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 อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 “การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบล...”ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา16 (1) โดยเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถ่ินของ
ตนเอง โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อให้การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ/ข้อ
กฎหมายดังกล่าว จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ข้ึน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสูก่ารปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถ่ิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบาย และวิสัยทัศน์ที่คณะผู้บริหารได้วางไว้ในการพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 -2570) องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะหวาย  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ต าบลเกาะหวาย  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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                                                      ส่วนท่ี  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย 

 

๑. ด้านกายภาพ 

 ๑.๑  ท่ีตั้งของหมู่บ้าน 
   ต ำบลเกำะหวำย  เป็นศูนย์กลำงของต ำบลทั้ง  ๗  แห่ง  ของอ ำเภอปำกพลี  เนื่องจำกอยู่ในด้ำนชุมชน  
ที่ตั้งที่ว่ำกำรอ ำเภอปำกพลี  และเป็น  เขตเทศบำลต ำบล “เกำะหวำย” เดิมนั้น  ต ำบลเกำะหวำยรวมอยู่ในต ำบลเกำะ
หวำย  ในสมัยที่อ ำเภอยังมีช่ือเดิมว่ำอ ำเภอเขำใหญ่ซึ่งต่อมำก ำหนดให้เขตนี้เป็นเขตท้องที่อ ำเภอปำกพลี  โดยยุบช่ือ
อ ำเภอเขำใหญ่เสียและช่ือต ำบลก็ช่ือว่ำ  ต ำบลเกำะหวำยเรื่อยมำ  แต่เนื่องจำกต ำบลเกำะหวำยท้องที่กว้ำงขวำงยำกแก่
กำรปกครองทั่วถึง  ทำงกำรจึงได้แยกต ำบลเกำะหวำยออกเป็นอีกต ำบลหนึ่ง  คือ  ต ำบลเกำะหวำย เมื่อ พ.ศ.  ๒๔๙๘   
แต่ที่ท ำกำรอ ำเภอยังอยู่ในเขตต ำบลเกำะหวำยตลอดมำ    ประชำกรต ำบลเกำะหวำยเป็นคนไทยพวนเกือบ   ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์   ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะหวำยมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๕,๖๒๕ ไร่ หรือ ๒๕ ตร.กม. องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเกำะหวำย  ได้ยกฐำนะจำกสภำต ำบลข้ึนเป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  โดยประกำศกระทรวงมหำดไทยเมื่อวันที่  
๒๓  กุมภำพันธ์  ๒๕๔๐ 

   อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต.หนองแสง อ.ปำกพล ี ต.ศรีนำวำ อ.เมือง 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต.โคกกรวด    อ.ปำกพล ี ต.ปำกพล ี อ.ปำกพล ี
  ทิศใต ้   ติดต่อกับ ต.ปำกพล ี    อ.ปำกพล ี  
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต.เกำะหวำย    อ.ปำกพล ี  

๑.2 ภูมิประเทศ 
 สภำพพื้นที่ส่วนใหญ่จะเปน็ที่รำบลุม่  มีลักษณะลำดเอียงจำกทศิเหนือลงสู่ทศิใต้ โดยมีคลองธรรมชำติ คลองขุด  
และคลองชลประทำน  หลำยแห่งในพื้นที่มีลักษณะกำรไหลผ่ำนของน้ ำตำมควำมลำดเอียงของพื้นที่และมีทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข  ๓๓  ถนนสุวรรณศรตัดผ่ำนพื้นที่ 
1.3  ลักษณะของดิน  เป็นดินร่วนใช้ส ำหรับปลูกข้ำวเพำะเมล็ดพันธ์ข้ำว 
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แผนที่องคก์ารบรหิารสว่นต าบลเกาะหวาย 
อ าเภอปากพลี จังหวดันครนายก 
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       1.4 ลักษณะของแหล่งน  า 
      แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ต ำบลเกำะหวำย  มีคลอง  7  แห่ง  ไดแ้ก่  คลองกรวด  คลองคนั  คลองปอ  คลองท่ำแดง  
 คลองถ่อน    คลองคึกฤทธิ์  คลองแสง   คลองเม่ำ 
    แหล่งน้ าทีส่ร้างข้ึน 
  ๑. บ่อน้ ำตื้น จ ำนวน   ๒   แห่ง  ได้แก่  หมูท่ี่  ๒  คลองตะเคียน  หมู่ท่ี  ๑  บ้ำนเกำะหวำย 
   2.  ฝำย   จ ำนวน   3  แหง่  ไดแ้ก่ หมู่ท่ี ๖   ฝำย คสล. คลองปอ 2 ฝำย    หมู่ท่ี  ๓ คลองท่ำแดง  1 ฝำย  
      1.5 ลกัษณะของไม้และป่าไม ้  ต ำบลเกำะหวำยมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น  ไม้ผล เช่น มะม่วง มะขำม กระท้อน ไผ่     
  2.ดา้นการเมืองการปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง ต ำบลเกำะหวำย  มีหมู่บ้ำนทั้งหมด   ๖  หมู่บ้ำน   
  พื้นที่บำงส่วนอยู่ในเขตเทศบำลต ำบลเกำะหวำย  จ ำนวน  ๓  หมูบ่้ำน  คือ 

หมู่ที่  ๑  บ้ำนเกำะหวำย   หมู่ที่  ๔  บ้ำนใหม ่ หมู่ที่  ๓  บ้ำนท่ำแดง 
 พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในในเขตต ำบลเกำะหวำย  ๓  หมู่บ้ำน  คือ 
  หมู่ที่  ๒  บ้ำนคลองตะเคียน  หมู่ที่  ๕  บ้ำนดงแขวน   หมูบ่้ำน  ๖  บ้ำนยอยไฮ 
         2.2 การเมืองการบริหาร 
            2.2.๑   ศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบล 

           บุคลากร    จ านวน   ๑6  คน 
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
ส านักงานปลัดฯ จ านวน   8  คน   

๑. นำงปรียำรินท์ บุญมีมนัสศิริ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
๒. นำงจ ำนงค ์ มีเจริญ รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
๓. นำงสุริยำพร อัคครินทร์ หัวหน้ำส ำนักปลดั  
4. น.ส.สมฤด ี ชำญพำณิชย์กิจ ผช.นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  
๕. นำงนิลุบล  จ ำนงนรินทร์รักษ์ ผช.นักวิชำกำรเกษตร  
๖. น.ส.รัฐติมำพร   สิงห์ไชยนำถ ผช.นักจัดกำรงำนทั่วไป  

7. นำงรสสุคนธ ์  ภำรโรง บุญมำ ภำรโรง  

8. นำยคนึงเนตร  แสวงเงิน คนงำนทั่วไป  
กองคลัง จ านวน   5  คน   

๑. นำงบุญชู     สงปรำงค ์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
๒. น.ส.สุพรรนิกำร์ ภู่หมื่นไวย เจ้ำพนักงำนพัสดุช ำนำญ  
3. นำยวุฒิกร วุฒิโตกุล นักวิชำกำรเงินและบัญช ี  
4. น.ส.คณิตำ         ศุภมำตร์ เจ้ำหน้ำที่จดัเก็บรำยได ้  
5. น.ส.สุดำวรรณ บุญลือ ผู้ช่วยเจำ้หน้ำที่จดัเก็บรำยได ้  

กองช่าง จ านวน   2  คน   
๑. นำยภูสญิจ ์ สีกำ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  
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กองการศึกษา              จ านวน    ๒   คน   

๑. นำงยุรี หมื่นเท  ครู คศ.2 
๒. น.ส.อัญชุล ี ธัญญวฒุิศิริ ผู้ช่วยครูผู้ดแูลเด็กอนุบำลและปฐมวยั 

 

 2.2.๒  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน   14  คน 
ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งใน  อบต. หมายเหต ุ

๑. นำงมะลิวรรณ์  ยงกระสัน - นำยก อบต.ฯ  
๒. นำยนุกูล บุญมำ - รองนำยก ฯ  
๓. นำงสำววิยะดำ       ใจกว้ำง - เลขำนุกำรฯ  
๔. นำยประทปี มีอำษำ   สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๑ สมำชิกสภำฯ  
๕. นำงจันทร์ทิพย ์ ขันเคน สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๒ สมำชิกสภำฯ  
๖. นำงสุภำวด ี ขันอำษำ สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๓ สมำชิกสภำฯ  
๗. นำยณัฐจักร ์ บุญธนำรวีเกียรต ิ สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๓ สมำชิกสภำฯ  
๘. นำงบุญเจือ  ใจผ่อง สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๔ สมำชิกสภำฯ  
๙. นำยกอบชัย อำฒยะพันธ์ สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๔ สมำชิกสภำฯ  

๑๐. นำยบุญเลิศ จักร์คุ้ม สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๕ ประธำนสภำฯ  
๑๑. นำงมำล ี เอื้อเฟื้อ สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๕ สมำชิกสภำฯ  
๑๒. นำยสุนทร สืบจำกน้อย สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๖ รองประธำนสภำฯ  
๑๓. นำยประจวบ มำล ี สมำชิกอบต. หมู่ที่  ๖ สมำชิกสภำฯ  
๑๔. นำงปรียำรินท ์ บุญมมีนัสศิร ิ ปลัด อบต. ฯ เลขำนุกำรสภำ ฯ  

  2.2.๓ หน่วยเลือกต้ัง จ านวน   ๖  หน่วย 
   (๑)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๑ วัดเกำะหวำย           
   (๒)  หนว่ยเลือกตั้งที่  ๒ วัดคลองตะเคียน                
   (๓)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๓ วัดท่ำแดง 
   (๔)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๔ วัดเกำะหวำย 
   (๕)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๕ ศำลำอเนกประสงค์ หมู่ 5 
   (๖)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๖  ที่ท ำกำรองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเกำะหวำย 
  2.2.4 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

การบริหารรายจา่ยในปีงบประมาณท่ีผ่านมาเปรียบเทียบย้อนหลัง 
รายการ พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562  2563 

รับจริง 21,843,402.06 22,688,941.09 23,220,420.63 23,563,993.04 22,379,187.61 

 จ่ายจรงิ 17,539,352.52 16,288,216.38 17,274,175.44 17,603,205.13 18,435,706.85 
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2.2.5 การเลือกตั ง 
           หน่วยเลือกต้ัง จ านวน   ๖  หน่วย 
   (๑)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๑ วัดเกำะหวำย       หมู่ที่ 1          
   (๒)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๒ วัดคลองตะเคียน   หมู่ที่ 2              
   (๓)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๓ ศำลำอเนกประสงค์ หมู่ 3 
   (๔)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๔ ศำลำอเนกประสงค์ หมู่ 4 
   (๕)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๕ ศำลำอเนกประสงค์ หมู่ 5 
   (๖)  หน่วยเลือกตั้งที่  ๖  ที่ท ำกำรองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเกำะหวำย 
3.ประชากร 

- ช่วงอำยุ 
 

๔.

 สภาพทางสังคม 
 ๔.๑ การศึกษา 
  -  มีสถำนศึกษำในสงักัด  สพฐ.  จ ำนวน  ๑   แหง่ 

ล ำดับที ่ สถำนศึกษำในสังกัด สพฐ. จ ำนวนครู จ ำนวนนักเรียน หมำยเหต ุ

๑. โรงเรียนบำ้นดงแขวน 10 155  

 รวม 10 ๑55  

  -  มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน  ๑ แหง่ 

ล ำดับที ่ สถำนศึกษำในสังกัด อบต. จ ำนวนครู จ ำนวนนักเรียน หมำยเหต ุ

๑. ศูนย์พฒันำเด็กเล็กฯ บ้ำนดงแขวน ๒ 28  

 รวม ๒ 28  

ชุมชนที่ ช่ือชุมชน จ ำนวนครัวเรือน          ชำย หญิง 
1. เกำะหวำย 108    ครัวเรือน   149   คน 185  คน 
2. คลองตะเคียน 98      ครัวเรือน   195   คน 195  คน 
3. ท่ำแดง 118    ครัวเรือน   177   คน 168  คน 
4. บ้ำนใหม ่ 13      ครัวเรือน   19     คน 13    คน 
5. ดงแขวน 165    ครัวเรือน   241   คน 264  คน 
6. ยอยไฮ 191    ครัวเรือน   240   คน 269  คน 

             รวม 693    ครัวเรือน 1019 คน 1,094 คน 

 หญิง           ชำย หมำยเหต ุ
จ ำนวนประชำกรเยำวชน 173      คน 179      คน อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี 
จ ำนวนประชำกร 648    คน 614     คน อำยุ 18-60 ป ี
จ ำนวนประชำกรผูสู้งอำยุ 273     คน 226    คน อำยุมำกกว่ำ 60 ปี 
             รวม 1,094  คน 1,019  คน ทั้งสิ้น 2,113 คน 
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 ๔.๒ การสาธารณสุข 

   -  มีสถำนบริกำรสำธำรณสขุ จ ำนวน ๑ แห่ง (โรงพยำบำลสง่เสริมสุขภำพต ำบลเกำะหวำย)  มีเจำ้หน้ำที ่
  จ ำนวน  ๓ คน    
 ๔.๓   สถำบันและองค์กรศำสนำ 
   -   วดัในพระพุทธศำสนำในต ำบลเกำะหวำย มีจ ำนวน ๒ แหง่ คอื  วัดคลองตะเคียน หมู่ ๒  วดัดงแขวน หมู ่๕ 

    4.3 อาชญากรรม   ต ำบลเกำะหวำยไม่มีอำชญำกรรมรำ้ยแรงในชุมชน 
 

    4.4 ยาเสพติด     - 
 

    4.5 การสังคมสงเคราะห์  - 
  

5.ระบบบริการพื นฐาน 
      5.1 การคมนาคมขนส่ง  ต ำบลเกำะหวำย   สำมำรถเดินทำงติดต่อโดยทำงบกใช้เส้นทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 
๓๓  หรอืถนนสุวรรณศร  ตัดผ่ำนบริเวณตอนกลำงของต ำบล   โดยห่ำงจำกตัวจงัหวัดนครนำยก  ประมำณ  ๖  
กิโลเมตร  และห่ำงจำกตัวจังหวัดปรำจีนบุรี  ประมำณ  ๑๙  กิโลเมตร       
      5.2 การไฟฟ้า        ต ำบลเกำะหวำย  ครัวเรือนส่วนมำกมีไฟฟ้ำใช้เกือบทั่วทั้งพื้นที่  คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด   ยังเหลือเพียงบำงส่วนที่ยังไม่มีไฟฟ้ำใช้   ซึ่งเกิดจำกประชำชนเริ่มได้เข้ำไปอำศัยอยู่ในพื้นที่ใหม่ และ
ยังไม่ได้ขอติดตั้งหรือขยำยเขตไฟฟ้ำ 
      5.3 การประปา   มีบริกำรน้ ำประปำจำกกำรประปำส่วนภูมิภำค จังหวัดนครนำยก 
      5.4 โทรศัพท์สาธารณะ   โทรศัพท์สำธำรณะ  จ ำนวน  ๔  แห่ง 

      5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดคุรุภัณฑ์  ในพื้นที่ต ำบลเกำะหวำยมีสถำนที่ตัง้ที่ท ำกำร
ไปรษณีย์โทรเลข  ๑  แหง่ 

 6.ระบบเศรษฐกิจ 
     6.1 การเกษตร    มีประชำกรส่วนใหญ่มีอำชีพเกษตรกรรม  อำชีพหลัก  ท ำนำ  อำชีพรอง  ท ำสวนผัก  ผลไม้  พืชไร ่ 
เลี้ยงสัตว์  อุตสำหกรรมในครัวเรือน  และรับจ้ำง 
     6.2 การประมง    - 
     6.3 การปศุสัตว์    โค  กระบือ ไก่ 
     6.4 การบริการ     โรงแรม รสีอร์ท จ ำนวน  4 แห่ง 
     6.5 การท่องเท่ียว  - 
     6.6 อุตสาหกรรม   1 แห่ง 
     6.7 การพาณิชย์และกลุม่อาชีพ   กลุ่มเทียนหอม กลุม่ไม้กวำดดอกหญ้ำ กลุ่มเมล็ดพันธ์ข้ำว 
     6.8 กลุ่มแรงงาน   - 
 
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน  า 
     7.1 ข้อมูลพื นฐานของชุมชนหรือหมู่บ้าน  จ ำนวน 6 หมู่บ้ำน 
     7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร   ประกอบอำชีพเกษตรกรรม 
     7.3 ข้อมูลดา้นแหล่งน  าทางการเกษตร   แหลง่น้ ำธรรมชำติ 7  แหง่  ฝำย     3  แหง่   
     7.4 ข้อมูลดา้นแหล่งน  ากิน น  าใช้ (หรือน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ประปำส่วนภูมิภำค 
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8.ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 
     8.1 การนับถือศาสนา    วัดในพระพุทธศำสนำในต ำบลเกำะหวำย มีจ ำนวน ๒ แห่ง คือ  วัดคลองตะเคียน หมู่ ๒  วัด
ดงแขวน หมู่ ๕ 
     8.2 ประเพณีและงานประจ าปี   ประเพณีสงกรำนต์  ,ประเพณีเข้ำพรรษำ,ประเพณีตักบำตรเทโวโรหนะ,ประเพณี
ไทย-พวน  
 

     8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น  ภำษำไทย , ภำษำไทยพวน    
 

     8.4 สินค้าพื นเมืองและของท่ีระลึก   ไม้กวำดดอกหญำ้, ดอกไม้เทียนหอม 
 

9.ทรัพยากรธรรมชาติ  
      9.1  น  า       - น้ ำจำกเข่ือนขุนด่ำนปรำกำรชลและจำกแหลง่น้ ำธรรมชำติ 
      9.2  ป่าไม้    -  
      9.3  ภูเขา    -  
      9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  -  
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๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๘๐) 
   แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นแผนกำรพัฒนำประเทศที่ก ำหนดกรอบ
และแนวทำงกำรพัฒนำให้หน่วยงำนของรัฐทุกภำคส่วนต้องท ำตำมเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่ำ
“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลกัปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียง” หรอืเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชำติโดยที่รฐัธรรมนูญแหง่รำชอำณำจกัรไทย มำตรำ 65 ก ำหนดใหร้ัฐพงึจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเปูำ
หมำยกำรพัฒนำประเทศอยำ่งยั่งยืนตำมหลกัธรรมำภิบำลเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำงๆใหส้อดคลอ้ง
และบรูณำกำรกันเพื่อให้เกิดพลงัผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-
2580) เป็นยุทธศำสตร์ชำติฉบับแรกของประเทศไทยตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยซึ่งจะต้องน ำไปสู่
กำรปฏิบัตเิพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพฒันำแล้ว
ด้วยกำรพัฒนำตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง”เพื่อควำมสุขของคนไทยทุกคนซึง่ยุทธศำสตร์ที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่งคงประชำชนมี
ควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำชอธิปไตย และมี
ควำมสงบเรียบร้อยในระดับตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือเทคโนโลยี และระบบ
ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับควำม
รุนแรงควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญญำด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อำจจะเกิดข้ึนในอนำคต 
ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรทั้งกับส่วนรำชกำร ภำคเอกชน ประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ
รวมถึงประเทศเพื่อนบำ้นและมิตรประเทศทัว่โลกบนพื้นฐำนของหลักธรรมำภิบำล โดยประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนควำมมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 
  1) กำรรักษำควำมสงบภำยในประเทศ 
  2) กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 
  3) กำรพัฒนำศักยภำพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำมที่กระทบต่อควำมมั่นคงของชำติ 
  4) กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับอำเซียนและนำนำชำติ 
  5) กำรพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงแบบองค์รวม 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำร
ยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนพื้นฐำนแนวคิด 3 ประกำร ได้แก่  (1) “ต่อยอดอดีต”
โดยมองกลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้ำนอื่นๆ น ำมำ
ประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่
(2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศในมิติต่ำงๆ ทั้งโครงข่ำย
ระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพื้นฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต และ (3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่มนอนำคต” ด้วยกำรเพิ่มศักยภำพของ
ผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดผสมผสำน
กับยุทธศำสตร์ที่รอบรับอนำคต บนพื้นฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมกำรส่งเสริมและ

