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 ส่วนที่ ๑ 
 
 

1. ด้านกายภาพ  
 1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก มีที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต าบลถลุงเหล็ก อ าเภอโคกส าโรง จังหวัด
ลพบุรี อยู่ห่างจากอ าเภอโคกส าโรงไปทางทิศตะวันตก ถนนสายอ าเภอโคกส าโรง – บ้านหมี่ ประมาณ  4 กิโลเมตร 
และห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ 36 กิโลเมตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          /เนื้อที่.... 
 
 

 
 

เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) 
องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก มีเนื้อที่โดยประมาณทั้งหมด 36.55  ตารางกิโลเมตร หรือ  

22,843.75  ไร่ แยกเป็น พื้นที่การเกษตร 11,500 ไร่ และที่อยู่อาศัย 3,438  ไร่  
 
 

 
แผนที่องค์การบรหิารส่วนต าบลถลุงเหล็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มน้ าท่วมขัง ลักษณะดินเป็นดิน
ร่วนและดินเหนียว เหมาะส าหรับท าการเกษตร ส่วนมากเป็นพื้นนารอน้ าฝนจากธรรมชาติ 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแร้ง  

แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส  
ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  40  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด
“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แต่ในเขตเทศบาลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  900  มิลลิเมตร   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1 
– 2  สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจ
ยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด  ประมาณ   15  องศา    

 1.4 ลักษณะของดิน  
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  75 %  และเป็นดินเหนียวประมาณ 25%   
  
2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
 2.1 เขตการปกครอง  

       องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก มีเขตการปกครอง 8 หมู่บ้าน ดงันี ้
            หมู่ที่  1  บ้านหนองบัวหิ่ง  
            หมู่ที่  2  บ้านหัวสระ             

หมู่ที่  3  บ้านใต้วัด   
หมู่ที่  4  บ้านใหม่ใต้วัด   
หมู่ที่  5  บ้านหนองผักแว่น  
หมู่ที่  6  บ้านเก่า   
หมู่ที่  7  บ้านโนน   
หมู่ที่  8  บ้านใหม่เกษตร    

 
-อาณาเขต    
-  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง 

      -  ทิศใต ้  ติดต่อกับ ต าบลวังขอนขว้าง อ าเภอโคกส าโรง 
      -  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลโคกส าโรง  อ าเภอโคกส าโรง 
      -  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลดงพลับ  อ าเภอบ้านหมี่ 
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 2.2 การเลือกต้ัง  
สภาต าบลถลุงเหล็ก ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก ตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม  2539  ลงนามโดยนายเสนะ  เทียนทอง ขณะที่ด ารงต าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในล าดับที่ 2252 มีผลบังคับใช้ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 และมีฐานะนิติ
บุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น โดยที่มาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 บัญญัติให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล และให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน 
สิทธิ เรียกร้อง หนี้  และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลไปเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงให้สภาต าบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล มีขอบเขตตามต าบลตามกฎหมายว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที่ ปัจจุบันนี้มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน จัดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง 

         รายนามผู้บริหารสภาต าบล / องค์การบริหารส่วนต าบล 
1.  นายบุญรอด  ทองเอก  ต าแหน่ง ประธานสภาต าบลถลุงเหล็ก 
     ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 – 2540 
2.  นายบุญรอด  ทองเอก  ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารต าบลถลุงเหล็ก 
     ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2540 – 22 มิถุนายน 2544 
3.  นายเจริญ  ศรีทรงเมือง  ต าแหน่ง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารต าบลถลุงเหล็ก 
     ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2544 – 21 ธันวาคม 2546  
4.  นายเจริญ  ศรีทรงเมือง  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก 
     ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2546 – 23 มิถุนายน 2548  
5.  นางดวงเนตร  ไชยอ่อนสา ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก 
     ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2548 – 30 กรกฎาคม 2552 
6.  นางราณี  ไหวพริบ  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  

     ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2552 – 5 กันยายน 2556 
7.  นางราณี  ไหวพริบ  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  

     ตั้งแต่วันที่  20  ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน 
 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ใน อนาตค) 
 มีประชากรทั้งสิ้น  3,525  คน แยกเป็น ชาย  1,709 คน  หญิง  1,816  คน  มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  
1,058  ครัวเรือน  ความหนาแน่นเฉลี่ย  101  คน/ตารางกิโลเมตร  
 

หมู ่ ชื่อหมูบ่า้น 
จ านวน 

หลังคาเรือน 
จ านวนราษฎร 

ชาย หญงิ รวม 
1. บ้านหนองบัวหิ่ง 149 258 243 501 
2. บ้านหัวสระ 175 297 294 591 
3. บ้านใต้วัด 168 194 239 433 
4. บ้านใหม่ใต้วัด 91 165 183 348 
5. บ้านหนองผักแว่น 134 237 275 512 
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6. บ้านเก่า 90 162 143 305 
7. บ้านโนน(เก่า) 110 208 239 447 
8. บ้านใหม่เกษตร 141 188 200 388 

รวม 1,058 1,709 1,816 3,525 
ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี ณ  ธันวาคม  2561 

  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
อบต.ถลุงเหล็ก อ.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 

 
หญิง ชาย หมายเหต ุ

จ านวนประชากรเยาวชน 374
คน  

369
คน  

อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร  1,167
คน  

1,178
คน  

อายุ 18-60 ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 310
คน  

247
คน  

อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 1,851 คน  1,794 คน  ทั้งสิ้น 3,645 คน  
 

  
4. สภาพทางสังคม   
 4.1 การศึกษา  

ล าดับที ่ ระดับการศกึษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ไม่เคยศึกษา 63 2.28 
2 อนุบาล/ศูนยเด็กเล็ก 65 2.35 
3 ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 87 3.14 
4 จบชั้นประถมศึกษา (ป.4. ป.7, ป.6) 1,190 42.98 
5 มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3, ม.1-3) 455 16.43 
6 มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5, ม.4-6, ปวช.) 531 4.73 
7 อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 131 4.73 
8 ปริญญาตรี หรอืเทียบเท่า 241 8.70 
9 สูงกว่าปริญญาตรี 6 0.22 

รวม 2,841 100 

ที่มา :  ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับต าบล ปี 2559 

(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก  1 แห่ง ตั้งอยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก 
สังกัด อบต.ถลุงเหล็ก  

ชั้น 
จ านวนนกัเรียน 

หมายเหต ุ
ชาย หญงิ รวม 

3-5 ขวบ 25 35 60 
 
 

ที่มา :  ข้อมูล ณ วันที่  13  มิถุนายน 2559 
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 (2)  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก(ขยายโอกาส) สังกัด สปช. 
  1. จ านวนนักเรียนปีการศึกษาปัจจุบัน 2559 
 

ชั้น 
จ านวนนกัเรียน 

หมายเหต ุ
ชาย หญงิ รวม 

อนุบาล 1 12 7 19  
อนุบาล 2 7 11 18  

ป.1 9 14 23  
ป.2 12 10 22  
ป.3 9 17 26  
ป.4 17 13 30  
ป.5 17 10 27  
ป.6 4 12 26  
รวม 87 94 181  

 

ที่มา :  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2559 
 
 (2)  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง ตัง้อยู่ที่วัดราชวันทนาราม 

