
3. ไมโครโฟนผู๎รํวมประชุม 
30 ชุด 
4. มิกเซอร์ แอมป์ 1 
เครื่อง 
5. ตู๎ล าโพงติดผนัง 6.5 น้ิว 
6 ใบ 
6. ไมค์ลอยมือถือคํู 1 ชุด 

0 0 170,000 0 0 ส านักปลัด 
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 แบบ ผ.03 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย  

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
21 บริหารงานทั่วไป  ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 

ส านักงาน 
โต๏ะท างาน 6 ตัว 
เก๎าอ้ี 5 ตัว 
ตู๎ใสํเอกสาร 6 ตู๎  

0 0 150,000 0 0 กองคลัง 

22 บริหารงานทั่วไป  ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

โน๏ตบุ๏ค 1 เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ PC 2 
ชุด 
 

0 0 70,000 0 0 กองคลัง 

23 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนสํง 

เรือท๎องแบนส าหรับ
ผู๎ประสบภัยน้ าทํวม  
จ านวน 1 ล า โดยมี
คุณสมบัติตรงตาม
ประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
ตามครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนสํง 

0 0 0 700,000 0 ส านักปลัด 

24 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

ทีวีขนาด 40 น้ิว จ านวน 
2 เครื่อง 

0 0 30,000 0 0 กองการศึกษา 
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 แบบ ผ.03 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย  

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
25 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์

ส านักงาน 
ตู๎เก็บเอกสาร จ านวน 4 
หลัง 

0 0 30,000  0 กองการศึกษา 

26 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

ท าโต๏ะ เก๎าอ้ี ส าหรับ
รับประทานอาหารของ
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0 0 0 50,000 0 กองการศึกษา 
อบต.หนองแก๎ว 
ศพด. โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 

27 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

1. ชุดโต๏ะท างานครู 2 
ชุด 
2. คูลเลอร์น้ าสแตน
เลสตรา 
หัวม๎าลายขนาด 30 ซม.
2 อัน 
3. ตู๎ไม๎ 3 ช้ัน ไมํมีฝาปิด 
7 ตู ๎
4. ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 
หลัง 
5. ชุดโฮมเทียร์เตอร์ 1 
ชุด 

0 0 0 200,000 0 กองการศึกษา 
อบต.หนองแก๎ว 
ศพด. โรงเรียน 
วัดโคกเขื่อน 

28 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ พร๎อม
ทั้งอุปกรณ์ และ
ติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ต 

0 0 0 0 60,000 กองการศึกษา 
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 แบบ ผ.03 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย  

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
29 งานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับ
ส านักงาน (จอขนาดไมํน๎อย
กวํา 18.5 นิ้ว จ านวน 2  
เครื่อง  
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
- ตามประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
จ านวน 2 จาน /รองรับ  
HDMI เหมาะส าหรับจอภาพ
แบบ LCD,LED หรือ Plasma 
TV รองรับ Digital TV 
 อุปกรณ์ชุดมารตฐาน
ประกอบดว๎ย  
1 จาน KU-Band 75 Cm.+ขา
ยึดผนัง,พื้น/2เครื่องสัญญาณ 
HD Freeview/3.DUO LNBF 
K324 

0 0 0 70,000 0 กองการศึกษา 

30 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
การเกษตร 

เครื่องพํนหมอกควัน 
2 เครื่อง 

 0 0 0 118,000 0 ส านักปลดั 
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แบบ ผ.03 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย  

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
31 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนสํง/ครุภัณฑ์
ดับเพลิง 

สายทํอดูดน้ าเข๎าถังน้ าดับ
เพิง  
ขนาด 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร  
พร๎อมหัวกะโหลก 

0 0 0 80,000 0 ส านักปลดั 

32 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน เครื่องอํานบัตรประชาชน 
(smart Card Reader) 
จ านวน 2 เครื่อง 

0 0 1,500 0 0 ส านักปลดั 

33 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน เครื่องอํานบัตรประชาชน 
(smart Card Reader) 
จ านวน 2 เครื่อง 

0 0 1,500 0 0 กองคลัง 
 

34 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน เครื่องอํานบัตรประชาชน 
(smart Card Reader) 
จ านวน 2 เครื่อง 

0 0 1,500 0 0 กองการศึกษาฯ 

35 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ส านักงาน เครื่องอํานบัตรประชาชน 
(smart Card Reader) 
จ านวน 2 เครื่อง 

0 0 1,500 0 0 กองชําง 
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แบบ ผ.03 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย  

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
31 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
โน๏ตบุ๏ค 1 เครื่อง 
คอมพิวเตอร์ PC 2 
ชุด 
 

0 0 70,000 0 0 กองชําง 

32 บริหารงานทั่วไป 
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักงาน (PC) 
2 เครื่อง 

0 0 60,000 0 0 กองชําง 

33 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

ตู๎เก็บเอกสาร จ านวน 4 
หลัง 

0 0 30,000  0 กองชําง 

34 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องตรวจปัสสาวะหา
สารเสพติด จ านวน 1 
เครื่อง 