ส่วนที่ 2 
 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
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สนับสนุนจำกภำครัฐ ให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและ
กำรลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดี รวมถึงกำรเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลำงและ
ลดควำมเหลื่อมล้ ำของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน โดยประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 
  1) กำรเกษตรสร้ำงมูลค่ำ 
  2) อุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต 
  3) สร้ำงควำมหลำกหลำยด้ำนกำรท่องเที่ยว 
  4) โครงสร้ำงพื้นฐำน เช่ือมไทยเช่ือมโลก 
  5) พัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ส ำคัญเพื่อพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย 
ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน และมีสุขภำวะที่ดีในช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ มี หลักคิดที่ถูกต้อง มี
ทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำท้องถ่ินมีนิสัยรัก
กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด 
ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอื่นๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง โดยประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่ 
  1) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 
  2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
  3) ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  4) กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ที่หลำกหลำย 
  5) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้ำนกำย ใจ สติปัญญำ และสังคม 
  6) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
  7) กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรกีฬำในกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศ 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 
ที่ให้ควำมส ำคัญ กำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชนท้องถ่ิน มำร่วม
ขับเคลื่อน โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมท ำเพื่อส่วนรวม กำรกระจำยอ ำนำจ
และ ควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถ่ิน กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำชนไทยทั้งในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพึ่งตนเองและท ำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึงโดย
ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่ 
  1) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 
  2) กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
  3) กำรเสริมสร้ำงพลังสังคม 
  4) กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถ่ินในกำรพัฒนำ กำรพึ่งตนเองและกำรจัดกำรตนเอง 
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 5.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มเีป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพื่อน ำไปสู่กำรบรรลเุป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้ำนสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมอืระหว่ำงกันทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำง 
บูรณำกำรใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในกำรกำหนดกลยุทธ์และแผนงำนและกำรให้ทุกฝุำยทีเ่กี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำทีจ่ะเป็นไปได้ โดยเป็นกำรด ำเนินกำรบนพื้นฐำนกำรเตบิโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็น 
ทำงเศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม และคุณภำพชีวิตโดยให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงสมดลุทั้ง 3 ด้ำน อันจะน ำไปสู ่
ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง โดยประเด็นยทุธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ 
  1) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสงัคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  2) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสงัคมเศรษฐกิจภำคทะเล 
  3) สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบนสงัคมทีเ่ป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ 
  4) พัฒนำพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นควำมเป็นเมืองที่
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 
  5) พัฒนำควำมมั่นคง พลงังำน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสง่แวดล้อม 
  6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพือ่กำหนดอนำคตประเทศ 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชนและประโยชน์ 
ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนของรัฐที่ทำหน้ำที่ 
ในกำรกำกับหรือในกำรให้บริกำรยึดหลักธรรมำภิบำลปรับวัฒนธรรมกำรทำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรทำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้ 
อย่ำงคุ้มค่ำ และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เช่ือมโยงถึงกันและเปิด
โอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภำคส่วน ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์ และ
สร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำม
ชัดเจนมีเพียงเท่ำที่จ ำเป็น มีควำมทันสมัยมีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ
และเอื้อต่อกำรพัฒนำ โดยกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและ
กำรอ ำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม โดยประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 
 1) ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และใหบ้รกิำรอย่ำงสะดวก รวดเร็ว 
โปรง่ใส 
 2) ภำครัฐบรหิำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียทุธศำสตร์ชำติเป็นเปูำหมำยและเช่ือมโยงกำรพฒันำในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพื้นที่ 
 3) ภำครัฐมีขนำดเล็ก เหมำะสมกบัภำรกิจ สง่เสรมิใหป้ระชำชนและทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร
พัฒนำประเทศ 
 4) ภำครัฐมีควำมทันสมัย 
 5) บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลกัคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออำชีพ 
 6) ภำครัฐมีควำมโปรง่ใส ปลอดกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ 
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7) กฎหมำยมีควำมสอดคล้องเหมำะสมกบับริบทต่ำงๆ และมีเท่ำทีจ่ ำเป็น 
8) กระบวนกำรยุติธรรมเคำรพสิทธิมนุษย์ชนและปฏิบัติต่อประชำชนโดยเสมอภำค 
 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒(พ.ศ.2560-2564) 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้น้อมน ำหลัก           

“ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” มำเป็นปรัชญำน ำทำงในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงต่อเนื่องจำกแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9-11 เพื่อเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสำมำรถยืนหยัดอยู่ได้อย่ำง
มั่นคง เกิดภูมิคุ้มกันและมีกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงเหมำะสม ส่งผลให้กำรพัฒนำประเทศสู่ควำมสมดลุ
และยั่งยืน 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ได้จัดท ำบนพื้นฐำนของ 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของกำรพัฒนำประเทศ และเปูำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable  Development  Goals : SDGs)รวมทั้งกำรปรับโครงสร้ำงประเทศไทยไปสู่
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นกำรปฏิรูปประเทศ นอกจำกนั้นได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของภำคี
กำรพัฒนำทุกภำคส่วนท ำในระดับกลุ่มอำชีพ ระดับภำค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อย่ำง
กว้ำงขวำงและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันก ำหนดวิสัยทัศน์และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ำ
รำยละเอียดยุทธศำสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ควำมมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ซึ้งในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 มี
ยุทธศำสตร์ทั้งหมด 10 ยุทธศำสตร์ โดยมี 6 ยุทธศำสตร์ตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และอีก 4 
ยุทธศำสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหำในด้ำนคุณภำพคนในแต่ละช่วงวัยโดยผลลัพธ์ทำง 

กำรศึกษำของเด็กวัยเรียนค่อนข้ำงต่ ำ กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของแรงงำนไม่ตรงกับตลำดงำนในขณะที่คน 
ไทยจ ำนวนไม่น้อยยังไม่สำมำรถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่ำงเหมำะสมซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่ำนิยม 
ทัศนคติ และพฤติกรรมในกำรด ำเนินชีวิต กำรพัฒนำในระยะต่อไปจึงต้องให้ควำมส ำคัญกบักำรวำงรำกฐำนกำร
พัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคม ได้รับ
กำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีสุขภำวะที่ดีข้ึน คน
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้และควำมสำมำรถเพิ่มข้ึน รวมทั้งสถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งและมีส่วนร่วมใน
กำรพัฒนำประเทศเพิ่มข้ึน แนวทำงกำรพัฒนำที่ส ำคัญประกอบด้วย 

(1)ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่ 
พึ่งประสงค์ อำทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม ควำมมีระเบียบวินัย และจิตสำธำรณะ 

(2) พัฒนำศักยภำพ คนให้มีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ  
อำทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีกำรพัฒนำทักษะทำงสมองที่เหมำะสมเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะกำรคิด
วิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบ 

(3) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อำทิ ปรับระบบบริหำรจัดกำร 
สถำนศึกษำขนำดเล็กให้มีกำรจัดทรัพยำกรร่วมกันให้มีขนำดและจ ำนวนที่เหมำะสมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ใน
ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 
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(4) ลดปัจจัยเสีย่งด้ำนสุขภำพและให้ทุกภำคส่วนค ำนึงถึงผลกระทบต่อสขุภำพ อำทิ ส่งเสริม 
ให้มีกิจกรรมทำงสุขภำพและโภชนำกำรที่เหมำะสมกับวัย ปรับปรุงมำตรกำรทำงกฎหมำยและภำษีในกำร
ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภำพ  

(5) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพภำครัฐและปรับระบบกำรเงินกำรคลัง 
ด้ำนสุขภำพ อำทิ ปรับระบบบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรร่วมกนัระหว่ำงสถำนพยำบำลทุกสังกัดในเขตพื้นทีสุ่ขภำพ 

(6)พัฒนำระบบกำรดูแลและสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมกับสังคมสูงวัย อำทิ ผลักดัน 
ให้มีกฎหมำยกำรดูแลผูสู้งอำยุระยะยำว 

(7) ผลักดันใหส้ถำบันทำงสงัคมมสี่วนร่วมพัฒนำประเทศอยำ่งเข้มแข็ง อำทิ ก ำหนด  
มำตรกำรดูแลครอบครัวทีเ่ปรำะบำงและส่งเสริมสถำบันกำรศึกษำให้เป็นแหลง่บริกำรควำมรู้ทำงวิชำกำรที่ทุก 
คนเข้ำถึงได ้

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
กำรพัฒนำในช่วงที่ผ่ำนมำท ำให้สังคมไทยก้ำวหน้ำไปหลำยด้ำน แต่กำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ 

และสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคมไทยมีควำมคืบหน้ำช้ำ ทั้งเรื่องควำมแตกต่ำงของรำยได้ระหว่ำงกลุ่มประชำกร      
ควำมแตกต่ำงของคุณภำพกำรบริกำรภำครัฐ รวมทั้งข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมและเทคโนโลยี    
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล ดังนั้นกำรพัฒนำในระยะต่อไปจึงจ ำเป็นต้องมุ่งลดปัญหำ 
ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน แก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

          เพิ่มโอกำสเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนทำงสังคมของภำครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มี 
ควำมเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพำตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกข้ึน แนวทำงกำร
พัฒนำส ำคัญประกอบด้วย 

(1) กำรเพิม่โอกำสใหก้ับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 ที่มีรำยได้ต่ ำสุดสำมำรถเข้ำถึง 
บริกำรที่มีคุณภำพของภำครัฐและมีอำชีพ อำทิขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพให้แก่เด็กและ
เยำวชนที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยให้กำรดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่กำรสร้ำงรำยได้ของ
ครัวเรือนสนับสนุนค่ำเดินทำงไปยังสถำนศึกษำให้ทุนกำรศึกษำต่อระดับสูง 

(2) กำรกระจำยกำรให้บริกำรภำครฐัทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพ 
ให้ครอบคลุมและทั่วถึง อำทิ บรหิำรจัดกำรกำรให้บริกำรสำธำรณสุขที่มีคุณภำพให้ครอบคลมุทุกพื้นที่ผ่ำนกำร
พัฒนำระบบส่งตอ่ผูปุ้วยทั้งในระดับจังหวัด ภำค และระดับประเทศใหม้ีประสทิธิภำพมำกข้ึน 

(3)เสรมิสร้ำงศักยภำพชุมชนกำรพัฒนำเศรษฐกจิชุมชนและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงิน 
ฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้มีสิทธิในกำรจัดกำรทุน 
ที่ดิน และทรัพยำกรภำยในชุมชน อำทิ สนับสนุนกำรให้ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินแก่ชุมชนและ
ครัวเรือน กำรปรับองค์กรกำรเงินของชุมชนให้ท ำหน้ำที่เป็นสถำบันกำรเงินในระดับหมู่บ้ำน/ต ำบลที่ท ำหน้ำที่
ทั้งกำรให้กู้ยืม และกำรออมและจัดตั้งโครงข่ำยกำรเงินฐำนรำกโดยมีธนำคำรออมสินแ ละธนำคำรเพื่อ
กำรเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่ำย 
  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

เศรษฐกิจไทยขยำยตัวต่ ำกว่ำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำหลำยปี ทั้งจำกผลกระทบของเศรษฐกิจ
โลกซบเซำ และข้อจ ำกัดภำยในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อกำรเพิ่มผลิตภำพและขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน รวมทั้งฐำนเศรษฐกิจภำยในประเทศขยำยตัวช้ำ กำรพัฒนำ 5 ปีต่อจำกนี้ไปจึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโต
ได้ตำมศักยภำพและมีเสถียรภำพ ภำคส่งออกมีกำรพัฒนำจนสำมำรถขยำยตัวและเป็นกลไกส ำคัญในกำร
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภำพกำรผลิตของประเทศเพิ่มข้ึน กำรลงทุนภำครัฐและเอกชนมีกำรขยำยตัอย่ำง
ต่อเนื่องและมำจำกควำมร่วมมือกันมำกข้ึน ประชำชนและผู้ประกอบกำรเข้ำสู่ระบบภำษีมำกข้ึนและประเทศ
ไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจสูงข้ึน นอกจำกนี้ยังเน้นให้เศรษฐกิจรำยสำขำมีกำรเติมโต
อย่ำงเข้มแข็ง ภำคกำรเกษตรเน้นกำรเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มข้ึน มีกำรพัฒนำเมือง
อุตสำหกรรมนิเวศ กำรท่องเที่ยวสำมำรถท ำรำยได้และแข่งขันได้มำกข้ึน วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
มีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจมำกข้ึน ภำคกำรเงินมีประสิทธิภำพเพิ่มข้ึนโดยมีแนวทำงกำรพัฒนำที่ ส ำคัญ
ประกอบด้วย 

(1) กำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกจิส่วนรวมทั้งในด้ำนกำรคลัง อำท ิเพิ่มประสทิธิภำพกำรจัด 
แผนงำนโครงกำรกำรจัดสรรงบประมำณกำรบรหิำรและกำรตรวจสอบกระบวนกำรงบประมำณ และด้ำน
กำรเงิน อำท ิ  เพิ่มประสทิธิภำพของระบบกำรเงินและสถำบันกำรเงินทัง้ในตลำดเงินและตลำดทุนให้สำมำรถ
สนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ 

(2) กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริหำร 
มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่ำระหว่ำงภำคเกษตร อุตสำหกรรม บริกำร  และกำรค้ำกำรทุน
เพื่อยกระดับศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับกำรผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรเข้ำสู่ระบบ
มำตรฐำน ต่อยอดควำมเข้มแข็งของอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุ ตสำหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีข้ันสูงวำงอนำคตรำกฐำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันในเชิงธุรกิจ
ของภำคบริกำร ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมกำรค้ำที่เป็นธรรมและอ ำนวยควำมสะดวก
ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ปัจจุบันสภำพทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมก ำลังเป็นจุดอ่อนส ำคัญต่อกำรรักษำฐำนกำรผลิต 

และกำรให้บริกำรรวมทัง้กำรด ำรงชีวิตของคนไทย ซึง่ปญัหำดังกล่ำวเกิดจำกกำรลดลงของพื้นทีป่่ำไม้ทรัพยำกร
แผ่นดินเสือ่มโทรมควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพถูกคุกคำม ควำมเสี่ยงในกำรขำดแคลนทรัพยำกรน้ ำในอนำคต 
ปัญหำสิ่งแวดลอ้มเพิ่มสูงข้ึนตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมอืง กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
และภัยพิบัติทำงธรรมชำติมีควำมผันผวนและรุนแรงมำกขึ้น และข้อตกลงระหว่ำงประเทศเกี่ยวกบักำร 
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศทวีควำมเข้มข้น ซึ่งจะสง่ผลต่อแนวทำงกำรพฒันำประเทศในอนำคต ดังนั้น 
กำรพัฒนำในระยะต่อไปจงึมุ่งเน้นกำรรักษำและฟื้นฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน้ ำและ 
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำใหม้ีประสทิธิภำพ กำรสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบ 
ต่อสุขภำพของประชำชนและระบบนิเวศ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและขีดควำมสำมำรถใน 
กำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ และเพิ่มประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเพือ่ลดควำมเสี่ยงจำก 
ภัยพิบัติ และลดควำมสญูเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจำกสำธำรณภัย แนวทำงกำรพัฒนำส ำคัญประกอบด้วย 

(1) กำรรกัษำฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ สร้ำงสมดลุของกำรอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์อย่ำง 
ยั่งยืนและเป็นธรรม 

(2) เพิ่มประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำเพือ่ใหเ้กิดควำมมั่นคง สมดุลและยั่งยืน 
(3) กำรแก้ไขปญัหำวิกฤตสิง่แวดล้อม 
4) ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
(5) สนับสนุนกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อ 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
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(6) กำรบรหิำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัต ิ
(7) กำรพฒันำระบบกำรบรหิำรจัดกำรและกลไกแก้ไขปญัหำควำมขัดแย้งด้ำ 

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(8) กำรพฒันำควำมร่วมมอืด้ำนสิง่แวดล้อมระหว่ำงประเทศ 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
กระแสโลกำภิวัตน์และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคง

และเสถียรภำพของประเทศไทยในหลำยมิติ ทั้งภัยคุกคำมภำยนอก ในเรื่องกำรขยำยอิทธิพลและกำรเพิ่ม
บทบำทของประเทศมหำอ ำนำจในภูมิภำคต่ำงๆ ของโลก อำชญำกรรมข้ำมชำติและกำรก่ อกำรร้ำยและภัย
คุกคำมภำยในประเทศ ได้แก่ ควำมเห็นต่ำงทำงควำมคิดและอุดมกำรณ์ของคนในชำติ กำรสร้ำงสถำนกำรณ์ใน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และกำรคุกคำมทำงเศรษฐกิจโดยอำชญำกรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้นกำรพัฒนำในระยะ
ต่อไปจึงเน้นในเรื่องกำรปกปูองและเชิดชูสถำบันพระมำหำกษัตริย์ให้เป็นสถำบันหลักของประเทศ สังคมมี
ควำมสมำนฉันท์ ประชำชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มี
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกำสในกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพที่สร้ำงรำยได้เพิ่มข้ึน ประเทศ
ไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับนำนำประเทศในกำรป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบต่ำงๆ 
ควบคู่ไปกับกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติ มีควำมพร้อมต่อกำรรับมือภัยคุกคำมทั้งภัยคุกคำมทำงทหำรและ
ภัยคุกคำมอื่นๆ และแผนงำนด้ำนควำมมั่นคงมีกำรบูรณำกำรสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม แนวทำงกำรพัฒนำประกอบด้วย 

(1) กำรรกัษำควำมมั่นคงภำยใน เพื่อให้เกิดควำมสงบในสงัคมและธ ำรงไว้ซึง่สถำบันหลัก 
ของชำติ กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรบัมือภัยคุกคำมทั้ง
กำรทหำรและภัยคุกคำมอื่นๆ 

(2) กำรสง่เสรมิควำมร่วมมอืกับต่ำงประเทศด้ำนควำมมั่นคง เพือ่บูรณำกำรควำมร่วมมอืกับ 
มิตรประเทศเพือ่ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ สงัคม และกำรป้องกันภัยคุกคำมข้ำมชำติ 

(3) กำรรกัษำควำมมั่นคงและผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล เพือ่คงไว้ซึ่งอ ำนำจ อธิปไตย 
และสทิธิอธิปไตยในเขตทะเล 

(4)กำรบรหิำรจัดกำรควำมมั่นคงเพื่อพัฒนำ เพื่อใหเ้กิดควำมสอดคลอ้งกันระหว่ำงแผนงำนที่ 
เกี่ยวข้องกบัควำมมั่นคงกำรพัฒนำภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประกอบพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ระบบกำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐที่ขำดประสิทธิภำพเป็นอุปสรรคที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ
อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งกำรให้บริกำรประชำชนยังไม่ได้มำตรฐำนสำกล กำรบงัคับใช้กฎหมำยที่ขำดประสิทธิภำพ กำร
บริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของท้องถ่ินขำดควำมโปร่งใส ระบบและกระบวนกำรยุติธรรมไม่สำมำรถอ 
ำนวยควำมยุติธรรมได้อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม รวมทั้งกำรทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยกำรพัฒนำ
ระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่ำงจริงจัง  โดยมุ่งเน้นในเรื่องกำรลด
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร และเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของภำครัฐ รวมทั้ง
ประสิทธิภำพกำรประกอบธุรกิจของประเทศ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน กำรปรับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีข้ึนและกำรลดจ ำนวนกำรด ำเนินคดีกับผู้
มิได้กระท ำควำมผิด แนวทำงกำรพัฒนำส ำคัญประกอบด้วย 
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(1) ปรับปรงุโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกจิ และคุณภำพบุคลำกรภำครัฐให้มีควำม 
โปรง่ใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ 

(2) ปรับปรงุกระบวนกำรงบประมำณ และสร้ำงกลไกในกำรติดตำมตรวจสอบ กำรเงินกำร 
คลังภำครัฐ เพื่อให้กำรจัดสรรและกำรใช้จ่ำยมปีระสทิธิภำพ 

(3) เพิ่มประสิทธิภำพและยกระดบักำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกล เพื่อให ้
ประชำชนและภำคธุรกจิได้รับบรกิำรทีม่ีคุณภำพ ได้มำตรฐำน และอ ำนวยควำมสะดวกตรงตำมควำมต้องกำร 

(4) เพิ่มประสิทธิภำพกำรบรหิำรจัดกำรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้  ประชำชน 
ได้รับกำรบรกิำรอย่ำงมปีระสิทธิภำพและทั่วถึง 

(5)ปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เพือ่ให้สงัคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ 
ยุติธรรม 

(6) ปฏิรูปกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมใหม้ีควำมทันสมัย เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบั 
ข้อบังคับสำกล หรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ 
 

      7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส ์
   ที่ผ่ำนมำกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหำด้ำนควำม 

ต่อเนื่องในกำรด ำเนินกำร และปัญหำเชิงปริมำณ คุณภำพ และกำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล ท ำให้มีข้อจ ำกัดในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศให้มีประสิทธิภำพ กำรพัฒนำในระยะต่อไป
จึงมุ่งเน้นในเรื่องกำรลดควำมเข้มของกำรใช้พลังงำนและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ  กำรพัฒนำระบบ
ขนส่งทำงรำงและทำงน้ ำ  เพิ่มปริมำณกำรเดินทำงด้วยระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมือง และขยำยขีด
ควำมสำมำรถในกำรรองรับปริมำณผู้โดยสำรของท่ำอำกำศยำนในกรุงเทพมหำนครและท่ำอำกำศยำนใน
ภูมิภำค กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโลจิสติกส์และกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำกำรพัฒนำ
ด้ำนพลังงำนเพื่อสัดส่วนกำรใช้พลังงำนทดแทนต่อปริมำณกำรใช้พลังข้ันสุดท้ำย และลดกำ รพึ่งพำก๊ำซ
ธรรมชำติในกำรผลิตไฟฟ้ำ กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล และกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปกำร (น้ ำประปำ)  

         แนวทำงกำรพัฒนำส ำคัญประกอบด้วย 
(1) กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนขนส่ง อำทิ พัฒนำระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ำยหลักใน

กำรเดินทำงและขนส่งของประเทศ พัฒนำโครงข่ำยถนน พัฒนำระบบขนส่งทำงอำกำศ และพัฒนำระบบขนส่ง
ทำงน้ ำ 

(2) กำรสนับสนุนกำรพัฒนำระบบขนส่ง อำทิ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจำกกำร 
ลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรในสำขำขนส่ง 

(4) พัฒนำระบบโลจิสติกส์ อำทิ พัฒนำและยกระดับมำตรฐำนระบบกำรบริหำรจัดกำร 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทำนให้ได้มำตรฐำนสำกลและพัฒนำ และยกระดับมำตรฐำนกำรอฎนวยควำมสะดวกทำง
กำรค้ำ 

(4)พัฒนำด้ำนพลังงำน อำทิ จัดหำพลังงำนให้เพียงพอและสร้ำงควำมมั่นคงในกำรผลิต 
พลังงำน เพิ่มศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรผลิต และกำรใช้พลังงำนทดแทนและพลังงำนสะอำด 

(5)พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล อำทิ พัฒนำและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคมของ 
ประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงธุรกิจ 
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(6) พัฒนำระบบน้ ำประปำ อำทิ พฒันำระบบน้ ำประปำให้ครอบคลุมและทั่วถึง และกำรบริหำร
จัดกำรกำรใช้น้ ำอย่ำงมปีระสิทธิภำพและกำรสร้ำงนวัตกรรม 

 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำอำศัยเพิ่มประสิทธิภำพจำกปัจจัย

ควำมได้เปรียบด้ำนแรงงำน ทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรน ำเข้ำเทคโนโลยีส ำเร็จรูปจำกต่ำงประเทศมำกกว่ำ
กำรสะสมองค์ควำมรู้เพื่อพัฒนำเทคโนโลยีของตนเองท ำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงด้ำนเทคโนโลยีซึ่งมี
มูลค่ำเพิ่มสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้ำของเทคโนโลยี อีกทั้งกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำยังไม่เพียง
พอที่จะขับเคลื่อนประเทศ สู่สังคมนวัตกรรมได้ กำรพัฒนำจึงเน้นในเรื่องกำรเพิ่มควำมเข้มแข็งด้ำน
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และกำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ใช้วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพื่อยกระดับควำมสำมำรถกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร และคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน แนวทำงกำรพัฒนำส ำคัญประกอบด้วย 