                  (3)  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  จ านวน  3  แห่ง คือ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 
และหมู่ที่ 8 
 
 4.2 สาธารณสุข 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลถลุงเหล็ก     จ านวน   1 แห่ง   

 4.3 อาชญากรรม 
  (1)  ตู้ยามสายตรวจประจ าต าบลถลุงเหล็ก/วังจั่น จ านวน  1  แห่ง  ที่ตั้งหน้าวัดศิริมงคล                   

(2)  มีถังดับเพลิง   จ านวนทัง้สิ้น  18  ถัง   
-  ติดต้ัง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก จ านวน   2  ถัง   
-  ติดต้ังตามหมู่บ้าน หมู่ที ่1 – 8  หมู่ละ 2  ถัง  จ านวน 16  ถัง 

 4.4 ยาเสพติด  
ปัญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรโคกส าโรงได้แจ้ง

ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับ
พื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่าน้ัน  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรม
ให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
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 4.5 การสังคมสงเคราะห ์  
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบีย้ยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง    
5.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้ยากไร ้    

 
5. ระบบบริการพื้นฐาน  
 5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯ ล ฯ) 
       (1)  มีถนนทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 205  ของกรมทางหลวงแผ่นดิน  
                สังกัดแขวงการทางหลวงชัยนาท ระยะทาง  20  กิโลเมตร  เริ่มจาก อ.บ้านหมี่ – อ.โคกส าโรง 
      (2)  มีถนน คสล. ภายในต าบล   
       (3)  มีถนนลาดยาง   
  (4)  มีถนนดินและลูกรัง เช่ือมต่อระหว่างต าบล  
 
 5.2 การไฟฟ้า  
       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอโคกส าโรง  1  แห่ง  ไฟฟ้าเขา้ถึงทุกหมู่บ้าน 

 5.3 การประปา 
ประชาชนได้รับบริการน้ าประปาจากประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านหมี่ 

 5.4 โทรศัพท์  
      (2)  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ     จ านวน  -  แห่ง  

-  มีเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศพัท์ DTAC        จ านวน  1  แห่ง 
-  มีเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศพัท์ AIS        จ านวน  1  แห่ง 
-  มีเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศพัท์ True Move     จ านวน  1  แห่ง 

 5.5 ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ ์
  (1)  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข     จ านวน    -   แห่ง 

6. ระบบเศรษฐกิจ  
 6.1 การเกษตร 

1)  อาชพี (แสดงอาชีพของประชากรในเขต อบต.)  
ล าดับที ่ อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 เกษตรกรรม – ท านา 199 7.19 
2 เกษตรกรรม – ปศุสัตว ์ 1 0.04 
3 รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 163 5.89 
4 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 0.04 
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5 พนักงานบริษัท 84 3.03 
6 รับจ้างทั่วไป 1,066 38.50 
7 ค้าขาย 214 7.73 
8 ธุรกิจส่วนตัว 45 1.63 
9 อาชีพอื่น (นอกเหนือที่กล่าวแล้ว) 311 11.23 

10 ก าลังศึกษา 614 22.17 
11 ไม่มีอาชีพ 71 2.56 

รวม 2,769 100 
ที่มา :  ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับต าบล ปี 2559 

 6.2 การประมง  
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการประมง)  

 6.3 การปศุสัตว์  
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยง

ไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  เป็นต้น 

 6.4 การบริการ  
โรงแรม   - แห่ง 
ร้านอาหาร  ๓ แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง  
ร้านเกมส ์  -      แห่ง 

 6.5 การท่องเที่ยว   
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  
เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   
 

 6.6 อุตสาหกรรม  
-  จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   ๓   แห่ง 

 6.7 การพาณิชยแ์ละกลุ่มอาชีพ 
การพาณชิย ์
ธนาคาร   -  แห่ง  
สถานีบริการน้ ามัน 1     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง   
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง   
ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  8 แห่ง   
โรงฆ่าสัตว์  1 แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -      แห่ง 
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กลุ่มอาชพี 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  8  กลุ่ม 

หมูท่ี ่ ชื่อกลุ่มอาชพี ชื่อประธานกลุ่มอาชีพ จ านวนสมาชกิ (คน) 
1 กลุ่มค้าขาย นางสมบุญ  เขียววิลัย 50 
2 กลุ่มส่งเสริมการผลิต 

กลุ่มท านา 
นางนิติยา  ไสยเลิศ 
นายบุญมี  ต่อกิ่ง 

53 
27 

3 กลุ่มไร่นาสวนผสม 
กลุ่มทอผ้าบ้านใต้วัด 

นางนิภาพร  แสวงหา 
นายสมภาษ  ค าวงษ์ 

26 
31 

4 กลุ่มเกษตรท านา นางศิตราพร  ป้อมบุบผา 50 
5 กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรไร่นาสวนผสม นางรัชนี  บัวรินทร ์ 57 
6 กลุ่มอาชีพเจียระไนพลอย 

กลุ่มไร่นาสวนผสม 
นางสมทรง  ชยังาม 
นางทิพย์อุษา พิมพ์ทองงาม 

27 
18 

7 กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกรผู้ท านา 

นางแสงอรุณ  เตียไธสง 
นางบุญมา  พรมรักษา 

43 
5 

8 กลุ่มเกษตรไรน่าสวนผสม นายสมพงษ์  ธรรมราชา 56 
ที่มา :  ข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  ส ารวจ ณ  วันที ่ 30  เมษายน  2558 

 
 6.8 แรงงาน  
  จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 – 60  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน  เมื่อ
เทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัดซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้าน
การเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างาน
ต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้าน
ใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหา
นี้ยังไม่สามารถแก้ไขได ้  
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
 7.1 การนับถือศาสนา  

-  ประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้ทีน่ับถือศาสนาพุทธ   
        วัด    3    แห่ง 

       (1)  วัดศิริมงคล (วัดใหญ่)   ตั้งอยู่หมู่ที่  3              
  (2)  วัดราชวันทนาราม (วัดน้อย)   ตั้งอยู่หมู่ที่  6              
  (3)  วัดหนองบัวหิ่ง      ตั้งอยู่หมู่ที่  1    

      ส านักสงฆ์  3    แห่ง 
  (1)  ส านักสงฆ์ วัดโคกคราม    ตั้งอยู่หมู่ที่  6 
  (2)  ส านักสงฆ์ วัดโนนน้ าอ้อม    ตั้งอยู่หมู่ที่  7 

   (3)  ศาลเจ้าพ่อสนั่น   2  แห่ง     ตั้งอยู่หมู่ที่  5 และหมู่ที่ 1 
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 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
  (1)  การละเลน่แมงตับเต่า 

(2)  ประเพณีสงกรานต์ 
(3)  ประเพณีลอยกระทง 
(4)  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน 
(5)  ประเพณีท าบุญสาร์ทลาว 
(6)  ประเพณีท าบุญข้าวจี่  
(7)  ประเพณีท าบุญเทศน์มหาชาติ 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
  ภูมปิญัญาท้องถ่ิน  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ได้แก่  วิธีการท าเครื่องจักสานจากไม่ไผ่ใช้ส าหรับในครัวเรือน  วิธีการปลูกข้าวหอมมะลิพ้ืนบ้าน   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาท้องถิ่น    