0 0 4,000 0 0 ส านักปลดั 

35 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กํอสร๎าง เครี่องตบดิน 1 เครื่อง (ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงบประมาณ ฉบับ
ธันวาคม 2561) 

0 0 21,000 0 0 กองชําง 
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แบบ ผ.03 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เปูาหมาย  

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 
งบประมาณ หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
36 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
พัดลมไอน้ า 30 
จ านวน 10 ตัว 

0 0 100,000 0 0 ส านักปลัด 

37 บริหารงานทั่วไป 
ครุภณัฑ ์

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เก๎าอี้แบบแถว 4 ท่ีนั่ง 
จ านวน 2 ชุด 

0 0 3,900 0 0 ส านักปลัด 

38 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

คูลเลอร์ 2 หัว (ร๎อน
เย็น) 1 ตัว 

0 0 5,000 0 0 ส านักปลัด 

39 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โต๏ะ/เก๎าอี้ เลขานุการ
นายก 1 ชุด 

0 0 7,000 0 0 ส านักปลัด 

40 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เครื่องปริ๊น A 0 จ านวน 1 
เครื่อง  

0 0 78,000 0 0 กองชําง 

41 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพรํ 

เครื่องมัลติมิเดียร์โปรเจ็ค
เตอร์ พร๎อมจอและ
อุปกรณ์ จ านวน 1 ชดุ 

0 0 72,000 0 0 0 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
************ 

องค์ประกอบ  ประกอบด๎วย การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
           เพ่ือให๎ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผล การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 
อันจะเป็นประโยชน์ตํอการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นในปีตํอ ๆ ไป และเป็นการสร๎างแนวทางการมีสํวนรํวม         
ในท๎องถิ่น 
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล 
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561ก าหนดให๎มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท๎องถิ่น ซึ่งนายกองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว แตํงตั้งคณะท างานขึ้นหนึ่งคณะ จ านวน 11 คน
โดยมี  ตัวแทนจาก สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว ตัวแทนประชาคม ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
ผู๎ทรงคุณวุฒิและผู๎แทนฝุายบริหาร  เป็นคณะท างาน                                                                                                               
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประกอบด้วย            

1. สมาชิกสภาท๎องถิ่นท่ีสภาท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2. ผู๎แทนประชาคมทอ๎งถิ่นท่ีประชาคมท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3. ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4. หัวหน๎าสํวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
5. ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให๎คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน๎าที่ประธานกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่ง ท าหน๎าที่

เลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกลําวมีวาระอยูํในต าแหนํงคราวละสี่ปีและ อาจได๎รับการคัดเลือก
อีกได๎ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น มีอ านาจหน๎าที่ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานและเสนอความเห็น ซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น     

เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็นระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวัน โดยอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
         4.   แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
6.2 วิธีการติดตามและประเมินผล     
                     เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช๎ในการติดตาม
และประเมินผล เพ่ือตรวจสอบวําการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยูํภายใต๎  ระยะเวลา และงบประมาณที่ก าหนดไว๎
หรือไมํ ทั้งนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหวํางการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่ การประเมินผลเป็น
การตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริง  เมื่อด าเนินโครงการแล๎วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎                                                                                         
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วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

 ******************* 
- มีวิธีการด าเนินการโดยใช้แบบติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
1. แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วโดยตนเอง 
                  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎วได๎ประกาศใช๎แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแล๎ว                                                                                                                                                             
2. แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว 
                           เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว ภายใต๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และ รายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแตํสิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือ     
ไตรมาสที่ 1 
3.  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนท้องถิ่น 
                      เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช๎ประเมินผลการด าเนินงานของ องค์การบริหาร
สํวนต าบลหนองแก๎วตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว๎ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงาน ปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ   
4.  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้วในภาพรวม  
                      เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ตํอการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนต าบล
หนองแก๎วในภาพรวม โดยก าหนดให๎มีการเก็บข๎อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
- ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะก าหนดห๎วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ   
โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแตํละโครงการและจะท าการติดตามและประเมินผล โครงการอยํางน๎อย โครงการ
ละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง แล๎วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จาก
การติดตามและประเมินผลตํอนายกองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว เพ่ือให๎นายกองค์การบริหารสํวนต าบล
หนองแก๎วน าเสนอตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว คณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารสํวนต าบล     
หนองแก๎ว และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

การรายงานผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
****** 

1. รายงานผลและเสนอความเห็นตํอนายกองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว เพ่ือให๎นายกองค์การบริหาร   
สํวนต าบลหนองแก๎วเสนอตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารสํวนต าบลหนองแก๎ว    

2. ปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให๎ประชาชนในท๎องถิ่นได๎
ทราบโดยทั่วกัน ไมํน๎อยกวําสามสิบวัน  

3. รายงานผลการติดตามและประเมินผลให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือรวบรวมและรายงานผลให๎
กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นตํอไป                                                                                                                                                              

 