(1) เร่งส่งเสริมกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำและผลักดันสู่กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์และเชิง 
สังคม อำทิ ลงทุนวิจัยพัฒนำกลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภำพพัฒนำได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น ำสู่
กำรพัฒนำแบบก้ำวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมทำงสังคมเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำ
และยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน 

(2)พัฒนำผู้ประกอบกำรให้เป็นผูป้ระกอบกำรทำงเทคโนโลยี อำทิ ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้มี 
บทบำทหลักด้ำนนวัตกรรมเทคโนโลยีและร่วมก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำนวัตกรรม ส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมด้ำนกำรออกแบบและกำรจัดกำรธุรกิจที่ผสำนกำรใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลำยในกลุ่มผู้ประกอบกำร
ธุรกิจของไทย 

(3)พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมด้ำน 
บุคลำกรวิจัย อำทิ กำรเร่งกำรผลิตบุคลำกรสำยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภำพและสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรโดยเฉพำะในสำขำ STEM และพัฒนำศักยภำพนักวิจัยให้มีทั้งควำมรู้และควำมเข้ำใจในเทคโนโลยี 
 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นท่ีเศรษฐกิจ 
   ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จำกศักยภำพและภูมิสังคมเฉพำะของ

พื้นที่ และกำรด ำเนินยุทธศำสตร์เชิงรุกเพื่อเสริมจุดเด่นในระดับภำคและจังหวัดในกำรเป็นฐำนกำรผลิตและ
บริกำรที่ส ำคัญ ประกอบกับกำรขยำยตัวของประชำกรในเขตเมอืงจะเป็นโอกำสในกำรกระจำยควำมเจริญและ
ยกระดับรำยได้ของประชำชนโดยกำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมืองน่ำอยู่และมีศักยภำพในกำรรองรับกำรค้ำกำร
ลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจำกกำรกระจกุตัวของกำรพัฒนำในกรุงเทพฯและภำคกลำงไปสู่ภำคอื่นๆ นอกจำกนี้
กำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนยังเป็นโอกำสในกำรเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดน
เช่ือมโยงกำรค้ำกำรลงทุนในภูมิภำคของไทยกับประเทศเพื่อนบ้ำนอีกด้วยดังนั้น กำรพัฒนำจึงมุ่งเน้นในเรื่อง
กำรลดช่องว่ำงรำยได้ระหว่ำงภำคและมีกำรกระจำยรำยได้ที่เป็นธรรมมำกข้ึน กำรเพิ่มจ ำนวนเมืองศูนย์กลำง
ของจังหวัดเป็นเมืองน่ำอยู่ส ำหรับคนทุกกลุ่มในสังคมพื้นที่ฐำนเศรษฐกิจหลักมีระบบกำรผลิตที่มีประสิทธิภำพ
สูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกำรเพิ่มมูลค่ำกำรลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดน แนวทำงกำร
พัฒนำส ำคัญประกอบด้วย 

(1) กำรพัฒนำภำคเพื่อสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กระจำยตัวอย่ำงทั่วถึง พัฒนำ ภำคเหนือ 
ให้เป็นฐำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มูลค่ำ พัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจำกควำมยำกจนสู้เป้ำหมำย
กำรพึ่งตนเอง พัฒนำภำคกลำงเป็นฐำนเศรษฐกิจช้ันน ำ พัฒนำภำคใต้เป็นฐำนกำรสร้ำงรำยได้ที่หลำกหลำย 
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(2) กำรพัฒนำเมือง อำทิ พัฒนำสภำพแวดล้อมเมืองศูนย์กลำงของจังหวัดให้เป็นเมืองน่ำอยู่ 
ส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเมืองอย่ำงมีบูรณำกำรภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของส่วนกลำง ส่วนท้องถ่ินภำค
ประชำสังคม และภำคเอกชน พัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะในเขตเมือง 

(3) กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจ อำทิ พัฒนำฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐำนกำร
ผลิตอุตสำหกรรมหลักของประเทศที่ขยำยตัวอย่ำงมีสมดุล  มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับศักยภำพของพื้นที่ 
พัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้เจริญเติบโต
อย่ำงยั่งยืน และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

 

10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
     กำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี

เปิดเสรี และเปิดโอกำสโดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำและขยำยควำมร่วมมือทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ควำมมั่นคงและ 
อื่นๆ กับมิตรประเทศ และเป็นกำรขับเคลื่อนต่อเนื่องจำกกำรด ำเนินกำรภำยใต้แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 โดย  
ก ำหนดเป็นแนวทำงกำรด ำเนินนโยบำยกำรค้ำและกำรลงทุนที่เสรี เปิดกว้ำง เป็นธรรม ด ำเนินยุทธศำสตร์เชิง
รุกในกำรแสวงหำตลำดใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรไทยไปลงทุนในต่ำงประเทศ และส่งเสริมควำมร่วมมือ
เพื่อพัฒนำกับประทศในอนุภูมิภำคและภูมิภำครวมทั้งประเทศนอกภูมิภำค ดั้งนั้นกำรพัฒนำจึงมุ่งเน้นในเรื่อง
กำรมีเครือข่ำยกำรเช่ือมโยงตำมแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีกำรใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภำพ กำร
เพิ่มระบบห่วงโซ่มูลค่ำในอนุภูมิภำคและภูมิภำคอำเซียน ประเทศไทยเป็นฐำนเศรษฐกิจกำรค้ำและกำรลงทุน
ที่ส ำคัญในภูมิภำคอนุภูมิภำค อำเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีกำรพัฒนำส่วนขยำยจำกแนวระเบียงเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภำคให้ครอบคลุมภูมิภำคอำเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประ เทศไทยเป็นหุ้นส่วนกำร
พัฒนำที่ส ำคัญทั้งในทุกระดับ แนวทำงกำรพัฒนำส ำคัญประกอบด้วย 

(1) ขยำยควำมร่วมมือทำงกำรค้ำและกำรลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหำตลำดใหม่ 
ส ำหรับสินค้ำและบริกำรของไทย 

(2) พัฒนำควำมเช่ือมโยงด้ำนกำรคมนำคมขนส่งโลจิสตกิส์ และโทรคมนำคมในกรอบ 
ควำมร่วมมืออนุภูมิภำคภำยใต้แผนงำน GMA,  ACMECS,  IMT-GT,  BIMSTEC, และ JDS และภูมิภำค
อำเซียนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและลดต้นทุนด้ำนโลจิควำมสะดวกด้ำนโลจิตสตกิส ์

(3) พัฒนำและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐำนของกำรประกอบธุรกิจ กำรบรกิำรและกำรลงทุน 
ที่โดดเด่นในภูมิภำค 

(4) ส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศของผูป้ระกอบกำรไทย 
(5) เปิดประตกูำรค้ำและพัฒนำควำมร่วมมือกบัประเทศเพือ่นบ้ำนในลักษณะหุ้นส่วนทำง 

ยุทธศำสตร์ทัง้ในระดบัอนุภูมิภำคและภูมิภำคที่มีควำมเสมอภำคกัน 
          (6) สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพฒันำกบัประเทศในอนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำประเทศ 
          (7) เข้ำร่วมเป็นภำคีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศโดยมีบทบำททีส่ร้ำงสรรค์ 
          (8) ส่งเสริมควำมร่วมมือกบัภูมิภำคและนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคงในทุกด้ำนทีเ่กี่ยวกับ

เรื่องควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน 
         (9) บูรณำกำรภำรกิจด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศและด้ำนกำรต่ำงประเทศ 
        (10) ส่งเสริมให้เกิดกำรปรบัตัวภำยในประเทศที่ส ำคัญ 
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1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 2 ประกอบด้วย จันทบุรี ตรำด นครนำยก ปรำจีนบรุี 

และสระแก้ว (พ.ศ.2562-2565) (ฉบับทบทวน) 
1.3.1 เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
    วิสัยทัศน์ (Vision)ของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 2  

“เมืองแหง่คุณภำพชีวิต ศูนย์กลำงท่องเที่ยวประวัติศำสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศแหล่งผลไม้ 
และครัวสุขภำพไทย” 

พันธกิจ (Mission) 
1) พัฒนำแหล่งทอ่งเที่ยว กิจกรรมและบรกิำรทำงกำรท่องเที่ยวให้มีควำมหลำกหลำยมี

มำตรฐำนสูส่ำกล 
2) พัฒนำและเช่ือมโยงระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและโลจสิติกส์เพื่อเพิ่มศักยภำพ กำรพัฒนำ

เศรษฐกจิกำรค้ำ กำรลงทุนในกลุ่มจงัหวัดและประเทศเพื่อนบ้ำน 
3) พัฒนำและส่งเสริมกำรผลิตภำคกำรเกษตร และสมุนไพรปลอดภัยอย่ำงครบวงจรโดยใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมำะสม 
4) ฟื้นฟูและอนรุักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพือ่สนับสนุนกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล

และยั่งยืน 
5) พัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชนทุกช่วงวัย และเสรมิสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 
6) พัฒนำอุตสำหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและกำรเติบโตอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goals) 
1) เศรษฐกจิเจรญิเติบโตอย่ำงมเีสถียรภำพ 
2) ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี สังคมมีควำมเข้มแข็งเป็นฐำนรำกทีเ่อื้อต่อกำรพฒันำ

ทรัพยำกรมนุษย ์
3) ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมสมดุล 

ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) 
-เมืองแหง่คุณภำพชีวิต 
-แหล่งทอ่งเที่ยวประวัติศำสตร์ วัฒนธรรมและนิเวศ 
-แหล่งผลิตผลไม้ สินค้ำเกษตรปลอดภัย 
-เมืองสมุนไพรแห่งเอเชีย 
-ประตูกำรค้ำชำยแดนเช่ือมโยงประเทศเพือ่นบ้ำน 
-แหล่งอุตสำหกรรมทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1.3.2 ตัวชี วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจงัหวัด 
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 1 : เมืองแหง่คุณภำพชีวิต 

ตัวช้ีวัด : ดัชนีควำมก้ำวหน้ำของคน (ด้ำนกำรศึกษำ สุขภำพ ชีวิตครอบครัวและชุมชน)สงูกว่ำ
เกณฑ์ค่ำเฉลี่ยของประเทศ 

ตัวช้ีวัด : ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้รบักำรฟื้นฟู 
ตัวช้ีวัด : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของภำคอุตสำหกรรมขยำยตัวสูงข้ึน 
ตัวช้ีวัด : มูลค่ำกำรค้ำชำยแดนเพิ่มสูงข้ึน 
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 2 : ศูนย์กลำงท่องเที่ยวประวัติศำสตร์ วัฒนธรรมและนเิวศ 
ตัวช้ีวัด : รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวที่เพิม่เติมข้ึน 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ 3 : แหล่งผลไม้และครัวสุขภำพไทย 
ตัวช้ีวัด : มูลค่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมภำคเกษตรกลุม่จงัหวัดเพิม่ขึ้น 
ตัวช้ีวัด : มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มข้ึน 

1.3.3 ประเด็นกำรพัฒนำของกลุ่มจงัหวัด 
กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออก 2 ก ำหนดประเด็นกำรพัฒนำในช่วงปีงบประมำณพ.ศ. 2562 -2565 

จ ำนวน 6 ประเด็นกำรพฒันำ ดังนี้ 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 1 : ส่งเสริมและพฒันำกำรท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำนเพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ สุขภำพ และวัฒนธรรม 
แนวทำงกำรพฒันำ (กลยทุธ์) 

1) พัฒนำและปรบัปรุงแหลง่ท่องเที่ยวให้มีคุณภำพและเกิดควำมยั่งยืน 
2) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพื่อกำรท่องเที่ยว (เส้นทำง/ปูำย

แนะน ำ/สำธำรณูปโภค ฯลฯ) 
3) สร้ำงควำมเช่ือมั่นและควำมปลอดภัยในกำรท่องเที่ยว 
4) พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว ผู้ประกอบกำร และสถำนประกอบกำรให้ได้มำตรฐำน 

       5) ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
6) จัดท ำฐำนข้อมลูและเส้นทำงกำรเช่ือมโยงแหลง่ท่องเที่ยว 
7) ส่งเสริมกำรตลำดและกำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 2 : เพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรค้ำ และกำรค้ำชำยแดนเช่ือมโยง EEC  
และประเทศเพื่อนบ้ำน 

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
1) พัฒนำด่ำนชำยแดนและระบบโครงสร้ำงบริกำรพื้นฐำนให้สำมำรถบริกำรได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และมมีำตรฐำนสำกล 
2) พัฒนำและปรบัปรุงเส้นทำงรองรับกำรพฒันำเขตเศรษฐกิจชำยแดน เขตเศรษฐกจิพิเศษ 

และเช่ือมโยงกันภำยในกลุ่มจงัหวัด 
3) ส่งเสริมกำรตลำด กำรค้ำ กำรลงทุนและเครอืข่ำยควำมรว่มมือทำงธุรกิจกำรค้ำชำยแดน

กับประเทศเพื่อนบ้ำน 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 3 : พัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิต กำรแปรรปู กำรตลำดสินค้ำเกษตร (ผลไม้  
ปศุสัตว์และประมง สมุนไพรไทย) คุณภำพปลอดภัยอย่ำงครบวงจร 
แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 

1) เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตผลไม้ และสินค้ำเกษตรปลอดภัย และกำรน ำนวัตกรรมมำใช้ใน
กำรผลิต กำรแปรรูปเพื่อมลูค่ำ  

2) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อสนับสนุนสวนผลไม้ และกำรเกษตรอย่ำงครบถ้วน 
3) ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และพฒันำเครือข่ำยภำคกำรเกษตรให้

เข้มแข็ง  
4) เพิ่มช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยที่ทันสมัย และกิจกรรมส่งเสริมกำรตลำดสินค้ำเปูำหมำยทั้ง

ในประเทศและต่ำงประเทศ 
5) ส่งเสริมกำรปลูกและแปรรปูสมุนไพรอย่ำงมีคุณภำพ 
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6) ส่งเสริมและพัฒนำพันธ์ุพืชสมุนไพร และกำรวิจัยสำรสกดั/สำระส ำคัญ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในกำรผลิตและกำรต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและควำมงำม 

7) ส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์ที่หลำกหลำยจำกพืชและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพและ 
ควำมงำม 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พฒันำ และปกป้องทรัพยำกรธรรมชำติและ 
          สิ่งแวดล้อมอย่ำงมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมอย่ำงยัง่ยืน 

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
1) ฟื้นฟูป่ำต้นน้ ำใหส้มบูรณ์เกิดควำมสมดลุต่อระบบนิเวศ 
2) ปกป้อง อนุรักษ์ และฟื้นฟูปุำชำยเลนและทรัพยำกรชำยฝั่งทะเล 
3) ป้องกันกำรพงัทลำยของดินและตลิง่ริมแม่น้ ำและคลองสำขำ 
4) ฟื้นฟูทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
5)พัฒนำ สง่เสรมิ และสร้ำงเครือข่ำยพลเมืองในกำรอนรุักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 
ประเด็นกำรพัฒนำที่ 5 : พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ สงัคม กำรบริหำรจัดกำร ยกระดบัคุณภำพ 

         ชีวิตให้มีควำมมั่นคงปลอดภัย 
แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 

1) เพิ่มศักยภำพด้ำนกำรศึกษำและเตรียมควำมพร้อมเด็กและเยำวชนให้เป็น
พลเมืองที่ดีมีคุณภำพและคุณธรรม 

2) พัฒนำทักษะทำงสังคม กำรเรียนรู้กำรอยูร่่วมกันให้แกเ่ดก็ปฐมวัย 
3) เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตของชุมชนของเมอืงด้วยกำรพัฒนำสุขภำวะและ

สำธำรณสุขพื้นฐำน 
4) เตรียมควำมพร้อมเด็กและเยำวชนเพื่อรองรับควำมต้องกำรแรงงำนในอนำคต 
5) พัฒนำฐำนข้อมลู Big Data ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนษุย์ 
6) พัฒนำสง่เสรมิคุณภำพชีวิตของสังคมผู้สงูอำยุ 

ประเด็นกำรพัฒนำที่ 6 : เพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนอุตสำหกรรมและกำรลงทุนโดยในแตล่ะ
ประเด็นกำรพัฒนำก ำหนด วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ตัวช้ีวัด และแนวทำงกำรพัฒนำ 

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
1) เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีกำรผลิตในภำคอุตสำหกรรมที่   

เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
2) พัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 
3) พัฒนำผูป้ระกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชนให้มีศักยภำพในกำรผลิตสินค้ำและ 

                    บริกำร 
1.4 แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) 
วิสัยทัศน์“นครนายกเมืองน่าอยู่” 
พันธกิจ 

จังหวัดนครนำยกมุ่งไปสูเ่ป้ำหมำยกำรพัฒนำ “นครนายกเมืองน่าอยู่”โดยก ำหนดพันธกิจ 
จังหวัดนครนำยก ดังนี ้

๑. ส่งเสรมิและพัฒนำกำรเกษตรใหม้ีศักยภำพและมูลค่ำเพิม่สูงข้ึน 
๒. ส่งเสรมิและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงธรรมชำติและรักษำสิ่งแวดล้อม 
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๓. พัฒนำสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆเพื่อสร้ำงควำมสะดวกสบำยและน่ำอยู่ให้แก่สงัคม 
๔. ส่งเสรมิใหป้ระชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีมีอำชีพมีรำยได้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยส์ิน 
ประเด็นการพัฒนาท่ี๑: ส่งเสรมิกำรผลิตสินค้ำเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีควำมปลอดภัยตรงกับควำม
ต้องกำรของตลำด 

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำรผลิตเกษตร(ดินเปรี้ยว ดินจดื/ระบบบริหำรจัดกำรน้ ำ   

น้ ำแล้ง น้ ำท่วม ระบบกระจำยน้ ำ/พันธ์ุพืช/เครื่องจักรกลกำรเกษตร) โดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศนวัตกรรม
สนับสนุน 

๒. น ำนวัตกรรมมำใช้ในกำรสร้ำงมลูค่ำกำรแปรรูปเกษตรอตุสำหกรรม (โรงบรรจุภัณฑ์,  
บรรจุภัณฑ,์Logistic) กำรแปรรูป (Form farm to table) 

๓. บูรณำกำรกำรตลำดโดยกลไกประชำรัฐ 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ : ส่งเสริมและพฒันำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภำพ วัฒนธรรม และกำร 

ประชุมที่ได้มำตรฐำน 
แนวทางการพัฒนา 

๑.พัฒนำโครงข่ำยเส้นทำงท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ แหลง่ท่องเที่ยว สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และ
ผลิตภัณฑ์ใหม้ีคุณภำพ 

๒. ส่งเสรมิและสนบัสนุนกำรรกัษำและฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญัญำทอ้งถ่ินได้รับ
กำรอนุรกัษ์และฟื้นฟ ู

๓. น ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรพฒันำประชำสมัพันธ์ข้อมูล กำรตลำด และควำมปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว 

๔. พัฒนำกลุม่วิสำหกิจชุมชน สินค้ำ OTOP SMEs และ Cluster เพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิต 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ : พัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรประกอบอำชีพของประชำชนรวมถึง

จัดเตรียมโครงสร้ำงพื้นฐำนให้บริกำรประชำชนอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้ชุมชนมีควำมเข้มแข็งรวมทั้งเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงในสังคมให้มีควำมสุข 

แนวทางการพัฒนา  
๑. จัดท ำระบบโครงข่ำยบริกำรพื้นฐำนด้ำนถนนไฟฟูำประปำเพื่อให้บริกำรประชำชนได้ 

           ครอบคลุมและเพียงพอต่อประชำชน เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
๒. พัฒนำระบบให้กำรบริกำรสำธำรณสุขสังคม ทีม่ีคุณภำพและมีมำตรฐำนครอบคลุม 

           ประชำชนทุกกลุ่มโดยเฉพำะผู้ดอ้ยโอกำสและผูสู้งอำยุเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งใหพ้ื้นที่หมู่บ้ำนและชุมชน 
3.เพิ่มโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำถึงแหล่งพฒันำควำมรู้ในระบบ นอกระบบ และเพิ่มทกัษ 

           เฉพำะด้ำนในกำรประกอบอำชีพ 
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๔ : อนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมให้เกิด

ควำมสมดุลต่อระบบนเิวศ โดยประชำชนมีส่วนร่วม 
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แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนำปรับปรุงแหลง่น้ ำใหม้ีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
๒. สร้ำงกำรมสี่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้มอย่ำง 

ต่อเนื่องและยั่งยืน 
๓. พัฒนำคุณภำพดินให้สำมำรถท ำกำรเกษตรได้อย่ำงมีคุณภำพ 
๔. ปลูกปุำเพิม่เติมเพื่อรักษำควำมสมดุลของระบบนเิวศให้ยัง่ยืน 
5. พัฒนำระบบก ำจัดขยะและบ ำบัดน้ ำเสีย 

1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์“เป็นองค์กรหลักในกำรพฒันำท้องถ่ินให้เป็นเมืองน่ำอยู่น่ำท่องเที่ยวด้วยกำรบรูณำกำร

บรหิำรจัดกำร” 
พันธกิจ 
    ๑. กำรอนรุักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดลอ้ม 
    ๒ กำรพฒันำกำรท่องเที่ยวให้ได้มำตรฐำนอย่ำงบูรณำกำร 
    ๓. กำรพฒันำคุณภำพชีวิตและสร้ำงรำยได้ให้แกป่ระชำชน 

              ๔. กำรพฒันำปรับปรงุบ ำรุงรักษำสิง่สำธำรณูปโภค/สำธำรณูปกำร/โครงสร้ำงพื้นฐำน 
    ๕.กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ด ี
    ๖. กำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อรองรับกำรพัฒนำ 

          เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมาย 
              ๑. เพื่อกำรอนรุักษ์ฟื้นฟทูรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

    ๒. เพื่อกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวพฒันำสินค้ำและบริกำร 
              ๓. เพื่อกำรพฒันำด้ำนกำรศึกษำศำสนำวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมปิัญญำท้องถ่ิน 