 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้
จ าหน่วยบ้าง ได้แก่  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่  ข้าวหอมมะลิพื้นบ้าน    

8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
 8.1 น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่  

8.2 ปา่ไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีป่าไม ้
 8.3 ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีภูเขา 
 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลส่วนมากเป็นพื้นที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  
สถานประกอบการ  ตามล าดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ  การท าการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  
ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  
ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าโครงการเพื่อ
แก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้
ครอบคลุมทั้งพื้นที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

9. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
   1)  มวลชน/ชมรม/องค์กร/จัดตั้ง 
       (1)  ลูกเสือชาวบ้าน    

(2)  อปพร.      
(3)  ทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS)  
(4)  อสป.                      
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(5)  กองทุนสวัสดิการชุมชน 
(6)  ชมรมสร้างสุขภาพต าบลถลุงเหล็ก  
(7)  สภาเด็กและเยาวชนต าบลถลุงเหล็ก 
(8)  ชมรมผู้สูงอายุต าบลถลุงเหล็ก 
(9)  สภาวัฒนธรรมต าบลถลุงเหล็ก 
 

2)  สถานที่ออกก าลังกาย จ านวน  6 แห่ง คือ 
(1)  ลากกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก 
(2)  ลานกีฬาสนามโรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 
(3)  ลานกีฬาวัดหนองบัวหิ่ง หมู่ที่  1 
(4)  ลานกีฬาวัดศิริมงคล หมู่ที่  3 
(5)  ลานกีฬาวัดราชวันทนาราม หมู่ที่  6 
(6)  ลานกีฬาศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดลพบุรี 
 

3)  การก าจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกิูล 
(1)  องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยเอง โดยมีรถจัดเก็บขยะ       

1 คัน คนขับรถขยะ 1 คน และคนงานประจ ารถขยะ 2 คน 
(2)  ปริมาณขยะมูลฝอย  จ านวน 1 ตัน/ วัน 
(3)  มีถังรองรับขยะมูลฝอยพร้อมฝาปิด  จ านวน  138  ถัง  
(4)  เช่าบ่อส าหรับทิ้งขยะมูลฝอย จากเทศบาลต าบลโคกส าโรง ปีละ 94,000 บาท   
(5)  มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หลังคาเรอืนละ  20 บาท/เดือน 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ศักยภาพและทรัพยากรทางการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1)  ฝ่ายบริหาร 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1 นางราณี  ไหวพริบ นายก อบต.ถลุงเหล็ก 084-7359189 
2 นายสมัย  พรมรักษา รองนายก อบต.ถลุงเหล็ก 085-7637025 
3 นายทวี  นะคะรินทร ์ รองนายก อบต.ถลุงเหล็ก 080-4354724 
4 นางลักษณา  ทองอร่าม เลขานุการนายก อบต.ถลุงเหล็ก 081-2919997 

 

   2)  ฝ่ายนิติบัญญัติ (สภา อบต.ถลุงเหล็ก) 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1 นายอดุลย์  ทองอร่าม ประธานสภาฯ  083-6083900 
2 นางสมทรง  ชัยงาม รองประธานสภาฯ 081-2922139 
3 นางสาวเพชรัตน์  ดงน้อย เลขานุการสภาฯ 087-7603454 
4 นายทวี  ผาผาย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 082-1994188 
5 นายวิชัย  ทองอร่าม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 087-8285028 
6 นางน้ าค้าง  สาดทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 081-3845998 
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7 จ.ส.อ.วิชิต  ทองอร่าม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 089-2424638 
8 นายสมภาษ  ค าวงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3  
9 นายพานรอง  อินทร์แก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4  

10 นายเหวย  ป้อมบุบผา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 086-7599217 
11 นางสาววิมลพรรณ  ฉิมพาพิมพ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  
12 นางน้ าอ้อย  สุขสบาย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5  
13 ด.ต.สมเดช  ไกรสุวรรณ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6  
14 นายนาริด  ตะถะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 087-7057713 
15 นางพภัสสรณ์  สาไข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 086-0236889 
16 นางสาวนริสา  เขียววิลัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  

 

   3)  ฝ่ายข้าราชการประจ า/พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง/จ้างเหมาบริการ 
    

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1 นางสาวเพชรัตน์  ดงน้อย ปลัด อบต.ถลุงเหล็ก  087-7603454 
2 นางสาวกัลยา  ไทยยินด ี รองปลัด อบต.ถลุงเหล็ก 087-9566201 

ส านักงานปลดั 
พนักงานส่วนต าบล 
1 -ว่าง- หัวหน้าส านักปลัด  
2 นางสาวสุจารีย์   ภู่นา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  095-7983643 
3 นางสาวนิรชา   ปานทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ  
4 -ว่าง- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1 -ว่าง- ผู้ช่วยบุคลากร 087-0581609 
2 -ว่าง- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 087-7913106 

จ้างเหมาบรกิาร 
1 นายส ารวย  ชัยงาม คนสวน 086-1114517 
2 นายประทีป  ทับทิบเพชร ยามรักษาการ 081-2993534 
3 นายสนอง  งามแก้ว คนงานขับรถขยะ  
4 นายสวิน  บุญน าพา คนงานจัดเก็บขยะ  
5 นายสุทัศน์  ไหวพริบ คนงานจัดเก็บขยะ  
6 นายสมชาย  สุมะนา พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  
7 นางสีนวน  ก าเนิดสิงห์ นักการภารโรง  

กองคลัง 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

พนักงานส่วนต าบล 
1 นางสาวสุนทรี  แก้วโสตร ผู้อ านวยการกองคลัง 089-8013833 
2 นายสันชัย  สันโดษ นักวิชาการพัสด ุ 081-8019869 
3 นางละอองดาว  ทองมี นักวิชาการการเงินและบัญช ี  
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4 น.ส.รพีพร   นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1 นางฐานิช  หิปิยะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญช ี 086-1246581 
2 นางสาวพรพรรณ  สมาคม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได ้ 083-8263157 

จ้างเหมาบรกิาร 
๑ นางสาวมธุรส  ทรัพย์คง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสด ุ  

กองช่าง 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

พนักงานส่วนต าบล 
1 นายวัชระ  เหมือนเผ่า ผู้อ านวยการกองช่าง 086-0778099 
2 -ว่าง- นายช่างโยธา  

จ้างเหมาบรกิาร 
1 นางสาววิไล  ทองสุภาพ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (กองช่าง)  

กองการศกึษาศาสนา และวัฒนธรรม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

พนักงานส่วนต าบล 
1 -ว่าง- ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
2 นางอาภรณ์  จันทศร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 087-1183797 
3 นางกองแก้ว  มาวัง คร ู 086-1335950 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1 นางรัตนาภรณ์  ศรีดี ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 087-3678659 

จ้างเหมาบรกิาร 
1 นายสิทธิศักด์ิ  สิงห์เปลี่ยม คนงานทั่วไป   
2 นางสาวจุฑามาศ  สุขสบาย คนงานทั่วไป  

กองสวสัดิการและสังคม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

พนักงานส่วนต าบล 
1 -ว่าง- ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
2 นางสาวชิดชนก  ขาวเมือง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ   