    ๔. เพื่อส่งเสริมกำรสำธำรณสุขกำรกีฬำนันทนำกำรและสังคมสงเครำะห์ 
              ๕. เพื่อกำรส่งเสริมกำรรักษำควำมสงบเรียบรอ้ยและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

   ๖. เพื่อสง่เสรมิศักยภำพในกำรพฒันำอำชีพกำรผลิตกำรจ ำหน่ำยเพื่อสร้ำงรำยได้ให้แกป่ระชำชน 
   7. พัฒนำปรบัปรุงและบ ำรุงรักษำสิง่สำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำหรับกำรบริกำร
สำธำรณะกำรเป็นเมืองน่ำอยู่น่ำท่องเที่ยว 
   8. เพื่อเสรมิสร้ำงควำมเข้มแข็งและกำรมสี่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

              9. เพื่อส่งเสริมกำรพฒันำประสทิธิภำพกำรบรหิำรจัดกำรและกำรปฏิบัติงำนขององค์กร 
          ให้บรรลุจุดหมำยเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
 

  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
๑. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติสิง่แวดล้อมและกำรท่องเที่ยวกลยทุธ์ 

1) กำรอนรุักษ์ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและกำรปรับปรงุสภำพภูมทิัศน์ 
๒) กำรพฒันำแหลง่ท่องเที่ยวสินค้ำและกำรบริกำร 
๓) กำรบ ำรุงรักษำแม่น้ ำล ำคลองแหลง่น้ ำต่ำงๆเพื่อดูแลรกัษำสภำพแวดล้อม และกำรปอ้งกัน 

          น้ ำท่วม น้ ำเสีย 
๔) กำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะมูลฝอยระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
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๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรสง่เสริมคุณภำพชีวิต 
กลยุทธ์ 

๑) กำรศึกษำ ศำสนำ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
๒) กำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัวกำรเทดิทูนและปกป้องสถำบันชำติ 

ศำสนำและพระมหำกษัตริย ์
๓) กำรสำธำรณสุขกำรกีฬำและนันทนำกำร 
๔) กำรสงัคมสงเครำะหพ์ัฒนำคุณภำพชีวิตเด็ก สตรี ผูสู้งอำย ุผู้พิกำร 
๕) กำรรกัษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๖) กำรสร้ำงรำยได้และส่งเสริมกำรพฒันำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
กลยุทธ์ 

๑) กำรก่อสร้ำงปรับปรงุและบ ำรงุรักษำถนน สะพำน ทำงเท้ำ ท่อระบำยน้ ำ ท่ำเทียบเรือ 
๒) กำรวิศวกรรมจรำจร 
๓) กำรขยำยเขตไฟฟ้ำและประปำ 
๔) กำรพฒันำระบบชลประทำน แหล่งน้ ำคูคลองเพือ่กำรอุปโภคบริโภคกำรเกษตรและอื่นๆ 
๕) กำรสง่เสรมิสนบัสนุนกำรพฒันำระบบผงัเมอืงและกำรพฒันำตำมผงัเมือง 

๔.ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรเมืองและกำรบรหิำรจัดกำรที่ดี 
กลยุทธ์ 

๑) กำรสง่เสรมิกำรปกครองในระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมุข 
และกำรสร้ำงควำมปรองดองสำมัคคี 

๒) กำรสง่เสรมิกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพฒันำทอ้งถ่ิน 
๓) กำรพฒันำองค์กรและบุคลำกร 
๔) กำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๕) กำรสง่เสรมิใหผู้้น ำท้องถ่ิน ผู้น ำชุมชนและประชำชนให้มศัีกยภำพในกำรพัฒนำท้องถ่ิน/กำร

เสริมสร้ำงชุมชนให้เป็นองค์กรแหง่กำรเรียนรู้และรองรบัประชำคมอำเซียน 
 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 
“ประชำชนร่วมคิด ยกระดับคุณภำพชีวิตให้ดีถ้วนหน้ำ มุ่งพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง” 
2.2 ยุทธศาสตร์(Strategic Issues) ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร ์คือ 

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกจิ 
2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรและกำรพฒันำบุคลำกร 

2.3เป้าประสงค์(GOALS) มีดังนี ้
1. เด็ก ผู้สงูอำยุ ผู้ด้อยโอกำส และประชำชนทั่วไป มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
2. มีกำรสนับสนุนกำรศึกษำทุกระดับอย่ำงมีคุณภำพ 
3. มีกำรจัดกิจกรรมกีฬำ นันทนำกำร เพื่อสร้ำงเสริมสุขภำพ 
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4. มีกำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำยำเสพติด 
5. ประชำชนช่วยกันอนุรักษ์และสบืสำนวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน 
6. ประชำชนน ำหลักปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง มำใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวิต 
7. มีกำรรวมกลุม่กำรประกอบอำชีพให้มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถพัฒนำผลผลิตให้มีคุณภำพ 
8. เกษตรกรหันมำประกอบอำชีพเกษตรปลอดสำรพิษ กำรเกษตรอินทรีย์ 
9. ปรับปรงุสภำพภูมทิัศน์ และสภำพแวดล้อมใหส้วยงำม 
10.ประชำชนตระหนักในกำรปอูงกันและรักษำทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมให้สวยงำมและ 

ยั่งยืน 
11.มีกำรจัดบริกำรข้ันพื้นฐำนด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง 

2.4 ตัวชี วัด (KPIs) มีดังนี ้
1. ชุมชนมีรำยได้เพิ่มข้ึนและพึ่งตนเองได้มำกข้ึน 
2. กำรศึกษำทุกระดับมีคุณภำพ 
3. ประชำชนมีสุขภำพที่ดี มีพลำนำมัยสมบูรณ์ 

   4. เด็ก เยำชน ห่ำงไกลยำเสพติด 
5. ประชำชนและเยำวชนมีส่วนร่วมในกำรสบืสำนวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน 
6. ประชำชนด ำเนินชีวิตตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
7. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
8. เกษตรกรท ำกำรเกษตรแบบปลอดสำรพิษ และเกษตรอนิทรีย ์
9. ภูมิทัศน์ และสภำพแวดล้อมในพื้นที่มสีวยงำม 
10. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ 
11. ระบบสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรที่ดีข้ึน 

2.5 ค่าเป้าหมาย(Target values)  มีดังนี ้
1. กำรศึกษำมีคุณภำพทัดเทียมกับค่ำมำตรฐำนกำรศึกษำ 
2. รักษำฐำนรำยได้เดิมและเพิ่มรำยได๎ใหม ่
3. ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีและมีควำมสุขเพิ่มข้ึน 
4. ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรพรัง่พรอ้มมำกขึ้น 

2.6 กลยุทธ์ (Strategies) มีดังนี ้
1) กำรสง่เสรมิและสนับสนุนกำรประกอบอำชีพและสร้ำงรำยได้ 
2) กำรสง่เสรมิและสนับสนุนกำรเรียนสงัคมและพัฒนำกำรของเด็ก 
3) กำรสง่เสรมิด้ำนสุขภำพอนำมัยกำรจัดสวัสดกิำรทำงสงัคม 
4) กำรเสรมิสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกำรปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
5) กำรสง่เสรมิศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกำรเล่นกีฬำ 
6) กำรสง่เสรมิกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้เปน็แนวทำงในกำรด ำรงชีวิต 
7) กำรฝกึอบรมและสง่เสรมิอำชีพเกษตรกรรม 
8) กำรรณรงค์และสนบัสนุนกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 
9) กำรพฒันำประสทิธิภำพกำรปฏิบัตงิำนและกำรให้บริกำรประชำชน 
10) กำรพฒันำแหล่งน้ ำและโครงสร้ำงพื้นฐำนในกำรท ำกำรเกษตร 
11)กำรกอ่สร้ำงและปรับปรงุโครงสร้ำงพื้นฐำนให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Strategic stances) มีดังนี ้
1) กำรพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อกำรเกษตร 

   2) กำรสง่เสรมิและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตร 
3) กำรพฒันำสิ่งแวดล้อมทรัพยำกรธรรมชำติและแหลง่ท่องเที่ยว 
4) กำรพฒันำระบบสำธำรณูปโภค 
5) กำรสง่เสรมิและสนับสนุนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
6) กำรเสรมิสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7) กำรสง่เสรมิและช่วยเหลอืเด็ก ผูสู้งอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส 
8) กำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย์และชุมชน 
9) กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 
10) กำรพฒันำด้ำนกำรศึกษำ 
11) กำรพฒันำด้ำนกำรกีฬำ 
12) กำรพฒันำด้ำนศำสนำ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญัญำท้องถ่ิน 
13) กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชน 
14) กำรบรูณำกำรร่วมกันระหว่ำงภำครฐัและส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
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 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ควำมเช่ือมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                     

                                        

 

 

                                  

 

 

ยุทธศำสตร์ชำต ิ๒๐ ปี 
 

ควำมมั่นคง 
 

กำรสร้ำงควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน 

กำรพัฒนำและ 
เสริมสร้ำงศักยภำพคน 

 

กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำค 
และเท่ำเทียมกันทำงสังคม 

 

กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ 

 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

 

กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ    
ศักยภำพทุนมนุษย ์

 

กำรเสริมควำมเป็นธรรมลดควำม
เหลื่อมล้ ำในสังคม 

 

กำรสร้ำงควำมเข้มแขง็ทำง 
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยัง่ยืน 

 

กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 

 

ด้ำนควำมมั่นคง 
 

ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด 
 

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพและ 
ธรรมำภิบำลในภำครัฐ 

ด้ำนวิทยำศำสตร ์เทคโนโลย ี
วิจัยและนวัตกรรม 

 

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
และระบบโลจิสติกส์ 

 

กำรต่ำงประเทศ 
ประเทศเพ่ือนบ้ำน และภูมิภำค 

 

กำรพัฒนำภำค เมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 

เปลี่ยนจำกแรงงำนทักษะต่ำไปสู่แรงงำน 
ที่มีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญ และทักษะสูง THAILAND ๔.๐ 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนำและ
ปกป้องรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงมี

ส่วนร่วม เพ่ือประโยชน์ต่อ
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมอย่ำงยัง่ยืน 

พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
สังคม กำรบริหำรจัดกำร 
ยกระดับคุณภำพชีวิตให้
มีควำมมั่นคงปลอดภัย 

เพ่ิมขีดควำมสำมำรถ 
ด้ำนอุตสำหกรรมและกำร 

ลงทุนโดยในแต่ละประเด็นกำร
พัฒนำก ำหนดวัตถุประสงค ์

เปูำหมำย ตัวชี้วัด และ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

.เปลี่ยนจำกกำรเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional arming) ใน
ปัจจุบัน ไปสู่กำรเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นกำรบริหำรจัดกำรและ
เทคโนโลย ี(Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ำรวยขึ้น
และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบกำร (Entrepreneur) 

เปลี่ยนจำก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐ 
ต้องให้ควำมช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลำ ไปสู่กำรเป็น 

Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภำพสูง 

เปลี่ยนจำก Traditional Services 
ซ่ึงมีกำรสร้ำงมูลค่ำค่อนข้ำงต่ำ ไปสู ่

High Value Services 

ส่งเสริมพัฒนำ 
กำรท่องเที่ยวให้ได ้
มำตรฐำนเพ่ือสนับสนุน 
กำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
สุขภำพและวัฒนธรรม 

เพ่ิมขีดควำมสำมำรถถ 
ด้ำนกำรค้ำ 
และกำรค้ำชำยแดน 
เช่ือมโยง EEC 
และประเทศเพ่ือนบ้ำน 

พัฒนำปประสิทธิภภำพ 
กำรผผลิต กำรแปรรูป 
กำรตลำด สินค้ำเกษตร 

(ผลไม้ ปศุสัตว์และประมง 
สมุนไพรไทย) คุณภำพ 

ปลอดภัยอย่ำงครบวงจร 
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ควำมเช่ือมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์จังหวัด 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ของ อปท.ในเขต

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
อบต.เกำะหวำย 

แผนงาน 

ผลผลิตของโครงการ 

บริหำรทัว่ไป กำรรักษำควำมสงบ 
ภำยใน 

กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข สังคมสงเครำะห์ เคหะและชุมชน สร้ำงควำม
เข้มแข็งของขุมชน

ศำสนำวัฒนธรรม
และนันทนำกำร 

กำรเกษตร

เกษรฃต
งบกลำง 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรพัฒนำส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรพัฒนำกำรจัดทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำร 
และกำรพัฒนำบุคลำกร 

พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำต ิสิ่งแวดล้อม และกำร
ท่องเที่ยว 

พัฒนำกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน พัฒนำกำรเมือง และกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

ส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำเกษตรและ 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีควำมปลอดภัย 

ตรงกับควำมต้องกำรของตลำด 

ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
สุขภำพ วัฒนธรรม และกำรประชุมที่ได้ 

มำตรฐำน 

พัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรประกอบอำชีพของประชำชน รวมถึง 
จัดเตรียมโครงสรำ้งพื้นฐำนให้บบริกำรประชำชนอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้
ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง รวมทั้งเสริมสรำ้งควำมม่ันคงในสังคมให้มีควำมสุข 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุล 

ต่อระบบนิเวศ โดยประชำชนมีส่วนร่วม 
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แผนผังยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

กำรรณรงค์และสนับสนุนกำรดูแลรักษำ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
และกำรให้บริกำรประชำชน 

กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน กำรปูองกันและบรรเทำสำธำรณภัย 

กำรพัฒนำแหล่งน้ ำและโครงสร้ำง 
พ้ืนฐำนในกำรทำกำรเกษตร 

วิสัยทัศน์ 

กำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

 

“ชุมชนร่วมใจ ก้ำวไกลด้วยกำรพัฒนำ  สำธำรณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี   ภำยใต้วิถีชีวิตแบบพอเพียงอย่ำงยั่งยืน” 
 

ยุทธศำสตร ์

เป้ำประสงค์ 

ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ์ 

แผนงำน 

กำรพัฒนำส่งเสริมคุณภำพชีวิต กำรพัฒนำกำรจัดทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 

กำรศึกษำมีคุณภำพทัดเทยีมกับค่ำมำตรฐำนกำรศึกษำ รักษำฐำนรำยได้เดิมและเพ่ิมรำยได๎ใหม ่

 บริหำรทั่วไป กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรศึกษำ สำธำรณสุข สังคมสงเครำะห์ เคหะและชุมชน อุตสำหกรรม
และกำรโยธำ 

สร้ำงควำมเข้มแขง็ 
ของชุมชน 

ศำสนำ
วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

กำรเกษตร งบกลำง 

กำรก่อสร้ำงและปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 

กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร 
ประกอบอำชีพและสร้ำงรำยได้ 

กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรเรียน
สังคมและพัฒนำกำรของเด็ก 

กำรส่งเสริมด้ำนสุขภำพอนำมัย
กำรจัดสวัสดิกำรทำงสงัคม 

กำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และกำรเล่นกีฬำ 

กำรส่งเสริมกำรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ 
พอเพียงมำใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวติ 

กำรฝึกอบรมและส่งเสริม 
อำชีพเกษตรกรรม 

ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดแีละมีควำมสขุเพ่ิมขึ้น ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรพรั่งพร้อมมำกขึ้น 

มีกำรรวมกลุ่มกำรประกอบอำชีพให้มีควำม 
เข้มแข็ง สำมำรถพัฒนำผลผลิตให้มีคุณภำพ 

เกษตรกรหันมำประกอบอำชีพเกษตร 
ปลอดสำรพิษ กำรเกษตรอินทรีย์ 

ปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์  
และสภำพแวดล้อมให้สวยงำม 

ประชำชนตระหนักในกำรปูองกันและรักษำ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สวยงำม

และยั่งยนื 

มีกำรจัดบริกำรขั้นพ้ืนฐำนด้ำนสำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำรอย่ำงเพียงพอและทั่วถึง 

เด็ก ผู้สูงอำย ุผู้ด้อยโอกำส และ 
ประชำชนทั่วไป มีคุณภำพชีวิตทีด่ีขึ้น 

มีกำรสนับสนุนกำรศึกษำ 
ทุกระดับอย่ำงมีคุณภำพ 

มีกำรจัดกิจกรรมกีฬำ นันทนำกำร
เพ่ือสร้ำงเสริมสุขภำพ 

มีกำรป้องกันและแก้ไข 
ปัญหำยำเสพติด 

ประชำชนช่วยกันอนุรักษ์และสืบสำน 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

ประชำชนน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
มำใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวิต 
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๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ การวิเคราะห์การจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกำรจัดท ำแผนพฒันำท้องถ่ินห้ำปี ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลได้ใช้กำรวิเครำะห ์
SWOTAnalysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงทีม่ีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย กำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำนสังคมด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรำยละเอียดดงันี ้

จุดแข็ง (S : Strength-s) 
- ประชำชนมีควำมพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
- กำรจัดโครงสร้ำงภำยในมีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับภำรกิจ 
- มีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่พร้อมจะให้บริกำรสำธำรณะและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ 

ประชำชน 
- มีกำรประสำนร่วมมือกันระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับส่วนรำชกำรต่ำง ๆ 
- ผู้น ำชุมชนมีควำมเข้มแข็ง และมีศักยภำพในกำรพัฒนำ 
- ส่งเสริมกำรมสี่วนร่วมของประชำชนในรูปแบบประชำคม กำรประชุมวำงแผนเตรียมงำน 

จุดอ่อน (W : Weakness) 
- กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลำทำใหเ้จ้ำหน้ำที่ผูป้ฏิบัตสิับสนขำดควำมชัดเจน 
- องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล มีงบประมำณจ ำกัดท ำให้กำรพฒันำไม่เปน็ไปตำมแผนพัฒนำที่วำงไว้ 
- กำรใช้ทรพัยำกรธรรมชำติ และกำรท ำลำยสิง่แวดล้อมเพิ่มข้ึน ก่อใหเ้กิดปญัหำภัยธรรมชำติ 

โอกาส (O : Opportunity) 
- จังหวัดนครนำยก หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสนบัสนุนงบประมำณให้องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

ด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำรตำมแนวทำงยทุธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด และแผนพฒันำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล 

- มีเส้นทำงคมนำคมเช่ือมระหว่ำงจังหวัด สำมำรถรองรบักำรขยำยตัวทำงด้ำนเศรษฐกจิ 
- นโยบำยของรัฐบำลในกำรสง่เสรมิกำรกระจำยอำนำจกำรปกครองท้องถ่ิน โดยกำรสร้ำงดลุย

ภำพระหว่ำงกำรก ำกบัดูแล และควำมเป็นอสิระของทอ้งถ่ินในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณและบุคลำกร
ของท้องถ่ิน 
อุปสรรค (T : Threat) 

- ประชำชนขำดควำมรู ้ควำมเข้ำใจ บทบำทหน้ำที่ของตนเองกับงำนของท้องถ่ิน 
- นโยบำยรฐับำลไม่สำมำรถถ่ำยโอนงบประมำณมำยงัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตำม 

พระรำชบัญญัตกิ ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2542 ท ำให้กำรพัฒนำทอ้งถ่ินบำงเรื่องต้องชะงัก 

- กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับขำดควำมยืดหยุ่น หรือไมเ่หมำะสมสอดคล้องกบัภำรกจิห้วง
ระยะเวลำในกำรจัดสรรและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของรัฐบำลมีควำมไม่แน่นอน 

- กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยต่ำง ๆ ของรัฐบำลมีจ ำนวนเพิม่มำกข้ึน ควำมรับผิดชอบเพิ่มมำกขึ้น
ประกอบกบัปญัหำในพื้นที่และควำมต้องกำรประชำชนมีมำก แต่ไม่สำมำรถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจำก
จ ำกัดด้วยอ ำนำจหน้ำที่และจ ำนวนงบประมำณที่มจี ำกัด   
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
       ในกำรจัดท ำแผนพฒันำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖6– ๒๕70) ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเกำะหวำย

นั้นได้ท ำกำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกทีเ่กี่ยวข้อง ซึ่งมรีำยละเอียดดังนี ้
 

ด้าน 
 

สถานการณ์สภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ 
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

พื นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

1. ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำ
เศรษฐกจิ 

๑) ประชำชนไม่มีกำร 
วำงแผนในกำรด ำเนินงำน 

- กำรวำงแผน - ประชำชนในเขต
องค์กำรบรหิำรส่วน 
ต ำบล 

ประชำชนสำมำรถวำงแผน 
กำรด ำเนินงำนได้เอง 

 ๒) ขำดแหล่งเงินลงทุนใน 
กำรทำกจิกำรและประกอบ 
อำชีพ  

- กำรลงทุน - ประชำชนในเขต 
องค์กำรบรหิำรส่วน 
ต ำบล 

- มีแหล่งเงินทุนในกำรท ำ
กิจกำรและประกอบอำชีพ 

 ๓) ประชำชนขำดสถำนที ่
จ ำหน่ำยสินค้ำ  

- กำรพำณิชยกรรม -  ร้ำนค้ำแผลงลอย - ร้ำนค้ำแผงลอยม ี
สถำนที่ในกำรขำย 

 ๔) ผลผลิตทำงกำรเกษตรรำคำ 
ตกต่ำระยะทำงในกำรขนส่ง
ผลผลิตไกลจำกแหล่งรับซื้อ 

 - เกษตรกรในพื้นที ่ - ผลผลิตมีรำคำสูงข้ึน 

 5) ในเขต อบต. ไม่มีแหล่ง 
ท่องเที่ยวและกจิกรรมกำร 
ท่องเที่ยว 

- กำรท่องเที่ยว - ในเขตองค์กำร 
บรหิำรส่วนต ำบล 

- มีแหล่งทองเที่ยวใน เขต 
อบต.และสง่เสริมกิจกรรมกำร
ท่องเที่ยวเพิ่มมำกขึ้น 

2. ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำ 
โครงสร้ำง 
พื้นฐำน 

๑) ขำดแคลนแหล่งน้ ำใน 
กำรเกษตรและน้ ำประปำ 
สำหรับอปุโภค-บริโภคยังไม ่
พอเพียงและยงัไม่ได้มำตรฐำน 

- แหลง่น้ำและ 
น้ ำประปำในกำร 
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์กำร 
บรหิำรส่วนต ำบล 