พนักงานจ้างทั่วไป 
1 นายเกียรติพงษ์  ไหวพริบ คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่พัฒนาชุมชน)  

4)  ฝ่ายปกครองท้องที่ 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1 นางทิพย์อุษา  พิมพ์ทองงาม ก านันต าบลถลุงเหล็ก 089-0838196 
2 นายดิเรก  สุขสบาย สารวัตรก านัน 089-2014379 
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3 นายจิรภัทร  บัวรินทร์ สารวัตรก านัน 089-8005344 
4 นางสาวอนงลักษณ์  บุตรนาง แพทย์ประจ าต าบล 083-1095728 
5 นางสมบุญ  เขียววิลัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 089-1200784 
6 นายบุญเพ็ญ  บุญกลัด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 086-0133986 
7 นายจ ารัส  ทองสุภาพ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 084-3418930 
8 นางนิติยา  ไสยเลิศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 089-6130093 
9 นางพรมทอง  ภูกลาง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 088-2398302 

10 นายสุชาญ  ลาภทว ี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 087-0008971 
12 นางนิภาพร  แสวงหา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 087-5288600 
13 นายจิรวัฒน์  สมาคม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 086-5419545 
14 นายจักรกฤษณ์  ศรีทรงเมือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 082-4947004 
15 นางศิตราพร  ป้อมบุบผา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 083-2944980 
16 นางดวงจันทร์  ภักด ี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 081-7950346 
17 นางมณี  ทาถี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 087-9738296 
18 นางรัชนี  บัวรินทร ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 087-1153788 
19 นางทิพย์วัลย์  ภาคถิ่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 089-3414063 
20 นางแดง  โมรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  
21 นางหอมจันทร์  พันธุ์แก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 080-0201924 
22 นางยุวดี  พวงทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 087-9832213 
23 นายธรรมชาติ  พิมพ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 084-5683454 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ

24 นางสมพร  เหล็กด ี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 085-0056842 
25 นายประสิทธิ์  ห้าวหาญ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 087-8448118 
26 นายณรงค์รัตน์  บุญพึ่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 089-0908734 
27 นายอนัน  วารักดี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 089-2416874 
28 นางศรีนวล  สุมะนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 080-6615062 

 
 

******************************** 
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ส่วนที่ ๒ 

 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดย
มุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑. ความเป็นมา... 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ 
ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ 
ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาต ิ

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒. สาระสาคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจ
ในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการ
ส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมือง
และชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้ง
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู ้แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่ม
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ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจาก
ต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อน
การเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี
สมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อน
ขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดา
รงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
นัยสาคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก ่กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้น
ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของ
ผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสาคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่ม
ประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืน
ทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และ
ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคย
เกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลก
ในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ 
– ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต 
การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี 
ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของ
เศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพื่อพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชีย
และยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ  สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสาคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมทั้งเกิดการ
เชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้าน
ทรัพยากรมนุษยแ์ละการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนา
เทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสาคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคา
จะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง
พืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่าย
งบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น 
ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนด
ของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวเน่ืองกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบ
ประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง
มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และ
ล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและ
มีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่
ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ย
ไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและ
มีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่
ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกา
กับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการ
คลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 
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แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ า
และการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิต
ภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐ
ก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพ
ต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า  การบังคับใช้
กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความ
แตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญ
กับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี ้ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อม
ส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของ
ประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ในสังคม 
ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้าง
พื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ า และที่สาคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลย ีข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสร ีส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ 
เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิด
จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น  กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบ
ทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้
จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะ
สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดย
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เฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และใน
ที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
ทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความ
เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกัน
ต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความสาคัญและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องกาหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อ
การพัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
น าไปสู่การกาหนดตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็น
ภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  ถือเป็น
การสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่
จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ 
เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได ้และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมา
สร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการ
พัฒนาภายในประเทศ 
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การกาหนดให้ม ี“ยุทธศาสตร์ชาต”ิ เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนา
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุด
พ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการ
กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระ
สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะ
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและ
มาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกัน
อย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุก
สาขาของก าลังอานาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ห รือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจ
รัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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คนไทยในอนาคต... 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น

จะต้องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินด ีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี ้

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอร์รัปช่ัน สร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาท ิ
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(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

-ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

-ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามา
เพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

-ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ  

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

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

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
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(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจดัการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาท ิ

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

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
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เป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาต ิสู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติ
ได ้และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย
ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ 
การน าไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถ
ก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาต ิ

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและ
การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม   
มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้จัดท าแผนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
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๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี ้ 

(๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ เริ่มแสดงให้เหน็ถึงข้อจากดัในการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มา
อยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับ
ฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ 
๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากว่าระดับที่จะท าให้ประเทศไทย
หลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัว
ของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ 
ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ ากว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมี
ระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.1.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้น (สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป ี๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อย
ละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป ี๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็น
อุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่
ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง 
ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิต
สูงกว่า ท าให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของก าลังแรงงานและการ
เพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม 
(Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลง
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ซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. 
๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่่าท่าให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิต
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วง
ก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมี
ความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศ
เข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพ่ิมการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 
๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกัน
อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออ านวยต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น  
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ 
ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้
มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก  เนื่องจาก
ต่างประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
ประเทศที่มีความได้เปรียบด้านตน้ทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการ
แข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัด
อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้น
น า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of 
Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๒๖ จาก 
๑๘๙ ประเทศทั่วโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับ
การยกระดับดีขึ้นจากการผนึกก าลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยง
ให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยใน
ปี ๒๕๕๗ อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ 
ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วง
ระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับ
ร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในป ี๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น
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ร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชน
ประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในป ี๒๕๕๕ ตามล าดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริม
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนามีจ้านวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่
ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบ
การขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขต
นครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ใน
เมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับ
ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
การพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ าและมีข้อจ ากัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิง
พาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การท า
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจ ากัดต่อการท าธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของ
อุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการด าเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก ่
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและ

การตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-
๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในช่วงป ี๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในป ี๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงป ี๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในป ี๒๕๕๖ และ
ร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี 
๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร ์๕ เท่าตัว และก าลังแรงงาน
กว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ ากว่า นอกจากนี ้ก าลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจ านวน
ร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความส าคัญกับการมีครอบครัว ส่งผล
ต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธ์ุรวมของประเทศในอนาคต 

 (๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ 
การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วน
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ร่วมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จา่ย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อย
ละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให้ครอบครัวเสี่ยง
ต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี 
แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับ
โอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ า สะท้อนได้จากคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขัน้พื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คน
ไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการส ารวจต่างๆ พบว่าปัญหาส าคัญที่สุด คือ 
ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้่าของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดี
ขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ 
เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุด
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของ
รายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่ส าคัญจาก
โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* 
ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้่าระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาส่าคัญของสังคมไทย อันเน่ืองมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้่าด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุก

ตัวอยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือ
ครองที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อย
ที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่า
ของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและ
ระหว่างภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ 
๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มี
ฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้่ากันระหว่างภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการส ารวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 
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 (๔) ความเหลื่อมล้่าการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เข้าถึงการคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ 
เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็
ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้่าด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย 
เข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน นอกจากนี้ 
ผู้มีรายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  
๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมี
หลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ใน
ครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม  
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง 
๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร ้

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่
ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณา
การเป็นแผนต าบลเพ่ือเช่ือมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งใน
ปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กร
ทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
น าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความ

เสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้ความต้องการใช้

ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้
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จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของ
ประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร ่หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

 (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท่าให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมี
ข้อจ ากัดในการน าไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน 
ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้
ประโยชน์อื่นๆ จ านวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ้ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท าให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้าน
ไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ท าให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่
อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 
๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน 
ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ าที่เพิ่มมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์
เพื่อการบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องน าเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี 
๒๕๕๕ ต้องน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ 
ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อย
ละ ๗๖ ของการน าเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ 
อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมี
แนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ ากว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การ
เพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้่ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ าหลัก น้ าท าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ าท าธรรมชาติ มีแอ่งน้ าบาดาลทั้งหมด ๒๗ 
แอ่งน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้น้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม 
การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจ ากัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า และการ
ด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ าของภาคส่วนต่างๆ มีจ านวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ าตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการ

เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน 
ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙ และมีการน ามูลฝอยกลับไปใช้
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ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ท าให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสีย
อันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหา
การก าจัดซากของเสียเหล่านี้ หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร 
ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการก าจัดสูง 

 (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซ
โอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบ
ปัญหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่า
มาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อ
ต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผล
การปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่ง
สาธารณะและทางจักรยาน การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันด า อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้น
ที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่า
สถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการท างานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้่าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ าในช่วง ๑๐ ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ าที่
อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตร
และการปศุสัตว์ และการระบายน้ าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการ
บ าบัดน้ าเสียที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ าเสียจากชุมชน 
๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในป ี๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่
ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการด าเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ 
ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ 
จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม 
สร้างความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและ
วิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่
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ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจ านวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้
ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความส่าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
อยู่ในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่ง
แก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย 
๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลัก
ความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตน
ทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ 
กระท าการทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบัน
ทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม 
ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไม่
เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนัก
ธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความส าคัญใน
การพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ่านาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหาร
ราชการส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอ านาจที่
ส่วนกลางได้มอบอ านาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตร ีกระทรวง หรือทบวง 
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(๒) การกระจายอ่านาจเกิดผลส่าเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย

อ านาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้
งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการด าเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไป
แล้วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจ
ที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก 
๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๙.๘๕๐ คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจ าอยู่
ที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจ า ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น 
การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วน
ต าบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ท าให้การเลือกตั้ง
ระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองใน
ภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ 
๓๙.๔๖ ตามล าดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของ
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก 
การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมี
ขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก่าลังประสบปญัหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริต
คอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สู งเป็นแสนล้านบาท อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบ
จากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทย
ได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะ
เห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ 
คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
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๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-
๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ 
โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ 
และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลัง
แรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้
สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลาง
ของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี 
๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การ
ขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่าง
ถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็น
เฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีด
ความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็น
ประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลง
ในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาประเทศเพื่อยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็น
ประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของ
รายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่
สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติ
และศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 
๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนก าลังแรงงานท าให้ต้องน าเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทย
ในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้า
มนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
คนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็น
โอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. 
จะค านวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ 
๑๒,๗๔๕ ดอลลาร ์สรอ. ต่อคนต่อป ี
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๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้่า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม  จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้
ความเหลื่อมล้ ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึง
บริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัย
การผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิด
การประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่
เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

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

จัดการภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
มาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา 
๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิ
บาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัด
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและ
ความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบ
ภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

 (๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริต
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คอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากร
รวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น  ญี่ปุ่น 
อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้น
กว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
ค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้าย
แรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาส
อย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย 
การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่
การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า 
Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น 
โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาค
การผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   
จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความ
โปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่ง
โอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ ากัด
ในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับ
การผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความ
ได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจาก
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กระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรง
กดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิต
สินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่
ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อ
การสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่ต่อเนือ่งและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทนุ และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผน
ฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และ
แนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้
สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ  ของโลกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อใน
สังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้่าเติม

ต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของ
โลกเพิ่มขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบ
ต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง 
และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้าน
อาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี ้ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความ
เข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้
กระแสการแข่งขันทางการค้า 

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

การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ 
และเป้าหมาย (Target) จ าานวน ๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่
ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ 
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลด
ความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียม
ความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
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ทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริม
ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 

๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การก่าหนดต่าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 

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

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ

หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร ์สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร ์สรอ.) ต่อคนต่อป ี

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศกัยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้่าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
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๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  
โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
ระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพ
การผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูป้ระกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและด าเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพิ่มสัดส่วนความเป็น
เจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมาก
ขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรม
ดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรือ
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อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศ
ยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตใน
ภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐม

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน ลงสู่ระดับที่จ้าเป็น
ส าหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และ
ความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิด
การประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ า ใช้เทคโนโลยีการผลิตใน
ระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการ
โดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เร่ง
พัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัส
เตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/
วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนา
แบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิต
กับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้าน
การค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต 
การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและ
การเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งส านักงาน
ใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

 
๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะ

การเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนา
ยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการท างานที่เหมาะสมตาม
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ศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการด ารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความ
ทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา

ใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ ์(Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้

คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิต
ก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อ
การเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว  
โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพใน
รูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
ส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อน
นโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุ
เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันส าหรับผู้สูงอาย ุ

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน  ปรับ
โครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐาน
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี ้เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของ
เกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่  สร้าง
หลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
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สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  ก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่
อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับภาค
ธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized 
Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost 
Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็น
ต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน  
รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ า เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก 
กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับ
การพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้าน
การค้า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิด
ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอ านวยความ
สะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการ
ให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิก าลังของทุกภาคส่วนน าระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหาร
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จัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และ
ก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ าในระดับพื้นที่ เช่น 
คณะกรรมการลุ่มน้ า และองค์กรผู้น า คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่าง
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณ
ที่เหมาะสมในการน้ าแร่มาใช้ประโยชน์ ค านึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้
สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย 
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการ
ที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกัน
เมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้าง
แนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาค

ส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัด
จ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูล
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ความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดี
ที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ 
ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมาก และเป็น
โครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 (๑) แผนพัฒนาภาค 
 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ 
(พ.ศ.2561-2564)   ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง 