- ประชำชนมีแหล่งน้ ำ มีน้ ำ 
ประปำใช้อย่ำงพอเพียงมี
คุณภำพตำมมำตรฐำนมำกขึ้น 

  2) ไฟฟ้ำส่องสว่ำงทำงและที่
สำธำรณะยังไมส่ำมำรถ 
ด ำเนินกำรครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้ำ - ทำงและที่
สำธำรณะ 
ในเขตองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล 

- ทำงและทีส่ำธำรณะ 
มีแสงสว่ำงเพียงพอ 
ประชำชนได้รับควำม 

 ๓) หมู่บ้ำนขยำยมำกขึ้น 
ระบบระบำยน้ ำยังไม ่
เพียงพอ 
  
 

- รำง/ท่อระบำยน้ ำ - พื้นที่ในเขต
องค์กำร 
บรหิำรส่วนต ำบล 

- มีรำงระบำยน้ำ 
สำมำรถระบำยน้ ำได ้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อควำม 
ร ำคำญ 

 
 

๔) ถนนในต ำบล ยังเป็น 
ถนนลูกรงั และเป็นหลุมเป็นบ่อ 
 
 

- ถนน - ทำงและที่
สำธำรณะในเขต
องค์กำรบรหิำร 
ส่วนต ำบล 

- มีถนนให้ประชำชนได้ 
สัญจรไปมำสะดวก 
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ด้าน 

 

สถานการณ์สภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของปัญหา/

ความต้องการ 

พื นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

 ๔) ประชำชนต้องกำรเส้นทำงในกำร
สัญจรไปมำเพิม่มำกข้ึนและ อบต.ไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้เนือ่งจำก
งบประมำณมีไม่เพียงพอ 

- เส้นทำงคมนำคม - เส้นทำง
คมนำคมที่เป็น
สำธำรณะและ
ประชำชนมีควำม
ต้องกำรให้
ด ำเนินกำร 

- มีเส้นทำงในกำร 
คมนำคมเพียงพอและ 
ประชำชนได้รับควำม 
สะดวกในกำรสัญจร 
 

3. ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำสง่เสริม 
คุณภำพชีวิต 

1) มีกำรระบำดของโรคอบุัติใหม่ โรค
ระบำด โรคติดต่อ 

-ด้ำนสำธำรณสุข  
ในเขตองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล 

-ในเขตองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล 

-ในพื้นที่ไม่มีกำร 
ระบำดของโรคอบุัติใหม ่
โรคระบำด โรคติดต่อ 

 ๒) ประชำชนในพื้นที่ปุวยเป็นโรค
เรื้อรังแนวโน้มที่เพิม่ขึ้น เช่น เบำหวำน 
ควำมดัน 

- ด้ำนสำธำรณสุข - ประชำชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

-ประชำชนในพื้นที่ไม ่
ปว่ยเป็นโรคเรื้อรงั 

 3) ประชำชนบริโภคอำหำร 
ที่ปลอดภัย 

- ด้ำนสำธำรณสุข - ประชำชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

- ประชำชนทรำบและ 
สำมำรถเลือกบริโภค 
อำหำรทีป่ลอดภัยได้ 
ถูกต้อง 

 4) ประชำชนในพื้นที่บำง 
รำยมีที่อยูอ่ำศัยไม่มั่นคง 
แข็งแรง 

- ที่อยู่อำศัย - ประชำชนใน
พื้นที่ ที่ได้รับ
ควำมเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อำศัย 

- ประชำชนในพื้นที่ 
ได้รับควำมช่วยเหลอื 
ซ่อมแซมที่อยู่อำศัยให ้
มั่งคงแข็งแรง 

 5) มีกำรขยำยตัวของประชำกรเพิม่
มำกขึ้นทำใหเ้กิดกำรขยำยตัวของ
อำคำรบ้ำนเรือนท ำให้เกิดเป็น 
ชุมชนแออัด 

-ประชำกร -พื้นที่ในเขต
องค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบล 

- ควบคุมกำรก่อสร้ำง 
อำคำรบ้ำนเรือนกำร 
พิจำรณำออกใบ อนุญำต
เพื่อไม่เกิดปญัหำจำกกำร
ก่อสร้ำงอำคำร 

 
 
 
 
 

6) กำรศึกษำสื่อกำรเรียน 
กำรสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับกำรศึกษำต่อในระดับที่สงูกว่ำ
ข้ันพื้นฐำน และขำดงบประมำณใน
กำรศึกษำครอบครัวยำกจน 

- สังคมในชุมชน - เด็กนักเรียนใน
เขตองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล 

- มีสื่อกำรเรียนกำรสอนที่
พอเพียง เด็กนักเรียน
ได้รับกำรศึกษำที่สงูข้ึน 
มีงบประมำณใน 
กำรศึกษำเล่ำเรียน 

 7) เด็กและผูสู้งอำยุบำงครอบครัว 
ผู้สงูอำยุอยู่ตำมล ำพัง และรบัภำระใน
กำรดูแลเด็ก 

- ผู้สงูอำยุ  
 

- ผู้สูงอำยุและ
เด็กในเขต
องค์กำรบรหิำร 
ส่วนต ำบล 

-ผู้สูงอำยุและเด็ก 
ได้รับกำรดูแลที่ด ี
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ด้าน 

 

สถานการณ์
สภาพแวดล้อม 

ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ 
ของปัญหา/ความ

ต้องการ 

พื นท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโน้มอนาคต 

 8) ผู้พิกำรไม่ได้รับควำม 
ช่วยเหลือในด ำรงชีวิต 

- ผู้พิกำร -ผู้พิกำรในเขตองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล 

- ผู้พิกำรได้รับควำม 
ช่วยเหลือในกำร 
ด ำรงชีวิตและทั่วถึง 

 9) เยำวชนและวัยรุ่นติด 
เกมส์ สื่ออนำจำร บหุรี่ 
เหล้ำ สำรเสพติด และ
ท้องก่อนวัยอันควร 

-เยำวชนและวัยรุ่น - เยำวชนและวัยรุ่นใน
เขตองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบล 
 

- เยำวชนและวัยรุ่นมี 
อนำคตที่ดี 

 10) ประชำชนกรอำยุ
ตั้งแต่๓๕ ข้ึนไป ไม่ได้
ตรวจสุขภำพประจ ำปี 
ครบทุกคน 

-ประชำชนกรอำยุ
ตั้งแต่ ๓๕ ข้ึนไป 

-ประชำชนในเขต 
องค์กำรบรหิำรส่วน 
ต ำบลที่อำยุ ๓๕ ปข้ึีน
ไป 

-ประชำชนที่อำยุ ๓๕ 
ข้ึนไปได้รับกำรตรวจ 
สุขภำพทุกคน 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒน
กำรจัดกำรทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 

1) มีปัญหำเรื่องขยะและ
ที่ทิ้งขยะ 
 

- สิ่งแวดล้อม - ในเขตองค์กำร 
บรหิำรส่วนตำบล 

- ปัญหำขยะลดลง 
ประชำชนสำมำรถก ำจัด 
ขยะได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน 

 2) ปัญหำวัชพืชลุกล้ ำคู 
คลอง สำธำรณะ ท ำให้
เกิดปญัหำกำรระบำยน้ ำ  

- สิ่งแวดล้อม - ในเขตองค์กำร 
บรหิำรส่วนต ำบล 

-ก ำจัดวัชพืช ขุดลอกคู
คลองเพื่อแกป้ัญหำกำร
ระบำยน้ ำ  

5.ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำ 
กำรเมือง กำร 
บรหิำรและกำร 
พัฒนำบุคลำกร 

1) ปัญหำเรือ่งควำมรู ้
ควำมเข้ำใจระเบียบ 
กฎหมำยของผู้บริหำร 
สมำชิกสภำองค์กำร
บรหิำรส่วนต ำบล 

- กำรเมือง กำร
พัฒนำบุคลำกร 

- ผู้บริหำร สมำชิก 
สภำองค์กำรบรหิำร 
ส่วนต ำบล 

- ผู้บริหำร สมำชิก 
สภำองค์กำรบรหิำร 
ส่วนต ำบลมีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจระเบียบ 
กฎหมำย 

 2) ปัญหำเรือ่งควำมรู ้
ควำมเข้ำใจระเบียบ 
กฎหมำยของบุคลำกรใน 
องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล 

- กำรพัฒนำ 
บคุลำกร 

- พนักงำนส่วนต ำบล 
บุคลำกร พนักงำนจ้ำง 
องค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบล 

- พนักงำนส่วนต ำบล 
 พนักงำนจ้ำง มีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจระเบียบ 
กฎหมำยอย่ำงถูกตอ้ง 

 3) ปัญหำเรือ่งวัสด ุ
อุปกรณ์ในกำรท ำงำน ซึ่ง 
ยังไม่ได้ประสิทธิภำพ 
เท่ำที่ควร 

- กำรพัฒนำอุปกรณ์
ในกำรท ำงำน 

- พนักงำนส่วนต ำบล 
บุคลำกร พนักงำนจ้ำง 
องค์กำรบรหิำรส่วน
ต ำบล 

- มีวัสดุอุปกรณ์ในกำร 
ท ำงำน มีประสทิธิภำพ
มำกขึ้น 
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     ๑.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและแผนงาน             
   

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

1. กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 1.บริกำรชุมชนและ
สังคม 
2.กำรเศรษฐกิจ 

1. สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน 
2. กำรเกษตร 

ส ำนักปลัด 
 

เกษตรอ ำเภอ 
พัฒนำชุมชน
อ ำเภอ 
 

2. โครงสร้ำงพื้นฐำน ๑. บริกำรชุมชนและ
สังคม 
๒. กำรเศรษฐกิจ 

๑. เคหะและชุมชน 
๒. อุตสำหกรรมและกำร
โยธำ 
 

กองช่ำง อบต.เกำะหวำย 
อบจ.นครนำยก 

3. กำรพัฒนำส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.บริหำรทั่วไป 
2.บริกำรชุมชนและ
สังคม 

1. กำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 
2. กำรศึกษำ 
3. สำธำรณสุข 
4. สังคมสงเครำะห์ 
5. สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน 
6. กำรศำสนำวัฒนธรรม
และนันทนำกำร 
7. งบกลำง 

ส ำนักปลัด 
กองกำรศึกษำ 

อบต.เกำะหวำย 
อ ำเภอปำกพลี 
พมจ.นครนำยก 

4. กำรพัฒนำกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.ด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม 
๒. กำรเศรษฐกิจ 

๑. เคหะและชุมชน 
๒. กำรเกษตร 

ส ำนักปลัด 
กองช่ำง 

อ ำเภอปำกพลี 
อบจ.นครนำยก 
โยธำธิกำรและ
ผังเมือง 

5. กำรพัฒนำเมืองและกำร
บริหำรจัดกำรที่ดี 

1.ด้ำนบริหำรทั่วไป  
2.ด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม 

๑. บริหำรงำนทั่วไป 
๒. สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส ำนักปลัด, 
กองคลัง, 
กองกำรศึกษำ, 
กองช่ำง 

อบต.เกำะหวำย 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ๑5 แผนงาน 4 ส านัก/กอง  

ส่วนท่ี 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                        
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา                   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566– 2570)   
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย 

    ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี   ๒๕67 ปี  ๒๕68 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

  
 

       

 
  

 
 
 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 3 310,000- 3 310,000- 3 290,000 3 290,000 3 290,000 15 1,490,000.- 

แผนงำนกำรเกษตร 2 80,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 3 430,000 11 750,000.- 

รวม  5 390,000 5 390,000 5 370,000 5 370,000 6 720,000- 4 2,240,000 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน 

            

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 15 8,515,000 9 5,885,000 11 3,826,000 8 1,998,000 5 1,118,000 48 21,342,000 

แผนงำนเคหะและชุมชน 2 90,000 2 90,000 2 90,000 2 90,000 2 90,000 10 450,000.- 

รวม 17 8,605,000 11 5,975,000 13 3,916,000 10 2,088,000 7 1,208,000 58 21,792,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนา
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

            

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 5 320,000 3 120,000 5 420,000 5 470,000 4 270,000 22 1,600,000- 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 11 455,000 11 455,000 11 455,000 11 455,000 11 455,000 55 2,710,000 

แผนงำนสำธำรณสุข 9 496,000 9 496,000 9 496,000 9 496,000 9 496,000 45 2,480,000 
แผนงำนกำรศึกษำ 9 1,319,700 9 1,319,700 9 1,319,700 9 1,319,700 9 1,319,700 45 6,598,500 

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000.- 

แบบ ผ.01 
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    ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี   ๒๕67 ปี  ๒๕68 ปี 2569 ปี 2570 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

6 325,000 6 325,000 6 325,000 6 325,000 6 325,000 30 1,625,000 

แผนงบกลำง 4 4,655,200 4 4,655,200 4 4,655,200 4 4,655,200 4 4,655,200 20 23,276,000 
รวม 49 7,710,900 47 7,510,900 49 7,810,900 49 7,860,900 48 7,660,900 222 38,439,500 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

            

แผนงำนกำรเกษตร 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000 

รวม 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนา
การเมือง การบริหาร 

และการพัฒนาบุคลากร 

            

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 6 3,386,000 3 440,000 3 440,000 3 440,000 3 440,000 18 5,146,000 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 

3 85,000 3 85,000 3 85,000 3 85,000 3 85,000 15 1,275,000 

รวม 9 3,471,000 6 525,000 6 525,000 6 525,000 6 525,000 33 5,571,000 
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหวาย อ าเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑแ์ปรรูปให้มีความปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕66 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1. 
 

โครงกำรส่งเสริมกำร 
ประกอบอำชีพของ 
ประชำชนในต ำบล 

1.เพื่อส่งเสริมกำรประกอบ
อำชีพของประชำชนและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตของ 
ประชำชน 

กลุ่มอำชีพใน 
ต ำบล 

 
60,000 

 
60,000- 

 
60,000- 

 
60,000- 

 
60,000 

ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มอำชีพมีรำยได้ 

เพิ่มมำกขึ้น 

1.ประชำชนมีรำยได้เพิ่ม
มำกขึ้นมีคุณภำพชีวิตดี
ขึ้น,มีควำมรู้วำมสำมำรถ
ในกำรประกอบอำชีพ 

ส ำนักปลัด 
  

2. โครงกำรส่งเสริม 
สนับสนุนกำรด ำเนิน 
ตำมหลักปรัชญำของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชำชน 
ด ำเนินชีวิตตำม 
หลักปรัชญำ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้ น ำ ชุ ม ช น ,
ป ร ะ ช ำ ช น
ต ำ บ ล เ ก ำ ะ
หวำยทุก 
หมู่บ้ำน 

 
200,000  

  

 
200,000  

 
200000- 

  

 
200000- 

  

 
200000  

  

ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือน ด ำเนิน
ชีวิตตำมหลัก
ปรัชญำศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชำชนดำเนิน 
ชีวิตตำมหลัก 
ปรัชญำเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

 
ส ำนักปลัด 

3. 
 

โครงกำรฝึกอบรมกำร
เรียนรู้แนวทำงปฏิบัติ
ตำมรอยพระยุคลบำท 

- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมี
กำรรู้ เรียนรู้ตำมหลัก
เศรษฐกิจพระยุคลบำท
พอเพียงตำมรอย 

- เกษตรกร
และประชำชน
ในต ำบล 

50,000 50,000.- 30,000.- 30,000.- 30,000.-   -เกษตรกรมีกำร
เรียนรู้ตำมหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 เกษตรกรได้รับกำร
เรียนรู้ตำมหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส ำนักปลัด, 
เกษตร 

อ.ปำกพลี 

    310,000 310,000 290,000 290,000 290,000    

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑแ์ปรรูปให้มีความปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๑.๒ แผนงานการเกษตร 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา   
ตัวชี วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1. ส่งเสริมกำรผลิต
เมล็ดพันธ์ุข้ำวขำว
ดอกมะลิ 105 

1.เพื่อส่งเสริมกำร 
ประกอบอำชีพ 
ของประชำชน 
2.เพื่อเพิ่มผลผลิตทำง
กำรเกษตร 

 -จัดหำเครื่อง 
จักรกลทำง
กำรเกษตร 
-สนับสนุนจัดหำ
เมล็ดพันธ์ุข้ำว 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
350,000 

ร้อยละ 80 ของกลุ่ม
เกษตรกรมีรำยได้ 

เพิ่มมำกขึ้น 

1.ประชำชนมี
รำยได้เพิ่มมำกขึ้น 
2.ประชำชนมี 
คุณภำพชีวิตดีขึ้น 
  

  
เกษตรอ ำเภอ

ปำกพลี 
  

2. โครงกำรส่งเสริม 
กลุ่มอำชีพนอกภำค
เกษตร 

เพื่อส่งเสริมกำร 
ประกอบอำชีพ 
ของประชำชน 
 

 กลุ่มอำชีพ
เกษตรกรรมใน 
ต ำบล 

 
60,000- 

  

 
60,000-  

 
60,000- 

  

 
60,000- 

  

 
60,000- 

  

ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนประชำชนมี
รำยได้ เพิ่มขึ้น 

1.ประชำชนมี
รำยได้เพิ่มมำกขึ้น 
2.ประชำชนมี 
คุณภำพชีวิตดีขึ้น 

เกษตรอ ำเภอ
ปำกพลี 

 3. โครงกำรส่งเสริมกำร
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
คุณภำพสูง 

เพื่อเพิ่มผลผลิตทำง
กำรเกษตร 

กลุ่มอำชีพ
เกษตรกรรมใน 
ต ำบล 

20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.-- ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนประชำชนมี
รำยได้ เพิ่มขึ้น 

1.ประชำชนมี
รำยได้เพิ่มมำกขึ้น 
2.ประชำชนมี 
คุณภำพชีวิตดีขึ้น 

  
เกษตรอ ำเภอ

ปำกพลี  

  รวม   3    โครงกำร    80,000.- 80,000.- 80,000.- 80,000.- 430,000-     

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั งเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1. ปูผิวจรำจร Asphaltic 
Concrete ถนนสำยบ้ำนนำย
บัณฑิตย์ บุญยะสิทธ์ิ   หมู่ 1 

-เพื่อกำรเดินทำงที่
สะดวกและปลอดภัย
ของรำษฎรในพื้นที่ 

- ผิวจรำจร Asphaltic Concrete 
กว้ำง 4.00 ม. ระยะทำง 350 ม.
หนำ 0.05 ม. ตำมแบบและ
รำยละเอียดของ อบต.เกำะหวำย 
ก ำหนด 

 
 

452,000 

 
 
-   

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

ถนน 
แอสฟัส
ติกส์ 

1 สำย 

ประชำชน
เดินทำงสัญจร

สะดวก
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

2. ปูผิวจรำจร Asphaltic    
Concrete ซ่อมแซมถนน
สำยเกำะหวำยเหนือ  
หมู่ 1  ต.เกำะหวำย 

-เพื่อกำรเดินทำงที่
สะดวกและปลอดภัย
ของรำษฎรในพื้นที่ 

 -ผิวจรำจร Asphaltic Concrete 
กว้ำง 4.00 ม. ระยะทำง 350 ม.
หนำ  0 .05  ม .  ต ำมแบบและ
รำยละเอียดของ อบต.เกำะหวำย 
ก ำหนด 

 
-   

 
452,000 

 
- 

 
 

 
-  

ถนน 
แอสฟัส
ติกส์ 

1 สำย 

ประชำชน
เดินทำงสัญจร

สะดวก
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ 

 
กองช่ำง 
อบต. 
เกำะหวำย 

3. ปรับปรุงผิวจรำจร  ถนนสำย
หลักภำยในหมู่บ้ำน ดงแขวน 
หมู่ที่ 5 ต.เกำะหวำย 

เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของ
ประชำชน 

-- ผิวจรำจร Asphaltic Concrete 
กว้ำง 4.00 ม. ระยะทำง 400 ม.
หนำ 0.05 ม. ตำมแบบและ
รำยละเอียดของ อบต.เกำะหวำย 
ก ำหนด 

 
431,000 

 
431,000 

  

 
431,000 

  

 
- 

 
- 

 

ถนน 
แอสฟัส
ติกส์ 

1 สำย 

 

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก 

 
 กองช่ำง 
อบต. 
เกำะหวำย 

4. 
 
 
 

ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทำง
เขตติดต่อเทศบำล-หน้ำอบต.
เกำะหวำย  หมู่ 6 

เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของ
ประชำชน 

-ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทำงผิวจรำจร
กว้ำง 1 ม.ยำว 600 หนำ0.15 
เมตร ตำมแบบและรำยละเอียดของ 
อบต.เกำะหวำย ก ำหนด 

 
490,000 

 
 - 

 
- 

  
- 

 
- 

 
ไหล่ทำง   

ประชำชนเดิน 
ทำงสัญจร
สะดวกลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 
อบต. 
เกำะหวำย 

แบบ ผ 02 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลกั 

2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

5. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กลุ่มบ้ำน 
นำงแสง หมู่ที่ 4  

เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชน 

ก่อสร้ำงถนน คสล.กว้ำง 4.00 ม. 
ระยะทำง 180  ม.หนำ 0.15 ม. 
ตำมแบบและรำยละเอียดของ อบต. 
เกำะหวำย ก ำหนด 

 
498,000- 

 
-  

 
- 

 
-  

 
- 

 

ถนน  
คสล.  
1 สำย 

 

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก 

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

6. ลงหินคลุก ยอยไฮ ซอย 3 
แยกบ้ำน นำยสรำยุทธ 
แช่มชื่น และซอยข้ำงบ้ำน
นำยมี ธนะสำรกุล  หมู่ 6  

-เพื่อกำรเดินทำงที่
สะดวกและปลอดภัย
ของรำษฎรในพื้นที่ 

ลงหินคลุกขนำด กว้ำง 4 ม.ยำว 72 
ม. และขนำดกว้ำง 4 ยำว 54 ม.
ปริมำตร 51 ลบ.เมตร  หนำเฉลี่ย 
ข้ำงละ 0.10เมตร ตำมแบบและ
รำยละเอียดของ อบต.เกำะหวำย 
ก ำหนด 

 
 

36,000- 

 
 
 - 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
ถนน  

1 สำย 

ประชำชน
เดินทำงสัญจร

สะดวก
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ 

 

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

7. ก่อสร้ำงอำคำรอเนก 
ประสงค์ หลังที่ท ำกำร 
อบต.เกำะหวำย หมู่ 6  

เพื่อใช้เป็นสถำนที่จัด
กิจกรรมกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน 

ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ ตำม
แบบมำตรฐำนกำรกีฬำแห่งประเทศ
ไทย 

 
- 

 
3,500,000  

 
- 

 
-  

 
- 

 
อำคำร  
1 หลัง 

 ประชำชนมี
สถำนที่จัด
กิจกรรม 

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 
8. 
 

ลงหินคลุก ถนนสำยเลียบ
คลองคึกฤทธ์ิ  หมู่ 4  

-เพื่อกำรเดินทำงที่
สะดวกและปลอดภัย
ของรำษฎรในพื้นที่ 

 -ล ง หิ น ค ลุ ก  ร ะ ย ะ ท ำ ง  
400x1600   เมตร หนำเฉลี่ย 
0 . 1 0 เ ม ต ร  ต ำ ม แ บ บ แ ล ะ
รำยละเอียดของ อบต.เกำะหวำย 
ก ำหนด 

 
- 

 
- 

 
458,000 

  
 - 

  
- 

 
ถนน  

1 สำย 

ประชำชน
เดินทำงสัญจร

สะดวก
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 
 

9. 
 
 
 

ลงหินคลุก ถนนสำยเลียบ
คลองปอ หมู่ 6  

-เพื่อกำรเดินทำงที่
สะดวกและปลอดภัย
ของรำษฎรในพื้นที่ 

ลงหินคลุกปรับปรุงผิวจรำจร ขนำด
กว้ำง  4 เมตร ยำว 2,100 ม.หนำ 
0.10 ม. ตำมแบบและรำยละเอียด
ของอบต.เกำะหวำย ก ำหนด 
 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
602,000 

 
- 

 
ถนน  

1 สำย 

ประชำชน
เดินทำงสัญจร

สะดวก
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ 

 

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

 แบบ ผ 02 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

10. ก่อสร้ ำง ถนนคอนกรี ต 
เสริมเหล็ก สำยเลียบคัน
คลองปอ หมู่ที่ 2  

-เพื่อกำรเดินทำงที่
สะดวกและปลอดภัย
ของรำษฎรในพื้นที่ 

-ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำดกว้ำง4.00ม.หนำ 0.15 ม.
ระยะทำง 155 ม.ป้ำยโครงกำร 1 
ป้ำย ตำมแบบที่ อบต.เกำะหวำย 
ก ำหนด     

 
- 

 
- 

 
- 

 
429,000 

  

 
- 

 
ถนนคสล. 
1 สำย 

ประชำชน
เดินทำงสัญจร

สะดวก
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ  

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

11. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยบ้ำน นส.
จ ำรัส แสนอ่อน  หมู่ที่ 2  

-เพื่อกำรเดินทำงที่
สะดวกและปลอดภัย
ของรำษฎรในพื้นที่ 

-ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำดกว้ำง4.00ม. ระยะทำง 471ม.
หนำ 0.15 ม.ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย
ตำมแบบที่ อบต.เกำะหวำย ก ำหนด     

 
1,157,000  

 
 - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ถนน 
คสล. 
1 สำย 

ประชำชน
เดินทำงสัญจร

สะดวก
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ  

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

12. ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สำยบ้ำน 
นำยทวี ศรีษะเกษ หมู่ที่ 2  

-เพื่อกำรเดินทำงที่
สะดวกและปลอดภัย
ของรำษฎรในพื้นที่ 

-ก่อสร้ำงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำดกว้ำง4.00ม. ระยะทำง 718 
ม.หนำ 0.15 ม.ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย
ตำมแบบที่อบต.เกำะหวำย ก ำหนด     

 
1,764,000 

 
-    

 
- 

 
-  

 
- 

 
ถนน 
คสล. 
1 สำย 

ประชำชน
เดินทำงสัญจร

สะดวก
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ  

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

13. 
 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสำยบ้ำนนำงอุ่น
เรือน บำงเส็ง  หมู่ที่ 2  

-เพื่อกำรเดินทำงที่
สะดวกและปลอดภัย
ของรำษฎรในพื้นที่ 

-ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนำดกว้ำง 4.00ม. ระยะทำง 180 
ม.หนำ 0.15 ม.ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย
ตำมแบบที่ อบต.เกำะหวำย ก ำหนด   

 
- 

 
- 

 
498,000 

 
-  

 
-  

 
ถนน 
คสล. 
1 สำย 

ประชำชนเดิน 
ทำงสะดวก
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ 

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

 
14. 

ลงหินคลุกปรับปรุงผิว
จรำจร ถนนสำยเกำะ
หวำย ซอย 6  หมู่ที่ 1 
ต.เกำะหวำย 
 

เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชน 

ลงหินคลุกผิวจรำจร กว้ำง  3 ม. 
ระยะทำง 100 ม. ตำมแบบและ
รำยละเอียดของ อบต.เกำะหวำย
ก ำหนด  

 
- 

 
120,000

. 

 
- 

 
- 

 
- 

 ถนน 
 1 สำย 

ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก 

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 
 
 
 

แบบ ผ 02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

15. ปูผิวจรำจร ถนน 
Asphaltic concrete 
สำยเลียบคลองกรวดเหนือ 
- แยกบ้ำนนำงประนอม 
หนองตะไกร หมู่ 6  

-เพื่อกำรเดินทำงที่
สะดวกและปลอดภัย
ของรำษฎรในพื้นที่ 

-ถนน Asphaltic Concrete   กว้ำง 
3.00 ม.ระยะทำง 400 ม.หนำ 
0.05 ม. ตำมแบบและรำยละเอียด
ของ อบต.เกำะหวำย ก ำหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
388,000 

 

 
ถนน 

Asphaltic   
1 สำย 

ประชำชน
เดินทำงสัญจร

สะดวก
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ  

 

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

16. ก่อสร้ำงถนน คสล.สำย
ยอยไฮ ซอย 5 แยก 2 
บ้ำน รต.วิโรจน์- นอ.ด ำรง  
หมู่ 6 

-เพื่อกำรเดินทำงที่
สะดวกและปลอดภัย
ของรำษฎรในพื้นที่ 

ถนน คสล.ขนำดกว้ำง 4.00 ม. 
ระยะทำง 150 ม.หนำ 0.15 ม.
ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำยตำมแบบ
รำยละเอียดของ อบต.เกำะหวำย 
ก ำหนด     

 
415,000-
  

  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

 
ถนน คสล. 

1 สำย 

ประชำชน
เดินทำงสัญจร

สะดวก
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ  

 

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

17. ถนน Asphaltic 
Concrete ถนน สำยบ้ำน
นำงบุญส่ง บ้ำนใหม่ หมู่ 6  

-เพื่อกำรเดินทำงที่
สะดวกและปลอดภัย
ของรำษฎรในพื้นที่ 

ถนน Asphaltic Concrete กว้ำง  
4.00 ม.ระยะทำง 55 ม.หนำ 
0.05 ม. ตำมแบบและรำยละเอียด
ของ อบต.เกำะหวำย ก ำหนด  

 
- 

 
71,000 

 
- 

  
- 

 
- 

 
ถนน 

Asphaltic   
1 สำย 

ประชำชน
เดินทำงสัญจร

สะดวก
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ  

 

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

18. ปูผิวจรำจร Asphaltic 
Concrete ถนนสำยพระ
ธำตุ หมู่4 ต่อจำกของเดิม   

-เพื่อกำรเดินทำงที่
สะดวกและปลอดภัย
ของรำษฎรในพื้นที่ 

-ซ่อมสร้ำงผิวทำงAsphaltic 
Concrete กว้ำง 4.00  ม. 
ระยะทำง  350 ม.หนำ 0.05 ม. 
ตำมแบบและรำยละเอียดของ อบต.
เกำะหวำย ก ำหนด 

 
- 

 
- 

 
 

- 
 

452,000 

 

 
- 

ถนน 
Asphaltic   

1 สำย 

ประชำชน
เดินทำงสัญจร

สะดวก
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ  

 

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

19. ปูผิวจรำจร Asphaltic 
concrete สำยตลำดท่ำ
แดง – หน้ำบ้ำน 
นำงมลิษำ สมำจิตร์ หมู่ 6 

-เพื่อกำรเดินทำงที่
สะดวกและปลอดภัย
ของรำษฎรในพื้นที่ 

-ถนน Asphaltic Concrete   กว้ำง 
4.00 ม.ระยะทำง 1,025 ม.หนำ 
0.05 ม. ตำมแบบและรำยละเอียด
ของ อบต.เกำะหวำย ก ำหนด 

 
1,326,000 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ถนน 

Asphaltic   
1 สำย 

ประชำชนเดิน 
ทำงสะดวก
ปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุ  

 

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

แบบ ผ02 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

20. ก่อสร้ำงถนน  คสล.สำย
กลุ่มบ้ำน นท.ชลัคร คงคำ  
เลียบคลองชลประทำน 
หมู่ที่ 5 ต่อจำกของเดิมถึง
เขต ต.โคกกรวด     

เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของ
ประชำชน 

ก่อสร้ำงถนน คสล.กว้ำง 
5.00 ม. ระยะทำง 130 ม.
หนำ 0.15 ม.ป้ำยโครงกำร  
1 ป้ำย ตำมแบบและรำย 
ละเอียดของ อบต.เกำะหวำย 
ก ำหนด 

 
 

498,000-   

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
ถนน คสล. 
 1 สำย 

 
ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวก 

 
กองช่ำง, 
อบต. 

เกำะหวำย 

21. ก่อสร้ำง ถนน คสล.สำย
บ้ำนนำงค ำหลง  ชูชื่น  
หมู่ที่ 1 

-เพื่อกำรเดินทำงที่
สะดวกและปลอดภัย
ของรำษฎรในพื้นที่ 

-ก่อสร้ำงถนน คสล.ขนำด
กว้ำง 4.00ม. ระยะทำง 180 
ม.หนำ 0.15 ม.ป้ำยโครงกำร 
1 ป้ำยตำมแบบที่  
อบต.เกำะหวำย ก ำหนด     

 
- 

 
498,000  

 
 

 
-  

 
-  

 
ถนน คสล. 

1 สำย 

 
ประชำชนเดินทำง

สัญจรสะดวก
ปลอดภัยและลด

อุบัติเหตุ  

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

22. ก่อสร้ำงถนน คสล.สำย
เลียบคลองท่ำแดง หมู่ 3 
(ต่อจำกของเดิม) 

-เพื่อกำรเดินทำงที่
สะดวกและปลอดภัย
ของรำษฎรในพื้นที่ 

-ก่อสร้ำงถนน คสล.ขนำด
กว้ำง 4.00ม. ระยะทำง 180 
ม.หนำ 0.15 ม.ป้ำยโครงกำร 
1 ป้ำยตำมแบบที่ อบต.เกำะ
หวำย ก ำหนด     

 
498,000 - 

 
498,000  

 
498,000 

 
-  

 
-  

 
ถนน คสล. 

1 สำย 

 
ประชำชนเดินทำง

สัญจรสะดวก
ปลอดภัยและลด

อุบัติเหตุ  

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

23. ก่อสร้ำงถนนดินเลียบ 
คลองคัน หมู่ที่ 6  

เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของ
ประชำชน 

ก่อสร้ำงถนนดินผิวจรำจร 
กว้ำง  6 ม. ระยะทำง 500  
ม. ตำมแบบและรำยละเอียด
ของ อบต.เกำะหวำยก ำหนด 

- - 500,000 - - ถนน 
1 สำย 

ประชำชนเดินทำง
สัญจรสะดวก

ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุ  

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

24. ก่อสร้ำงถนนดินลูกรัง เข้ำ
กลุ่มบ้ำน นำยบุญเหลี่ยม 
ช่วยอำษำ หมู่ที่ 3 
 
 

เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของ
ประชำชน 

ก่อสร้ำงถนนดินผิวจรำจร 
ขนำดฐำน 5 ม.ฐำนกว้ำง 
3 x 140 x 0.80 ม. ตำม
แบบและรำยละเอียดของ 
อบต.เกำะหวำย ก ำหนด 

120,000 - - - - ถนน 
1 สำย 

ประชำชนเดินทำง
สัญจรสะดวก

ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุ  

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

แบบ ผ02 



 
 

43 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 
25. 

ปรับปรุงผิวจรำจร ถนน สำย
บ้ำนนำยชัยยุทธ  ใจผ่อง หมู่ 4  
ต.เกำะหวำย 

-เพื่อกำรเดินทำง
ที่สะดวกและ
ปลอดภัยของ
รำษฎรในพื้นที่ 

ถนน Asphaltic Concrete 
กว้ำง 4.00 ม.ระยะทำง 
200 ม.หนำ 0.05 ม. ตำม
แบบและรำยละเอียดของ 
อบต.เกำะหวำย ก ำหนด  

 
 
- 

 
 
-  

 
 

194,000  

  
 
- 

 
 
- 

 

ถนน Asphaltic   
1 สำย 

ประชำชนเดิน 
ทำงสัญจร
สะดวก
ปลอดภัย และ
ลดอุบัติเหตุ  

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

 
26. 

จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้ำสำธำรณะ
แผงโซลำ่ร์เซลล์  ถนน สำย
พระธำตุ หมู่ที่ 4  ต.เกำะหวำย 

เพื่อสร้ำงควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชำชน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออุปกรณ์
ไฟฟ้ำสำธำรณะแผงโซล่ำร์
เซลล์  หมู่ที่ 4 จ ำนวน 20 
จุดๆละ 33,000 บำท  

 
660,000  

 
- 

 
-  

 
- 

 
- 

ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้เส้นทำง 
ยำมค่ำคืนได้รับ 
ควำมปลอดภัย 

-ประชำชนมี
ไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ใช้ในกำรสัญจร/
ลดอุบัติเหตุ 

 

ส ำนักปลัด 
 

27. จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้ำสำธำรณะ
แผงโซล่ำร์เซลล์  ถนน สำย
คลองปอ หมู่ 2 ต.เกำะหวำย 

เพื่อสร้ำงควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชำชน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออุปกรณ์
ไฟฟ้ำสำธำรณะแผงโซล่ำร์
เซลล์  หมู่ที่ 2จ ำนวน 5 จุดๆ
ละ 33,000 บำท 

 
- 

 
- 

 
- 

 
165,000- 

 

 
- 

ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้เส้นทำง 
ยำมค่ำคืนได้รับ 
ควำมปลอดภัย 

-ประชำชนมี
ไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ใช้ในกำรสัญจร/
ลดอุบัติเหตุ 

 
ส ำนักปลัด 

28. จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้ำสำธำรณะ
แผงโซล่ำร์เซลล์  สำยบ้ำน
หนองรี   หมู่ 3 ต.เกำะหวำย 

-เพื่อสร้ำงควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชำชน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออุปกรณ์
ไฟฟ้ำสำธำรณะแผงโซล่ำร์
เซลล์  หมู่ที่ 3 จ ำนวน 5 
จุดๆละ  33,000 บำท 

 
- 

 
165,000 

 
- 

 
- 

 
-  

ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้เส้นทำง 
ยำมค่ำคืนได้รับ 
ควำมปลอดภัย 

-ประชำชนมี
ไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ใช้ในกำรสัญจร/
ลดอุบัติเหตุ 

 

ส ำนักปลัด 

29. จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้ำสำธำรณะ
แผงโซล่ำร์เซลล์  สำยท่ำแดง- 
วังม่วง หมู่ 3  ต.เกำะหวำย 

-เพื่อสร้ำงควำม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชำชน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ืออุปกรณ์
ไฟฟ้ำสำธำรณะแผงโซล่ำร์
เซลล์  หมู่ที่ 3 จ ำนวน 5 
จุดๆละ  33,000 บำท 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

330,000 

ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้เส้นทำง 
ยำมค่ำคืนได้รับ 
ควำมปลอดภัย 

-ประชำชนมี
ไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ใช้ในกำรสัญจร/
ลดอุบัติเหตุ 

 

 

ทำงหลวง
ชนบท 

แบบ ผ 02 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 30. ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ ต่อ
จำกเขตเทศบำล 4-บ้ำน 
น.ส.คณัส กิจเจริญสุข หมู่ 4 

เพื่อสร้ำงควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชำชน 

ขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ   
- 

 
- 

 
-  

 
- 

 
   

150,000 

ร้อยละ 80ของ
ผู้ใช้เส้นทำงยำม
ค่ำคืนได้รับ
ควำมปลอดภัย 

-ประชำชนมี
ไฟฟ้ำแสง
สว่ำงใช้ในกำร
สัญจร/ลด
อุบัติเหตุ 

 

กองช่ำง/
กำรไฟฟ้ำ

ส่วนภูมิภำค 

31. จัดซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้ำสำธำรณะ
แผงโซล่ำร์เซลล์  สำยบ้ำน 
นำงสุปรำณี พงศ์เผือก คลอง
ท่ำแดง หมู่ 3  

เพื่อสร้ำงควำม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชำชน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ
อุปกรณ์ไฟฟ้ำสำธำรณะแผง
โซล่ำร์เซลล์  หมู่ที่ 3 
จ ำนวน 10จุดๆละ  
33,000 บำท 

 
- 

 
- 

 
330,000  

 
- 

 
 

ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้เส้นทำง 
ยำมค่ำคืนได้รับ 
ควำมปลอดภัย 

-ประชำชนมี
ไฟฟ้ำแสง
สว่ำงใช้ในกำร
สัญจร/ลด
อุบัติเหตุ 

 

ส ำนักปลัด 
 

32. โครงกำรก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้นก้ัน
คลองท่ำแดง หลังบ้ำน 
นำงสะไว้ เชื้อจีน หมู่ 6  

เพื่อกักเก็บน้ ำส ำหรับ
กำรเกษตร ลดปัญหำ
ภัยแล้ง 

-ก่อสร้ำงฝำยน้ ำล้น คสล.  
- 

 
- 

 
- 

 
 .- 

 
100,000 

 
ฝำยน้ ำล้น 

ประชำชนมีน้ ำ
ใช้ใน
กำรเกษตร 

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 
33. ซ่อมฝำยน้ ำล้นคลองท่ำแดง 

บริเวณ หลังบ้ำน  
นำยชู กลีบล ำไย หมู่ที่ 3  

เพื่อกักเก็บน้ ำส ำหรับ
กำรเกษตร ลดปัญหำ
ภัยแล้ง 

-ซ่อมฝำยน้ ำล้นก้ันคลองท่ำ
แดง 

 
- 

 
- 

 
100,000- 

 
- 

 
- 

บำนประตูก้ัน
คลอง 

ประชำชนมีน้ ำ
ใช้ใน
กำรเกษตร 

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 
34. ขุดลอกทำงระบำยน้ ำเลียบ

คลองชลประทำน บ้ำนนำง
จันทร์ เอ่ียมเจริญ –ดอนเจริญ 
หมู่ที่ 5    

เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของ
ประชำชน 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำขุดลอกทำง
ระบำย   หมู่ที่ 5   

 
- 

 
- 

 
- 

 
50,000-   

 
- 

 

ทำงระบำยน้ ำ 
กำรระบำยน้ ำ

เพื่อ
กำรเกษตร 

 

ชลประทำน/
อบจ. 

35. วำงท่อ คสล.พร้อมหูช้ำงก้ัน
คลองคัน บริเวณ นำนำยพัน
ศักดิ์ พิทักษ์สงครำม  หมู่ 6 

เพื่อแก้ปัญหำกำร
ระบำยน้ ำ 

-วำงท่อระบำยน้ ำ คสล.ตำม
แบบที่ อบต.เกำะหวำย 
ก ำหนด  

 
- 

 
- 

 
317,000.-  

 
- 

 
-- 

 

ท่อระบำยน้ ำ 
 

ระบำยน้ ำใน
ฤดูน้ ำหลำก  

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 
 

แบบ ผ 02 
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ที่ 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

36. อุดหนุนขยำยเขตประปำ สำย
บ้ำน นท.ชลัคร -เขต อบต.
โคกกรวด (ต่อจำกของเดิม) 

เพื่อให้ชุมชนมีน้ ำ 
อุปโภค-บริโภค 

-เพื่อจ่ำยอุดหนุนกำรประปำ
ส่วนภูมิภำคในกำรขยำยเขต
ประปำ 

 
- 

 
- 

 
350,000 

 
- 

 
- 

ร้อยละ 
100 ของ
ครัวเรือน มี
น้ ำประปำใช้ 

ประชำชนมี
น้ ำอุปโภค-
บริโภค 

กำรประปำ
ส่วนภูมิภำค 

37. ก่อสร้ำงพร้อมปรับปรุงรำง
ระบำยจำกหน้ำบ้ำนแสนสุขลง
คลองถ่อน ข้ำงโรงฆ่ำสัตว์
เทศบำล  

เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของ
ประชำชน 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมท่อ
ระบำยน้ ำ ตำมแบบและ
รำยละเอียดที่ อบต.เกำะ
หวำย ก ำหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100,000 

 
- 

 

ทำงระบำย
น้ ำ 

กำรระบำย
น้ ำเพื่อ

กำรเกษตร 

 

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

38. ซ่อมท่อระบำยน้ ำช ำรุดหน้ำ
บ้ำนนำงสมพิศ บุญเพ็ง 
หมู่ที่ 6  

เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของ
ประชำชน 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมท่อ
ระบำยน้ ำ ตำมแบบและ
รำยละเอียดที่ อบต.เกำะ
หวำย ก ำหนด 

 
- 

 
- 

 
- 

 
50,000 

 
- 

 

ทำงระบำย
น้ ำ 

กำรระบำย
น้ ำเพื่อ

กำรเกษตร 

กองช่ำง  
อบต. 

เกำะหวำย 

39 ซ่อมแซมฝำปิดท่อระบำยน้ ำ 
ถนนสำยเกำะหวำยเหนือ 

เพื่อแก้ไขปัญหำควำม
เดือดร้อนของ
ประชำชน 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมท่อ
ระบำยน้ ำ ตำมแบบและ
รำยละเอียดที่ อบต.เกำะ
หวำย ก ำหนด 

20,000 - - - -  ฝำท่อ
ระบำยน้ ำ 

ฝำท่อ
ระบำยน้ ำ 

กองช่ำง  
อบต. 