 
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  (๑) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ  การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขั น
ของประเทศ  เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม  ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  
พัฒนาการเกษตร  ฟื้นฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
  (๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพื่อพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมการเรียนการ
สอนนอกระบบ  การอาชีวศึกษา  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งเสริม
บทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
  (๓) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  ป้องกัน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ฟื้นฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๔) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพื้นที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านและ
นานาชาต ิ
  (๕) บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพื่อให้มีการจัด
ระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการของ
ชุมชน 
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   เน้นการรักษาความมั่นคงทางอาหารโดยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรเกษตรที่ส าคัญ  
การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หลักในพื้นที่  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  
พัฒนาการผลิตอาหารส่งออกประเภทธัญพืช  พืชไร่ และปศุสัตว์  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเส้นทางขนส่งตลอดล าน้ า  
 
 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัลพบรุี 

วิสัยทัศน์จังหวัดลพบุรี (ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
  “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย แหล่งผลิตพลังงานทดแทน ท่องเที่ยวอารยธรรมและเมือง

แห่งความสุข” 
  นิยามเมืองแห่งความสุข : 
  ๑. การมีสุขภาวะที่ด ี
  ๒. เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
  ๓. สังคมคุณภาพ 
  ๔. สภาพแวดล้อมที่ด ี
  ๕. สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 
 

พันธกิจ (Missions) 
1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความสุข 
4. เสริมสร้างความมั่นคง และสร้างมูลค่าเพิ่มด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
6. เสริมสร้างความมั่นคงให้สังคมและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม

หลักธรรมาภิบาล และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนแบบมีส่วนร่วม 
 
เป้าประสงค์รวม (Goals) 
1. เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตอาหารปลอดภัย 
2. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
3. ลพบุรีเป็นเมืองสะอาด  ปลอดภัย  และมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
4. สังคมและชุมชนมั่นคง  เข้มแข็ง  ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
5. เกิดการใช้พลังงานทดแทนในทุกภาคส่วนอย่างแพร่หลาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดและแนวทางการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
เป้าประสงค์    1. สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานมากขึ้น 
   2. ขยายตลาดอาหารปลอดภัยสู่ตลาดภายในและต่างประเทศ 
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   3. ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และสถาบันเกษตรกรเพื่อการแข่งขัน 
   ๔. บริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์  1. เสริมสร้างกระบวนการผลิตและการแปรรูปอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน 

2. พัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการแข่งขันในประเทศและต่างประเทศ 
3. ส่งเสริมการตลาด การบริการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน 
เป้าประสงค์ - ภาคอุตสาหกรรม  ภาคบริการและภาคประชาชนมีการใช้พลังงานทดแทน   
กลยุทธ์  - ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการและ

ภาคประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์  1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
   2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
   3. จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
 กลยุทธ์  ๑. ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ และบริการทางการท่องเที่ยว 
   ๒. พัฒนามูลค่าเพิ่มด้านอาหาร  ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของที่ระลึก สนับสนุนการ

ท่องเที่ยว 
   ๓. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
   ๔. พัฒนาบุคลากรเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู ่
เป้าประสงค์  ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน 
 กลยุทธ์   - พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
เป้าประสงค์  ๑. สังคมมีความปลอดภัยและสงบสุข 
   ๒. การมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสังคมของภาครัฐและผู้น าชุมชน  

  กลยุทธ์   ๑. สร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ๒. จัดระเบียบและสร้างความปลอดภัยทางสังคม 

กรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดลพบุรี 
วิสัยทัศน์การพัฒนา  

“คุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล” 

๑. คุณภาพชีวิตที่ดี  ประกอบด้วยกลุ่มโครงการ  ดังนี้ 
๑.๑ ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนา ด้านคุณภาพชีวิตของเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ 
๑.๒ พัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
๑.๓ ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๒. สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  ประกอบด้วยกลุ่มโครงการ  ดังนี้ 
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๒.๑ พัฒนาแหล่งน้ า  ฝายชะลอน้ าและแก้มลิง  ขุดลอกคลอง 
๒.๒ พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า 

๓. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๓.๑ หลักนิติธรรม 
๓.๒ หลักคุณธรรม 
๓.๓ หลักความโปร่งใส 
๓.๔ หลักความมีส่วนร่วม 
๓.๕ หลักความรับผิดชอบ 
๓.๖ หลักความคุ้มค่า 

พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ส่งเสริม/สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริม/สนับสนุน คุ้มครอง ดูแล บ ารุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4. ส่งเสริม/สนับสนุน จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. พัฒนาการศึกษา การเสรมิสร้างสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ   

ผู้ด้อยโอกาส ผูสู้งอายุและประชาชนทั่วไป 
6. ส่งเสริม/สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. การส่งเสริม/สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
แนวทางพัฒนา  
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง แหล่งน้ าสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
2. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
3. การส่งเสริมการมีอาชีพ การมีงานท าและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 4. การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชด าริ และการท าเกษตรอินทรีย์ 

     และเกษตรปลอดภัย 
 5. การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาไทย 
 6. การส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานสะอาด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
แนวทางพัฒนา  
1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 
2. การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
๓. การยกระดับมาตรฐานการให้บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวในด้านโครงสร้าง 

 พื้นฐาน  
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 เพิ่มขีดความสามารถทางการศกึษาและพฒันาคณุภาพชีวิต 
แนวทางพัฒนา 
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1. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนครอบครัวอบอุ่นและปลอดยาเสพติด 
2. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
3. การส่งเสริมสาธารณสุข กีฬา กิจกรรมนันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ 
4. การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา และแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย และทันสมัย 
๖. การส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการบรรเทา  สาธารณภัย

ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
แนวทางพัฒนา 
 1. การคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 2. การก าจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ และจัดหาศูนย์ก าจัดขยะและระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ        
แนวทางพัฒนา 
1. การส่งเสริมหลักการท างานแบบบูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล 
 3. การสร้างมาตรฐานการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส 
4. การปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 
5. การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างความสามัคคีและทีมงานในหน่วยงาน 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น

จุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลถลุงเหล็กเป็นต าบลขนาดเล็ก
ที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านและชุมชนอยู่รวมกันอย่างสงบสุข และเป็นสังคมเกษตรกรรม  
คาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นหมู่บ้านและชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ 

2.1 วิสัยทัศน์  

“ประชาชนมสี่วนร่วม คมนาคมสะดวกปลอดภัย เกษตรกรรมน่าชีวติมีคณุภาพ เป็นต่าบลน่าอยู”่ 

  พนัธกิจการพฒันาท้องถิน่ (MISSION) 
1.  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4.  พัฒนาตามหลักนโยบายของรัฐ และภารกิจถ่ายโอนในการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 
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2.2 ยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบาย

รัฐบาล 
 

2.3 เป้าประสงค์ 
1.  ประชาชนมีส่วนร่วมและมีการบูรณาการในการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนร่วมกันมากขึ้น 
2.  ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ดีขึ้น 
3.  ประชาชนได้รับการศึกษาพัฒนามีความรู้ มีสุขภาพอนามัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
4.  ประชาชนได้รับการส่งเสริมในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพเสริม สร้างรายได้ใน

การด ารงชีวิตเพิ่มมากขึ้น 
5.  ประชาชนได้รับสิทธิตามนโยบายภาครัฐ และการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึน้ 
6.  ประชาชนได้รับการส่งเสริมและสร้างจิตส านึกร่วมกันบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นชุมชนน่าอยู่