เกำะหวำย 

40. ค่ำออกแบบ ค่ำควบคุมงำนที่
จ่ำยให้เอกชน นิติบุคคลหรือ
บุคคลภำยนอกเพื่อให้ได้มำซ่ึง
สิ่งก่อสร้ำง 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำออก 
แบบ ค่ำควบคุมงำนที่
จ่ำยให้เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคล 
ภำยนอกเพื่อให้ได้มำ
ซ่ึงสิ่งก่อสร้ำง 

-ค่ำออก แบบ ค่ำควบคุม
งำนที่จ่ำยให้เอกชน นิติ
บุคคลหรือบุคคล ภำยนอก
เพื่อให้ได้มำซ่ึงสิ่งก่อสร้ำง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ค่ำออกแบบ  
ค่ำควบคุม 
งำนที่จ่ำยให้
เอกชน นิติ
บุคคลฯ 

ค่ำออกแบบ  
ค่ำควบคุม 

งำนที่จ่ำยให้
เอกชน นิติ
บุคคลฯ 

กองช่ำง  
อบต. 

เกำะหวำย 

 รวม   40  โครงการ   8,515,000 
(15)  

5,885,000 
(9) 

3,826,000 
(11) 

1,998,000 
8)   

1,118,000 
 (5) 

   
 
 

แบบ ผ 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั งเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่3 พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
๒.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1. จัดซ้ือแอสฟัสต์ติก
ส ำเร็จรูป 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ
แอสฟัสตืติกส ำเร็จรูป 
 

จัดซ้ือแอสฟัสต์ติก
ส ำเร็จรูป จ ำนวน 
300 ถุงๆละ  
20 กิโลกรัม  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของถนนได้รับ
กำรพัฒนำ 

ป้องกันรักษำและ  
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

กองช่ำง 

2. โครงกำรจัดซ้ือวัสดุ
ไฟฟ้ำและวิทยุ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซ้ือ
วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้ำและ
วิทยุ เช่น สำยไฟ ปลั๊ก 
หลอดไฟ 

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์
ไฟฟ้ำและวิทยุ เช่น 

สำยไฟ ปลั๊ก 
หลอดไฟ 

60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- ประชำชน
ได้รับควำม
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ประชำชนมีไฟฟ้ำ
แสงสว่ำงใช้ใน
สัญจร/ลดอุบัติเหตู 

กองช่ำง 

3. รวม     2  โครงการ   90,000 90,000 90,000 90,000 90,000    

แบบ ผ02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ 
   เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั งเสริมสร้างความม่ันคงในสงัคมให้มีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1. โครงกำรป้องกันและ 
บรรเทำสำธำรณภัย 
ภำยในต ำบล 

1.เพื่อเตรียมกำร
ป้องกันและลดผล 
กระทบจำกภัยพิบัติ 
2.เพื่อช่วยเหลือรักษำ 
ชีวิตและทรัพย์สินใน
กำรบรรเทำทุกข์ แก่ 
ผู้ประสบภัยตลอดจน
กำรระงับภัย 
3.เพื่อฟื้นฟูกิจกรรม
ต่ำงๆให้กลับสู่สภำวะ
ปกติ 

ช่วยเหลือประชำชน 
ที่ได้รับควำมเดือดร้อน
จำกสำธำรณภัย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80
ของประชำชน
ได้รับควำม
ช่วยเหลือเม่ือ
ประสบภัย 

1.ประชำชนได้รับ 
กำรช่วยเหลืออย่ำง 
ทันท่วงที 
2.ประชำชนมีควำม 
ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 
3.สำมำรถปูองกัน 
และบรรเทำควำม 
เดือดร้อนของ 
ประชำชนได้ใน 
ระดับหน่ึง 

ส ำนักปลัด,
กองช่ำง 

2. โครงกำรติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (ตำมแยก)
ภำยในหมู่บ้ำน หมู่ที่ 
5หมู่ที่ 6 

1.เพื่อป้องปรำมกำร
เกิดเหตุอำชญำกรรม 
ในพื้นที่ สร้ำงควำม
ปลอดภัยในหมู่บ้ำน 
2.เพื่อป้องปรำมกำร 
แพร่ระบำดของ 
ยำเสพติดในพื้นที่ 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
จ ำนวน 10 จุด 

- - - 200,000 - ลดปัญหำ 
อำชญำกรรม
และกำรแพร่
ระบำดของ 
ยำเสพติด 
ร้อยละ90 

1.ป้องกันกำรเกิดเหตุ
อำชญำกรรมในพื้นที่ 
สร้ำงควำมปลอดภัยใน
หมู่บ้ำน 
2.ป้องกันกำรแพร่
ระบำดของยำเสพติดใน
พื้นที่ 
 
 

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

แบบ   ผ 02 
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ที่ 

 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี วัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

 3. โครงกำรติดตั้งเสียง
ไร้สำย(หอกระจำย
ข่ำว) หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชำชน 
สำมำรถรับรู้ข่ำวสำร 
ทำงรำชกำรและกำร 
แจ้งเตือนภัยพิบัติ
ต่ำงๆจำกทำงรำชกำร 

1.ติดตั้งเสียง 
ไร้สำย จ ำนวน 
5 จุด 

- - 150,000 - - ร้อยละ 90 
ของ 
ประชำชนได้
รับรู้ข่ำวสำร
ทำงรำชกำร 

1.ประชำชนสำมำรถ
รับรู้ข่ำวสำรทำงรำชกำร 
2.สำมำรถรับฟังกำรแจ้ง
เตือนภัยพิบัติต่ำงๆจำก
ทำงรำชกำร 

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

4. ก่อสร้ำงหอกระจำย
ข่ำว หมู่ 3  

เพื่อให้ประชำชน 
สำมำรถรับรู้ข่ำวสำร 
ทำงรำชกำรและกำร 

-ก่อสร้ำงหอกระจำย
ข่ำว ศำลำประชำคม 
หมู่ 3 

50,000. - - - - ร้อยละ 90 
ของ 
ประชำชนได้
รับรู้ข่ำวสำร 

ประชำชนสำมำรถรับรู้
ข่ำวสำรทำงรำชกำร 
 

กองช่ำง 
อบต. 

เกำะหวำย 

5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึก
ทบทวน อำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำย 
พลเรือน 

-เพื่อพัฒนำศักยภำพ
ของประชำชน 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในโครงกำร ฝึกทบทวน 
อำสำ สมัครป้องกันภัย
ฝ่ำยพลเรือน 

50,000.- 
 

50,000.
- 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 80
ของประชำชน 

พัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน 

ส ำนักปลัด 

6. อบรมให้ควำมรู้
เก่ียวกับวินัยจรำจร 

-เพื่อพัฒนำศักยภำพ
ของประชำชน 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรอบรมตำม
โครงกำรฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80
ของเยำวชน 

พัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน 

ส ำนักปลัด 

7. มำตรกำรป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทำงถนน
ช่วงเทศกำลและ
อ ำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชน 

-เพื่อป้องกันอันตรำย
ในชีวิตและทรัพย์ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในโครงกำรป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทำงถนน
ช่วงเทศกำลและ
อ ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชน 

50,000.- 
 

50,000.  
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ 80
ของประชำชน 

พัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ประชำชน 

ส ำนักปลัด 

 รวม   7    โครงกำร   320,000 120,000 420,000 470,000 270,000    

แบบ ผ 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั งเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา     
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1. 
  

ส่งเสริมอำชีพบทบำท
สตรีกลุ่มอำชีพ  

 -เพื่อส่งเสริมอำชีพ
บทบำทสตรี 

 - อำชีพบทบำทสตรี 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.-  บทบำทสตรี
กลุ่มอำชีพ 

 สตรีกลุ่มอำชีพใน
ต ำบลมีศักยภำพ 

พัฒนำ
ชุมชน 

2. คำรำวำนเสริมสร้ำงเด็ก -เพื่อส่งเสริมกำร
พัฒนำเด็ก 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัด
กิจกรรมตำมโครงกำรฯ 

40,000.- 40,000.-  
  

40,000.- 
  

40,000.- 
  

40,000.- 
  

ร้อยละ 80
ของเยำวชน 

พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตเยำวชน 

ส ำนักปลัด 

3. 
 

โครงกำร อบต. 
เกำะหวำยไร้ขยะ 

-เพื่อจัดกิจกรรม
อบรมตำมโครงกำร 

-ผู้น ำชุมชน,ประชำชนใน
ต ำบล 

30,000- 30,000- 30,000.- 30,000.- 30,000.- คุณภำพชีวิต
ในต ำบล 

-รำษฎรในต ำบลมี
คุณภำพชีวิตที่ดี 

ส ำนักปลัด 

4. 
 

พัฒนำคุณภำพชีวิต 
และส่งเสริมอำชีพ หมู่ 
1-6 ต.เกำะหวำย 

-เพื่อสนับสนุนพัฒนำ
คุณภำพชีวิต หมู่ 1-6  
ต.เกำะหวำย 

-สนุนพัฒนำคุณภำพ 
ชีวิต หมู่ 1-6 เป็นเงิน  

60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- 60,000.- คุณภำพชีวิต
ในต ำบล 

-รำษฎรในต ำบลมี
คุณภำพชีวิตที่ดี 

พัฒนำ
ชุมชน 

 
5. โครงกำรซ่อมแซมบ้ำนผู้

ยำกไร้ ต ำบลเกำะหวำย 
-เพื่อซ่อมแซมบ้ำนผู้
ยำกไร้  

- ซ่อมแซมบ้ำนผู้ยำกไร้ใน
ต ำบล จ ำนวน 5 หลังๆ
ละ 18,000.- 

90,000.- 90,000.- 90,000.- 90,000. 90,000.- บ้ำนผู้ยำกไร้ -ผู้ยำกไร้ได้รับ
ประโยชน์ 

พมจ.
นครนำยก 

6. จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์
และกำรแพทย์ชุด
ทดสอบสำรเสพติด 
 
 
 
 
 

กิจกรรมป้องกันแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 

กิจกรรมป้องกันแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 

20,000- 20,000 20,000.-  20,000- 20,000.-  กิจกรรม
ป้องกันแก้ไข
ปัญหำ 
ยำเสพติด 
 

ประชำชนห่ำง 
ไกลยำเสพติด 

ส ำนักปลัด 

แบบ ผ02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7. โครงกำรจัดงำน 
วันเด็กแห่งชำติ 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก 
เยำวชน ได้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
บทบำท สิทธิหน้ำที่ของ
ตนเอง 

เด็ก เยำวชนในเขต 
พื้นที่ต ำบลเกำะหวำย
ได้เข้ำร่วมกิจกรรม 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  ร้อยละ 80 
ของเด็ก
นักเรียน 
ในพื้นที่ได้เข้ำ 
ร่วมกิจกรรม 

เด็ก เยำวชน ได้รับ
กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
เก่ียวกับบทบำท 
สิทธิหน้ำที่ของ
ตนเอง 

กอง
กำรศึกษำ 

8. ป้องกันและละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี 

-เพื่อจัดกิจกรรมอบรม
ให้ควำมรู้ในกำรป้องกัน
และละเมิดสิทธิเด็ก
และสตรี 

-ควำมรู้ในกำรป้องกัน
และละเมิดสิทธิเด็ก
และสตรี 

25,000 25,000 
  
 

25,000 
  
 

25,000 
  
 

25,000 
  
 

ร้อยละ 80
ของเด็กและ
สตรี 

 พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของประชำชน 

ส ำนักปลัด 

9. โครงกำรเรียนรู้ด้วยใจ
ห่ำงไกลยำเสพติด 

-เพื่อจัดกิจกรรม
โครงกำรเรียนรู้ด้วยใจ
ห่ำงไกลยำเสพติด 

-โครงกำรเรียนรู้ด้วยใจ
ห่ำงไกลยำเสพติด 

25,000  25,000   25,000  25,000   25,000  ร้อยละ 80
ของประชำชน 

กำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพ
ติด 

ส ำนักปลัด 

10. โครงกำรคำรำวำน
เสริมสร้ำงเด็ก 

เพื่อจัดกิจกรรม
โครงกำรคำรำวำน
เสริมสร้ำงเด็ก 

โครงกำรคำรำวำน
เสริมสร้ำงเด็ก 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80
ของประชำชน 

พัฒนำคุณภำพชีวิต
ของประชำชน 

ส ำนักปลัด 

11. โครงกำรสำนสัมพันธ์
สำยใยรักในครอบครัว 

เพื่อจัดกิจกรรม
โครงกำรสำนสัมพันธ์
สำยใยรักในครอบครัว 

โครงกำรสำนสัมพันธ์
สำยใยรักในครอบครัว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80
ของประชำชน 

พัฒนำคุณภำพชีวิต
ของประชำชน 

ส ำนักปลัด 

 รวม   11   โครงการ   455,000 455,000 455,000 455,000 455,000    

 

แบบ ผ 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั งเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1. โครงกำรจัดซ้ืออุปกรณ์
ตรวจสุขภำพด้ำน
สำธำรณสุข(อสม.) 

เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์ตรวจ
สุขภำพสำธำรณสุข
เบื้องต้นส ำหรับประชำชน 

ประชำชนในต ำบล 80,000. 80,000.- 80,000.- 80,000.- 80,000.- อุปกรณ์ตรวจ
สุขภำพด้ำน
สำธำรณสุข 
(อสม.) 

-กำรตรวจคัด
กรองสุขภำพ
ประชำชน 

รพ.สต. 
บ้ำนใหม่ 

 

2. จัดซ้ือสำรเคมีโรคมือ เท้ำ
ปำกเปื่อย 

-เพื่อจัดซ้ือสำรเคมีโรคมือ 
เท้ำปำกเปื่อย 

 สำรเคมีโรคมือ 
เท้ำปำกเปื่อย 

10,000.
- 

10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.   สำรเคมีโรคมือ 
เท้ำปำกเปื่อย 

-ป้องกันโรคมือ
เท้ำปำกเปื่อย 

ส ำนักปลัด 

3. จัดซ้ือสำรเคมีและอุปกรณ์
ป้องกันโรค โควิด-19 

-เพื่อจัดซ้ือสำรเคมีและ
อุปกรณ์ป้องกันโรค โควิด-
19 

 สำรเคมีและ
อุปกรณ์ป้องกันโรค 
โควิด-19 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สำรเคมีและ
อุปกรณ์ป้อง กัน
โรค โควิด-19 

 ควบคุมกำร
ระบำดของโรค   
โควิด-19 

ส ำนักปลัด 

4. อุดหนุนงบประมำณ
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำม
แนวทำงโครงกำรพระรำช 
ด ำริด้ำนสำธำรณสุข 
หมู่บ้ำนละ 20,000 บำท 
ด ำเนินกิจกรรมฯ  

เพื่อให้แต่ละหมู่บ้ำนมี
งบประมำณได้ด ำเนินงำน
ตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข   

6 หมู่บ้ำน
ด ำเนินกำรตำม
พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข  

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 หมู่บ้ำนแต่ละ
หมู่บ้ำนได้รับ
เงินอุดหนุน  
 

หมู่บ้ำนมีงบ 
ประมำณด ำเนิน 
งำนตำมแนว 
ทำงโครงกำร
พระรำชด ำริ
ด้ำนสำธำรณสุข 

กรมส่งเสริม
กำร
ปกครอง
ท้องถิ่น 

5. จัดซ้ือสำรเคมีพ่นและ
ก ำจัดแมลงชนิดเข้มข้น 

-เพื่อจัดซ้ือสำรเคมีป้องกัน
ก ำจัดแมลง ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

-สำรเคมีป้องกัน
ก ำจัดแมลง 
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

80,000- 80,000 80,000 80,000 80,000 -สำรเคมีก ำจัด
แมลง ป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

-ควบคุมกำร
ระบำดโรค
ไข้เลือดออก 

ส ำนักปลัด 

แบบ ผ 02 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา      
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

 ๒๕62 
(บาท) 

๒๕63 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

6. 
 
 

โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้ำ 
ตำมพระปณิธำน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอเจ้ำ
ฟ้ำจุฬำภรณ์ฯ  

-เพื่อจัดซ้ือวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ำสุนัขและ
แมว 

-จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้ำ(สุนัขและ
แมว) พร้อมอุปกรณ์
จ ำนวน 800โด๊สๆละ
30บำท 

24,000 
 
 
 
 

 

24,000 
 
 
 
 

 

24,000 
 
 
 

 
 

24,000 
 
 
 
 

 

24,000 
 
 
 
 

 

วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ำ 

สัตว์เลี้ยงได้รับ
วัคซีนพิษสุนัข
บ้ำ(สุนัขและ 
แมว) 

ส ำนักปลัด 
 
 
 
 

7.  ส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตำม
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย  ตำมพระปณิธำน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกยำ
เธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ฯ   

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรส ำรวจ
ข้อมูลจ ำนวน สุนัขและ
แมว ตำมโครงกำรสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย  
ตำมพระปณิธำน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอ
เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ์ฯ  

-ข้อมูลจ ำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตำม
โครงกำรฯ ตัวๆละ 6
บำท ปีละ 2 ครั้งภำยใน
เดือนธันวำคมและเดือน
มิถุนำยน 

5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.- ค่ำบันทึก
ข้อมูลจ ำนวน
สัตว์และ 
ทะเบียนสัตว์ 

ข้อมูลจ ำนวน
สัตว์และกำร
ขึ้นทะเบียน
สัตว์ (สุนัข
และแมว) 
 

ส ำนักปลัด 

8. โครงกำรป้องกันโรคไข้หวัด
นก ไข้หวัด  2009  ในเขต
ต ำบลเกำะหวำย 

เพื่อป้องกันโรคไข้หวัด
น ก แ ล ะ โ ร ค ไ ข้ ห วั ด  
2009 

รณรงค์ป้องกันโรค  
 จ ำนวน  6  หมู่บ้ำน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ 80 
ของโรค
ไข้หวัดนก
ได้รับกำร
ป้องกัน 

ควบคุมกำร
ระบำดโรค
ไข้หวัดนกและ
ไข้หวัด 
2009 

ส ำนักงำน
ปลัด 

9. จัดกำรแข่งขันกีฬำสร้ำงควำม
สำมัคคีปรองดองสมำนฉันท์ 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำฯ 

-กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -กีฬำเพื่อ
ควำมสำมัคคี 

-ประชำชนมี
ควำมสำมัคคี 

ส ำนักปลัด 

 รวม     9     โครงการ   469,000 469,000 469,000 469,000 469,000    

แบบ ผ 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั งเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3.4 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา     
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1. โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ
ศพด.บ้ำนดงแขวน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำ
ส ำหรับศพด.บ้ำนดง
แขวน  

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำร ศึกษำส ำหรับ ศพด. จัดสรรส ำหรับ
เด็กปฐมวัย  จ ำนวน 30 คนๆละ 1,130 
บำทต่อปี ดังน้ี  
1.ค่ำหนังสือเรียน อัตรำคนละ 200/ปี  
2.ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน อัตรำ คนละ 200/ปี  
3.ค่ำเครื่องแบบนักเรียน อัตรำคนละ 
 300/ปี  
4.ค่ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนอัตรำ คนละ 
430/ปี   

40,000 
  

40,000 
  

40,000 
  

40,000 
  

40,000 
  

ศพด. 
บ้ำนดง
แขวน 

ศพด.บ้ำนดง
แขวนได้
มำตรฐำนตำมที่
กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น
ก ำหนด 

กอง
กำรศึกษำ 

2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนศพด.บ้ำนดงแขวน 

ค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ศพด.บ้ำนดงแขวน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ศพด.บ้ำนดงแขวน จ ำนวน 30คนๆละ 
1700 บำท  

51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 -กำร
พัฒนำ 
กำรเรียน
กำรสอน 

ศพด. มีกำร
พัฒนำ กำรเรียน
กำรสอน  อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

กอง
กำรศึกษำ 

3. พัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.
บ้ำนดงแขวน 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพัฒนำ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.
บ้ำนดงแขวน 

-ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้ำนดงแขวน 4,000.- 
   

4,000.- 
   

4,000.- 
   

4,000.- 
   

4,000.- 
  

-กำร
พฒันำครู 

-ครูผู้ดูแลเด็ก 
ศพด.ได้รับกำร
พัฒนำ 

กอง
กำรศึกษำ 

4. ค่ำพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพ
ครู 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำพัฒนำ
ผู้ประกอบวิชำชีพครู 

พัฒนำผู้ประกอบ 
วิชำชีพครู 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ผู้ประกอบ
วิชำชีพครู 

พัฒนำผู้
ประกอบ 
วิชำชีพครู 

กอง
กำรศึกษำ 

แบบ ผ 02 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ 

 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา     
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5. 

ส่งเสริมสนับสนุนกำรเรียนรู้
นอกสถำนที่ ของนักเรียน
ศพด.บ้ำนดงแขวน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินโครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำร
เรียนรู้นอกสถำนที่ ของ
นักเรียนศพด.บ้ำนดงแขวน 

กำรเรียนรู้นอกสถำนที่            
ของนักเรียนศพด. 
บ้ำนดง แขวน 

30,000  - 30,000   30,000 

  

30,000  30,000 

  

นักเรียนศพด.
บ้ำนดงแขวน 

นักเรียนศพด.
บ้ำนดงแขวน 
ได้รับกำรเรียน 
รู้นอกสถำนที่ 

กอง
กำรศึกษำ 

6. 

อุดหนุนอำหำรกลำงวัน
นักเรียนชั้นอนุบำล 1 ถึง
ประถมศึกษำปีที่ 6  รร.
บ้ำนดงแขวน 

เพื่ออุดหนุนค่ำอำหำร
กลำงวันส ำหรับเด็ก ป.1 – 
ป.6 รร.บ้ำนดงแขวน 
 

-อุดหนุนอำหำรกลำงวัน    
จ ำนวน 1 แห่ง 

 

656,000 
  

656,000 
  

656,000 
  

656,000 
  

656,000 
  

ร้อยละ 80  
ของเด็กได้รับ
สำรอำหำร
ครบถ้วน 

เด็กนักเรียน
ได้รับสำร 
อำหำร
ครบถ้วน 

กอง
กำรศึกษำ 

7. 

อุดหนุนค่ำอำหำรเสริม 
(นม) ส ำหรับส ำหรับเด็กเล็ก 
,เด็กอนุบำล เด็กชั้นป.1- 
ป.6 รร.บ้ำนดงแขวน 

เพื่ออุดหนุนค่ำอำหำรเสริม 
(นม) ส ำหรับเด็กเล็ก ,เด็ก
อนุบำล เด็กชั้น ป.1-ป.6 
รร.บ้ำนดงแขวน 

อุดหนุนอำหำรเสริม (นม) 
จ ำนวน 1 แห่ง 

337,000 
  

370,000 
  

370,000 
  

380,000 
  

370,000 
  

ร้อยละ100 
ของเด็กได้รับ
อำหำรเสริม 
(นม) ครบถ้วน 

เด็กนักเรียน
ได้รับอำหำร
เสริม (นม) 
ครบถ้วน 

กอง
กำรศึกษำ 

8. 

โครงกำรอุดหนุนค่ำอำหำร
กลำงวันส ำหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กของ 
อบต.เกำะหวำย 

เพื่ออุดหนุนค่ำอำหำร
กลำงวันส ำหรับเด็กของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ อบต.
เกำะหวำย 

อุดหนุนอำหำรกลำงวัน 
จ ำนวน 1 ศูนย์ 

161,700 
  

161,700 
  

161,700 
  

161,700 
  

161,700 
  

ร้อยละ 100  
ของเด็กได้รับ
สำรอำหำร
ครบถ้วน 

เด็กนักเรียน
ได้รับ
สำรอำหำร
ครบถ้วน 

กอง
กำรศึกษำ 

9. โครงกำรทุนกำรศึกษำ เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือ
ทุนกำร ศึกษำส ำหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษำในชุมชน 

ทุนกำรศึกษำส ำหรับ
นักเรียน นักศึกษำ 
ในต ำบลเกำะหวำย 

30,000 30,000 3 0 , 0 0 0 30,000 3 0 , 0 0 0 นักเรียน 
นักศึกษำได้รับ
ทุนกำรศึกษำ 

นักเรียน
นักศึกษำได้รับ
ทุนกำรศึกษำ 

กอง
กำรศึกษำ 

 รวม  9  โครงการ   1,319,700 1,319,700 1,319,700 1,319,700 1,319,700    
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั งเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

    
ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1. โครงกำรพัฒนำ 
คุณภำพชีวิตผู้ป่วย 
ด้อยโอกำส และ 
ครอบครัวผู้มีรำยได้
น้อยและไร้ที่พึ่ง 

-เพื่อช่วยเหลือพฒันำ
คุณภำพชีวิตของผู้ปุวย
ด้อยโอกำสและครอบครัว
ผู้มีรำยได้น้อยและไร้ที่พึ่ง 

ผู้ป่วยด้อยโอกำส 
และครอบครัวผู้ 
มีรำยได้น้อยและไร้
ที่พึ่งได้รับควำม 
ช่วยเหลือ 

30,000 
  

30,000 
  

30,000 
  

30,000 
  

30,000 
  

ร้อยละ 70ของ
ผู้ปุวยด้อยโอกำส 
และครอบครัวผู้มี
รำยได้น้อยและไร้
ที่พึ่งมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

-คุณภำพชีวิตของ
ผู้ป่วยด้อยโอกำส
และครอบครัว 
ผู้มีรำยได้น้อยและ
ไร้ที่พึ่งดีขึ้น 

 ส ำนักปลัด 

  รวม  1 โครงการ   30,000 
  

30,000 
  

30,000 
  

30,000 
  

30,000 
  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเทีย่ว สิ่งอ้านวยความสะดวก สินค้าบริการและบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานอย่างบูรณาการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

    
ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1. ประเพณีสงกรำนต์ -เพื่อจ่ำยเป็นค่ำกำร
จัดงำนประเพณี
สงกรำนต์ 

-จัดงำนประเพณี
สงกรำนต์ 

20,000 
  

20,000 
  

20,000 
  

20,000 
  

20,000 
  

ประเพณี
สงกรำนต์ 

-สืบสำนวัฒนธรรม
ประเพณี 

กอง
กำรศึกษำ 

2. ส่งเสริมประเพณีตักบำตร
เทโวโรหนะ 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดงำนประเพณี 
ตักบำตรเทโวโรหนะ 

-จัดงำนประเพณี 
ตักบำตรเทโวโรห
นะ 

15,000 
  

15,000 
  

15,000 
  

15,000 
  

15,000 
  

ประเพณี 
ตักบำตรเทโว

โรหนะ 

-สืบสำนวัฒนธรรม
ประเพณี 

กอง
กำรศึกษำ 

3. โครงกำรส่งเสริมกำรจัด
งำนประเพณีต่ำงๆ ในเขต
ต ำบลเกำะหวำย 

เพื่อให้ประชำชน
ร่วมกันจัดงำนประ 
เพณีต่ำงๆ ในต ำบล 

จัดงำนประเพณี
ต่ำงๆ 

  

50,000 
  

50,000 
  

50,000 
  

50,000 
  

50,000 
  

ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนได้เข้ำ
ร่วมกิจกรรม 

ประชำชนได้ร่วม
กิจกรรมทำง
ประเพณีมำกขึ้น 

กอง
กำรศึกษำ 

4. 
 

โครงกำรส่งเสริมกำรจัด
งำนวันส ำคัญทำงศำสนำ 
เช่น วันเข้ำพรรษำ ฯลฯ 

เพื่อส่งเสริมจัด
กิจกรรมทำงศำสนำ 

จัดกิจกรรมทำง
ศำสนำ 

  

20,000 
  

20,000 
  

20,000 
  

20,000 
    

20,000 
  

ร้อยละ 80 ของ
กิจกรรมได้
ด ำเนินกำร 

ประชำชนให้
ควำมส ำคัญวันส ำคัญ
ทำงศำสนำมำกขึ้น 

กอง
กำรศึกษำ 

5. 
 

โครงกำรจัดงำนพิธีกำร
ต่ำงๆ  

เพื่อส่งเสริมกำรจัด
กิจกรรมในวันส ำคัญ
ทำงรัฐพิธีต่ำงๆ  

จัดกิจกรรมทำงรัฐ
พิธี 8 ครั้ง/ปี 

 

200,000 
  

200,000 
  

200,000 
  

200,000 
  

200,000  ร้อยละ 80 ของ
กิจกรรมได้
ด ำเนินกำร 

กำรจัดงำนรัฐพิธี  
เป็นไปด้วยดี 

กอง
กำรศึกษำ 

6. โครงกำรอุดหนุนอ ำเภอ
ปำกพลีโครงกำรจัดงำน
พิธีอ ำเภอปำกพลี 

เพื่ออุดหนุนอ ำเภอ
ปำกพลีในกำรจัดงำน
พิธีต่ำง ๆ 

งำนพิธีส ำคัญ  20,000 
  

20,000 
  

20,000 
  

20,000 
  

20,000 
  

ร้อยละ 80 ของ
อ ำเภอปำกพลี
ได้ด ำเนินกำร
ตำมโครงกำรฯ 

สร้ำงจิตส ำนึกให้
ประชำชนในพื้นที่
อ ำเภอปำกพลี ให้มี
ควำมจงรักภักดี 

กอง
กำรศึกษำ 

 รวม   6   โครงการ      325,000 325,000 325,000 325,000 325,000    

แบบ ผ 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั งเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่2 พัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.7 แผนงานงบกลาง 

    
ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
บาท 

2567 
บาท 

2568 
บาท 

2569 
บาท 

2570 
บาท 

1. โครงกำรสนับสนุน 
กำรสร้ำงหลักประกัน
รำยได้ให้แก่ผู้สูงอำยุ 
ต ำบลเกำะหวำย 

1.เพื่อเป็นหลักประกัน 
รำยได้แก่ผู้สูงอำยุ 
อย่ำงเป็นระบบ 

จ่ำยเงินสงเครำะห์ 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

ภำยในตำบล 

3,492,000 3,492,000 3,492,000 3,492,000 3,492,000 ร้อยละ 100 
ของผู้สูงอำยุ 
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผู้สูงอำยุได้รับ 
เบี้ยยังชีพ 

ส ำนักปลัด 

2. โครงกำรสนับสนุน 
สวัสดิกำรสังคม 
ให้แก่ผู้พิกำรหรือ 
ทุพพลภำพต ำบล 

เพื่อช่วยเหลือผู้พิกำร
ด้ำนรำยได้ที่ไม่เพียง 
พอต่อกำรยังชีพ 

จ่ำยเงินสงเครำะห์ 
เบี้ยยังชีพผู้พิกำร 

ในต ำบล 

1,099,200 1,099,200 1,099,200 1,099,200 1,099,200 ร้อยละ 100 
ของผูพ้ิกำรได้ 
รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้พิกำรได้รับ 
เบี้ยยังชีพ 

ส ำนักปลัด 

3. โครงกำรสงเครำะห์
เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
ต ำบลเกำะหวำย 

เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอดส์
ได้รับสงเครำะห์
งบประมำณใน 
กำรยังชีพ 

จ่ำยเงินสงเครำะห์ 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย 

เอดส์ ภำยในต ำบล 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ร้อยละ 100 
ของผูต้ิดเชื้อ
เอดส์ได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

เชื้อเอดส์ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ส ำนักปลัด 

4. โครงกำรสนับสนุน
กองทนุนหลักประกัน      
สุขภำพ  ต ำบล 

 เกำะหวำย  

เพื่อให้ประชำชนน
ต ำบล มีสุขภำพดี 

สมทบงบประมาณ
เข ้ำกองทุน สปสช. 

40,000.- 40,000.- 40,000.- 40,000.- 40,000.- สนับสนุน
งบประมำณให้
กองทุน 
สปสช. 

 สปสช.ด ำเนิน 
กำร ส่งเสริม
สุขภำพ
ประชำชนได้
อย่ำงทั่วถึง 

ส ำนักปลัด 

 รวม  4 โครงการ   4,655,200 4,655,200 4,655,200 4,655,200 4,655,200 4,655,200   

แบบ ผ.02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 อนุรักษ ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.2 แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1. จ้ำงเหมำก ำจัด
ผักตบชวำ วัชพืช สิ่ง
ปฏิกูลฯลฯในแม่น้ ำ 
ล ำคลอง แหล่งน้ ำ
สำธำรณะ ถนน ใน
ต ำบลเกำะหวำย        

เพื่อก ำจัดผักตบชวำ 
วัชพืช สิ่งปฏิกูลฯลฯใน
แม่น้ ำ ล ำคลอง แหล่งน้ ำ
สำธำรณะ ถนน ในต ำบล
เกำะหวำย        

เพื่อก ำจัดก ำจัดผักตบชวำ 
วัชพืช สิ่งปฏิกูลฯลฯในแม่น้ ำ 
ล ำคลอง แหล่งน้ ำสำธำรณะ 
ถนน ในต ำบลเกำะหวำย        

300,000 300,000  300,000 300,000  300,000   ก ำจัดวัชพืช
และสิ่งปฏิกูล
ในต ำบล 

กำรระบำยน้ ำได้ดี
ในฤดูน้ ำหลำก 

กองช่ำง,อบจ.
นครนำยก 

 รวม 1 โครงการ   300,000 300,000  300,000 300,000  300,000      

แบบ ผ 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั งเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 พัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร 
5.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2566 

(บำท) 
2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

1. โครงกำรจัดกิจกรรม 
ปกป้องสถำบัน
ส ำคัญ 
ของชำติ 

-เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมใน 
กำรปกป้อง เทิดทูนสถำบัน 
พระมหำกษัตริย์ ซ่ึงเป็นศูนย์ 
รวมแห่งควำมเป็นชำติและ 
ควำมสำมัคคีของคนในชำติ 

-ประชำชนใน
พื้นที่ 
ต ำบลเกำะหวำย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ 30 
ของ
ประชำชน 
ได้เข้ำร่วม 
กิจกรรม 

ประชำชนมี
ควำมรักสำมัคคี
ปกป้องและ
เทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 

ส ำนักปลัดฯ 

2. ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ใ น ก ำ ร
เลือกตั้ง 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

กำรเลือกตั้งของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  

500,000 
  

- - - - 
 

ร้อยละ 80 
ข อ ง ก ำ ร
เลื อกตั้ ง ไ ด้
ด ำเนินกำร 

ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรออก
ใช้สิทธิของตน
ตนเองมำกขึ้น 

ส ำนักปลัด 

3. โครงกำรฝึกอบรม 
สัมมนำและศึกษำ 
ดูงำน 
 

-เพื่อให้คณะผู้บริหำร สมำชิก 
สภำท้องถิ่น ผู้น ำท้องที่ และ
บุคลำกร ในองค์กร ได้เรียนรู้
หลักกำรบริหำรงำนของท้องถิ่น
อ่ืนที่ประสบควำมส ำเร็จ เพื่อเพิ่ม
ทักษะในกำรปฏิบัติงำนตำม
หลักกำรบริหำรงำนท้องถิ่น และ 
น ำมำปรับใช้ในกำรพัฒนำท้องถิ่น
ของตนเอง  
 

ผู้บริหำรท้องถิ่น 
สมำชิกสภำ
ท้องถิ่น 
ผู้นำท้องที่ 
พนักงำน 
ส่วนต ำบล 
  
  

400,000. 
 

400,000 
 

400,000.  
 

400,000. 
 

400,000. 
 

ประสิทธิภำ
พ ผู้น ำ
ชุมชน 

ประสิทธิภำพ
ผู้น ำชุมชน 

ส ำนักปลัด 

แบบ ผ ๐2 
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ที่ 
 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บำท) 

2567 
(บำท) 

2568 
(บำท) 

2569 
(บำท) 

2570 
(บำท) 

4. โครงกำรสถำนที่ 
กลำงส ำหรับศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำรกำร 
จัดซ้ือ/จัดจ้ำงของ
หน่วยกำรบริหำร
รำชกำรส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ ำเภอ 

เพื่อสนับสนุนกำร
ด ำเนิน งำนของศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำรกำรจัดซ้ือ
จัดจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลระดับ
อ ำเภอ 
 

อุดหนุนศูนย์ข้อมูล 
ข่ำวสำรกำรจัดซ้ือ 
จัดจ้ำงระดับอ ำเภอ 
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
ขององค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รอ้ยละ 100
ของหน่วย
บริหำรรำช กำร
ส่วนท้องถิ่นใน
อ ำเภอปำกพลี
ได้ใช้บริกำรศูนย์ 
ข้อมูลข่ำวสำร
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
ระดับ อ ำเภอ 

มีสถำนที่กลำง
ส ำหรับศูนย์ 
ข้อมูลข่ำวสำร
กำรจัดซ้ือ/ 
จัดจ้ำงของ
หน่วยกำร 
บริหำรรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น 
ระดับอ ำเภอ 

ส ำนักปลัด 

5. จัดซ้ือรถขยะ -เพื่อแก้ปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชน 

-รถบรรทุกขยะ ขนำด 6 
ตัน 6ล้อ ปริมำตร
กระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ  
6,000 ซีซี หรือก ำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 
170 กิโลวัตต์ แบบเปิด
อัดท้ำย  ตำมรำคำ
มำตรฐำนครุภัณฑ์ 

 
2,400,000. 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
รถบรรทุกขยะ 

 -ประชำชน
ได้รับ  บริกำร
ชีวิตควำม
เป็นอยู่ ด้ำน
สำธำรณสุข 

 
 

ส ำนักปลัด 

6. จัดซ้ือถังขยะ -เพื่อแก้ปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชน 

-ถังขยะ ขนำด 120 ลิตร  
จ ำนวน 20 ถังๆละ 
1,300       บำท เป็น
เงิน 26,000.- 

 
26,000.- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ถังขยะ 

 -ประชำชน
ได้รับ  บริกำร
ชีวิตควำม
เป็นอยู่ ด้ำน
สำธำรณสุข 

 
 

ส ำนักปลัด 

 รวม   6 โครงกำร   3,386,000 440,000 440,000 4400,000 440,000    

แบบ ผ 02 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงจัดเตรียมโครงสร้างพื นฐานให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมทั งเสริมสร้างความม่ันคงในสังคมให้มีความสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่4 พัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการที่ดี 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร 
5.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและที่ผ่านมา    
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

๒๕67 
(บาท) 

๒๕68 
(บาท) 

๒๕69 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1. โครงกำรจัดเวที
ประชำคม 

เพื่อจัดกิจกรรม
โครงกำรจัดเวที
ประชำคม 

โครงกำรจัดเวทีประชำคม 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80ของ
ประชำชน 

พัฒนำคุณภำพชีวิต
ของประชำชน 

ส ำนักปลัด 

2. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้
เก่ียวกับกฎหมำยทั่วไป
ส ำหรับประชำชน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนได้รับควำมรู้ 
เก่ียวกับกฎหมำย
ทั่วไป 

ประชำชนทั่วไปมีควำมรู้
ทำงด้ำนกฎหมำย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละ 80
ของประชำชน
ได้รับควำมรู้
ด้ำนกฎหมำย 

 ประชำชนได้รับ
ควำมรู้ด้ำน

กฎหมำยทั่วไป 

ส ำนักปลัด 

3. จัดซ้ือหนังสือพิมพ์
ประจ ำหมู่บ้ำน 

-เผยแพร่ควำมรู้ให้ทัน
ต่อเหตุกำรณ์ปัจจุบัน 

-เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
หนังสือพิมพ์ ประจ ำ
หมู่บ้ำนๆละ 2 ฉบับ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

หนังสือพิมพ์ ประชำชนได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำร 

ส ำนักปลัด 

 รวม   3  โครงการ   85,000 85,000 85,000 85,000 85,000    

แบบ ผ 02 
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64 62 63 

 
 

 
๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

 ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจดัท ำแผนพฒันำท้องถ่ินของตนเอง 
โดยในกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน จะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ทั้งนี ้แผนพัฒนำท้องถ่ินจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบลแผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็น
กำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน ดังนั้น จึงต้องมีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวัดข้ึน ตำมกระบวนกำรพิจำรณำจำกประชำคมท้องถ่ินระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมกำรพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ินระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท ำทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวัด เพื่อให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล โดยน ำ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ แผนพัฒนำ
ท้องถ่ินของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สำมำรถบูรณำกำรกับแผนพัฒนำจังหวัด แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของ
จังหวัดและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนอันจะน ำสู่กำรจัดท ำงบประมำณ ที่มีประสิทธิภำพในท้องถ่ินได้
อย่ำงแท้จริง เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำท้องถ่ินให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนในท้องถ่ิน ดังนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงต้องก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด เพื่อน ำไปสู่กำรบูรณำกำรร่วมกัน ให้เกิดควำม
สอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด สำมำรถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดแผนพัฒนำภำค แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์๔.๐ และในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) จะต้องมีกำรติดตำมและติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำท้องถ่ิน จะต้องด ำเนินกำรให้คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ โดยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย 
รำยละเอียดแนวทำงกำรพิจำรณำตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ 
พฤษภำคม ๒๕๖๒ เรื่องซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังนี ้
 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินนั้น จะต้องมีกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ โดยจะต้อง ติดตำมและประเมินยุทธศำสตร์ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร
จัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
กำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12 ตำมระเบียบ และในกำรประเมิน
แผนน้ันจะต้องด ำเนินกำรประเมินคุณภำพ ของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำมแนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล

การติดตามและประเมินผล 

  62 
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ยุทธศำสตร์ เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนำท้อง ถ่ินห้ำปีขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน แจ้ งตำมหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภำคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำง
กำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
  4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
   (1) กำรวัดผลในเชิงปริมำณ ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำข้ึนมำ
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำร พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ เกิดประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลสูงสุดในกำรแก้ไขปัญหำ ให้กับประชำชน ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำนั้นจะต้องมีกำรติดตำมและประเมิน
แผนพัฒนำ ตำมระเบียบ กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
หมวด 6 ข้อ 29 และ ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำเป็นผู้ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำ ซึ่ง คณะกรรมกำรจะต้องด ำเนินกำรก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  
ด ำเนินกำรติดตำม และประเมินผลแผนพัฒนำ รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล
แผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหำรทอ้งถ่ินเสนอต่อสภำท้องถ่ิน และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน พร้อม
ทั้ง ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถ่ินทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับ
แต่วัน รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำง
น้อยปีละ 1 ครั้ง ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี  
 

   โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี  
    แบบที่ 1 กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
   แบบที่ 2 แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
   แบบที่ 3 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์  
   แบบประเมินคุณภำพของแผนพัฒนำ  
   กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)  
  4.3.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ กำรจัดผลเชิงคุณภำพ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ใช้กำรส ำรวจควำมพึง
พอใจในกำรวัดผลเชิง คุณภำพโดยภำพรวม โดยได้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ซึ่งกำรประเมินควำมพึงพอใจท ำ ให้
ทรำบถึงผลเชิงคุณภำพ ในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภำพรวม  
 

  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี  
           แบบที่ 3/2 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
   แบบที่ 3/3 แบบประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำร 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
    1. เกิดกำรพัฒนำพัฒนำที่ล่ำช้ำ เพรำะกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่ำน 
กระบวนกำรหลำยข้ันตอน สลับสับซ้อน 
    2. ประชำชนอำจเกิดควำมเบื่อหน่ำยกับกระบวนกำรจัดท ำแผนที่มีควำมยุ่งยำกมำกข้ึน  
    3. ปัญหำอำจไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงตรงจุดเพรำะข้อจ ำกัดของระเบียบกฎหมำยที่ท ำได้ยำกและ
บำง เรื่องอำจท ำไม่ได้  
  4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
   1. กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินห้ำปีควรพิจำรณำใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมำเป็นกรอบใน
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินห้ำปีและให้มีควำมสอดคล้องกัน  
   2. กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินห้ำปีควรพิจำรณำงบประมำณและค ำนึงถึงสถำนะกำรคลังในกำร 
พิจำรณำโครงกำร/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนำท้องถ่ิน  
   3. ควรเร่งรัดให้มีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยให้สำมำรถ 
ด ำเนินกำรได้ในปีงบประมำณนั้น  
   4. อบต. ควรพิจำรณำต้ังงบประมำณให้เพียงพอและเหมำะสมกับกับภำรกิจแต่ละด้ำนที่จะต้อง 
ด ำเนินกำรซึ่งจะช่วยลดปัญหำในกำรโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ 
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