มากขึ้น 
7.  ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชาติ 

ศาสนา  และพระมหากษัตริย์มากขึ้น 

2.4 ตัวชี้วัด  
  1. จ านวนถนนที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบ ารุงรักษา 
  2. จ านวนไฟฟ้าสาธารณ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บ ารุงรักษาและเพิ่มขึ้น 
  3. ร้อยละของผู้รับบริการใหม้ีความพึงพอใจต่อการบริการ 
  4. ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
  5. ระดับความส าเร็จของแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ าได้เพ่ิมขึ้น 
  6. จ านวนที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาดา้นการเกษตรและการ

แปรรูปสินค้า 
  7. ร้อยละของจ านวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
  8. ร้อยละของจ านวนประชากรมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น 
  9. ร้อยละที่เพิม่ขึ้นของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมประเพณี ศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
  10. ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพที่ดีมาตรฐานและทั่วถึง 
  11. ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
  12. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับ

การสงเคราะห ์
  13. จ านวนที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกฬีาและนันทนาการและจ านวนที่เพ่ิมขึ้น

ของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  ฟื้นฟ ู
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  14. ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ าเสีย และ
การบริหารการจัดการขยะ สิง่ ปฏิกูล 

  15. จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  16. จ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
  17. จ านวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เพิ่มขึ้น 
  18. ระดับความส าเร็จของชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 
  1. เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารงุโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวก 

และมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง 
ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

  2. เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถ
และทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน  

  3. เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย 
ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได ้

  4. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่ง
เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

  5. เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงาน ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
 2.6 กลยุทธ ์
      1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  - กลยทุธ์การสง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมือง

และสังคม 
  - กลยุทธ์การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขดีความสามารถในการพัฒนา 
  - กลยุทธ์การสง่เสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน 
  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม 
  - กลยุทธ์การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  - กลยุทธ์การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะ  มูลฝอย 
   - กลยุทธ์การปรับปรุงพัฒนาที่ดินที่สาธารณประโยชน์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  - กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางน้ า ท่อระบายน้ า 
  - กลยุทธ์การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
   - กลยุทธ์การก่อสร้างขยายเขตประปา 
 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 - กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย 
 - กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 - กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
 - กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
 - กลยุทธ์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 

5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
  - กลยุทธ์การสง่เสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และ

การแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ 
  - กลยุทธ์การสง่เสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
 

       6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและแนวนโยบายรัฐบาล 
  - กลยุทธ์การส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษา

สภาพชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  - กลยุทธ์การสง่เสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดปัญหา ความรุนแรงใน

ครอบครัว อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 
 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ   
  “ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม  เป็นแหลง่ผลติอาหารที่มีคณุภาพ พฒันาคณุภาพชีวิตของ

ประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาและเป็นต่าบลน่าอยู่” 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  

ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทาง
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้
เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท่ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (ใช้การวิเคราะห์ SWOT  Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ 

Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ด้านผังเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  

 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของ
ท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็น
การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนา
อยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT 
analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก 
ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

การวิเคราะห์ Swot ของท้องถิ่นต่าบลถลุงเหล็ก 

  จุดแข็ง  (Strength) 
  1. ผู้ปฏิบัติรับรู้ปัญหา 
  2. องค์กรมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ 
  3. ชุมชนมีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  4. ท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้อ าเภอโคกส าโรงซึ่งการคมนาคมขนส่งและช่องทางระบายสินค้าเกษตรกรรม

สะดวกสบาย 
  5. มีความโดดเด่นด้านโบราณสถาน คือ พระสังฆจาย พระอุโบสถกลางน้ า 
  6. มีผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียง คือ แหล่งปลูกข้าวหอมมะล ิ
  7. ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพและสังคมเกษตรกรรม 
  8. ภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การท าเกษตร 
  9. เป็นแหล่งผลิตลูกสุกรพันธุด์ีมากมาย 
  10. มีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นคือ ประเพณีแมงตับเต่า ซึ่งชาวต าบลถลุงเหล็กร่วมกนัสืบสาน

ประเพณีมาจนถึงปัจจุบัน 
  11. ใช้น้ าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอบ้านหมี่ครบทุกหลังคาเรือน 
  12. มีกองทุนหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 
  13. สภาพที่พกัอาศัยจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มในลักษณะเครอืญาติ และเพือ่นบ้านใกล้เคียง 

สามารถพึ่งพาอาศัยกันได ้มีกิกรรมต่างๆ รว่มกัน เช่น งานบุญงานประเพณีต่างๆ  
  14. สภาพครอบครัวเป็นแบบครอบครัวขยาย คือ   มีลูกแยกเป็นครอบครัวใหม่ 
  15. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง 

  จุดอ่อน  (Weaknesses) 
  1. โครงสร้างส่วนราชการไม่ชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
  2. บุคลากรขาดทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
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  3. ประชาชนไม่เข้าใจในการบริหารงาน และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร   
  4. เกษตรกรขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเพาะปลูก โดยใช้สารเคมีมากส่งผลให้ต้นทุน

การผลิตสูงและเป็นอันตรายต่อชีวิต 
  5. ขาดการจัดการทรัพยากรดินและน้ าให้ประโยชน์สูงสุด 
  6. ขาดระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลดา้นการเกษตรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
  7. ระบบการชลประทานไม่ทัว่ถึง 
  8. การเพาะปลูกอย่างต่อเนื่องท าให้ดินไม่ได้รับการปรับปรุงคุณภาพ 
  9. คุณภาพการเกษตรขาดมาตรฐาน 
  10. กลุ่มอาชีพรวมตัวกันเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยขาดเงินทุนสนับสนุน 
  11. ขยะและสิ่งปฏิกูลในหมู่บ้านและชุมชน ขาดการดูแลเอาใจใส่ ส่งผลให้มมีลภาวะเป็นพิษใน

ชุมชน 
  12. ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอในจุดเสี่ยงก่อให้เกิดอาชญากรรม 
  13. ไม่มีระบบการปฏิรูปที่ดินจึงเกิดปัญหาการระบายน้ า 
  14. พื้นที่ประสบปัญหาน้ าทว่มในฤดูน้ าหลากทุกปี 
  15. พื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในบางปี 
  16. ราคาผลผลิตตกต่ าในฤดูกาลเก็บเกี่ยวจากความชื้น และปริมาณผลผลิตจ านวนมาก 
  17. แมลงศัตรพูืชรบกวนท าลายนาข้าว 
  18. เกษตรบางรายต้องเช่าที่ดินท านา 
  19. เกษตรกรขาดการพัฒนาเทคนิคการเพ่ิมผลผลิตหรือประสิทธิภาพของผลผลิต 
  20. กลุ่มอาชีพต่างๆ ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
  21. กลุ่มอาชีพต่างๆ ขาดเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตของกลุ่ม 
  22. การตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมนี้อย 
  23. เยาวชนรุ่นหลงัขาดการปลูกฝั่งค่านิยมของไทย 
  24. ปัญหายาเสพติดในกลุ่มของเยาวชนมีเป็นจ านวนมาก 
  25. พื้นที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
  26. ขาดการถา่ยทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ชนรุ่นหลัง 
  27. ขาดงบประมาณบูรณจัดภูมิทัศน ์
  28. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

  โอกาส (Opportunity) 
  1. ความต้องการอาหารปลอดภัยจากสารพิษ โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์มีเพิ่มมากขึ้น 
  2. ส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาตามนโยบาย “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ”์ 
  3. โอกาสผลิตข้าวหอมมะลิได้มาตรฐานโลก ได้ราคาสูง มีรายได้เลี้ยงครอบครัว 
  4. มีความร่วมมือที่ดีระหว่างต าบลภายในกลุ่ม 
  5. นโยบายจังหวัดส่งเสริมการเรียนรู้ การศกึษา 
  6. มีงานประเพณีท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณข์องต าบลและสืบทอดตลอดไป 
  7. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ความสงบเรียบร้อย การป้องกันสาธารณ

ภัย ความสามัคคีและความสมานฉันท์ภายในชาติ 
  8. รัฐบาลส่งเสรินโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
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  9. รัฐบาลประกันราคาข้าวให้แก่เกษตรกรทุกปี 
  10. มีการส่งเสริมสถาบันครอบครัว     
  11. รัฐบาลมกีารจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา อาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) 
  12. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมเพ่ิมประสทิธิภาพให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิก และ

พนักงาน 
  13. มีการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค์กรเป็นประจ าทุกป ี
  14. การตรวจสอลการปฏิบัติงาน โดย สตง.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  15. การน ายุทธศาสตร์จังหวัด อ าเภอ เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

แผนท้องถิ่น 
  อุปสรรค (Threat) 
  1. กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ภาครัฐ เอกชน ประชาคม และพหุภาคีต่างๆ ยังไม่สามารถประสานการรวมพลังในการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ 
  3. ค่านิยมของประชาชนในการแก้ปัญหาร่วมกันของสังคมยังไม่เข้มแข็ง 
  4. สังคมขาดความเสียสละเพื่อส่วนร่วม 
  5. วัฒนธรรมท้องถิ่น / ศาสนาถูกละเลย 
  6. เกิดภัยธรรมชาติต่อเนื่อง 
  7. การใช้ยุทธวิธีทางการตลาดในเรื่องปุ๋ยและยาฆ่าแมลงและชี้น าให้เกษตรกรน าไปใช้ 
  8. ผลผลิตทางการเกษตรถูกกีดกันในเรื่องนโยบายต่างประเทศ 
  9. ขาดการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
  10. การปรับตัวของราคาสิ้นค้า และค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
  11. ผู้ค้ายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลยังมีการด าเนินการอยู่ 
  12. เยาวชนขาดซึ่งคุณธรรมจริยธรรม 
  13. เยาวชนการติดเกมส์ 
  14. ส่วนราชการส่วนกลาง และท้องถิ่นขาดการประสานงาน และความเข้าใจในภารกิจที่ถ่ายโอน 
  15. การแข่งขนัทางการเมืองเป็นผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างท้องที่และท้องถิ่นลดน้อยลง 
 
3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
        จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก และ

บริเวณพื้นที่ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้  
           ๑.) ปัญหาทางด้านกายภาพ ปัญหาของสภาพพื้นที่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก        

มีสภาพพื้นที่ไม่มีพื้นที่ป่าและภูเขา ลักษณะเป็นพื้นที่ราบ เมื่อถึงฤดูฝนก็มีน้ าเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตรและที่อยู่
อาศัย เป็นบางพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  เพราะยังขาดระบบการระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ    
ซึ่งในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหา   

           ๒.) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก มีถนน
เชื่อมโยงกับชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง แต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนช ารุด ท าให้การคมนาคมไม่
สะดวก และไม่มีเส้นแบ่งช่องจราจร    



หน้า 56 | 
 

  ๓.) ปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร เนื่องจากพื้นที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการ
เกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความต้องการใช้น้ าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ า  เพื่อใช้ในฤดูแล้งที่
มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 

  ๔.) ปัญหาด้านนันทนาการ เนื่องจากภายในชุมชนมีพื้นที่ในการประกอบกิจกรรมและพื้นที่ใน
การชุมนุมคนเพื่อการท ากิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการกิจกรรมนันทนาการเพื่อพักผ่อนหย่อนใจและออก
ก าลังกายของคนในชุมชน เพราะมีสภาพช ารุด 

  ๕.) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  ยังเป็นพื้นที่
ชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมาก
นัก นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน และปัญหาการปล่อยน้ าเสีย
จากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยไม่มีการบ าบัดน้ าเสียที่ถูกวิธี ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อม
ชุมชนในอนาคตได ้

  ๖.) ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอโคกส าโรง 
การให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก ยังไม่ครอบคลุม และส าหรับการให้บริการน้ าประปา  ยัง
ไม่ครอบคลุมทุกๆ พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก   ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้บ้านเมืองมีความอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
*ยกเลิกการใช้ แบบ ยท. 01 , ยท. 02 และ ยท. 03 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอธิบายความ

เชื่อมโยงและการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามเจตนารมย์และความเป็นอิสระในการด่าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 
 

 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด อบต. 
ถลุงเหล็ก ด้านบริการชุมชนและ

สังคม 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ชองชุมชน 

ส านักงานปลัด 

 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง/กองคลงั 

2 การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและด้าน
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด  

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 

๓ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานศาสนาวฒันธรรม 
และนันทนาการ   

ส านักงานปลัด 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 

 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม 

 

ด้านการด าเนินงาน
อื่นๆ  

แผนงานงบกลาง ส านักงานปลัด 

และ 
กองสวัสดิการสังคม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสงคม 

5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 
 

ส านักงานปลัด 

6 ตามแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและแนวนโยบาย

รัฐบาล 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด 
 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๑๑ แผนงาน ๕ ส านัก/กอง 

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.01

จ านวน
โครงกา

ร
งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน
โครงกา

ร
งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน
โครงกา

ร
งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน
โครงกา

ร
งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน
โครงกา

ร
งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน
โครงกา

ร
งบประมาณ 

(บาท)
๑.ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการบ้านเมืองทีดี่

   1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 5 390,000 5 390,000 5 970,000 5 390,000 5 390,000 25 1,560,000
   1.2 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 6 1,435,000 5 535,000 5 535,000 5 535,000 6 1,435,000 27 3,940,000
   1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 4 1,500,000 4 850,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 14 2,850,000

รวม 15 3,325,000 14 1775000 12 1,755,000 12 1,175,000 13 2,075,000 66 8,350,000
2) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาติและด้านสิง่แวดล้อม
   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุม 3 125,000 10 320,000 10 320,000 10 320,000 10 3,270,000 43 4,035,000
   2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 4 510,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 3 60,000 16 690,000

รวม 7 635000 13 380000 13 380000 13 380000 13 3330000 59 4,725,000
3) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน
    3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 26 11,880,000 12 5,480,000 28 12,980,000 24 9,680,000 26 17,780,000 116 44,820,000
    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 150,000 2 150,000 4 350,000 5 450,000 3 250,000 16 1,000,000
    3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 800,000 2 700,000 3 600,000 4 900,000 1 200,000 12 2,600,000

รวม 30 12,830,000 16 6,330,000 35 13,930,000 33 11,030,000 30 18,230,000 144 48,420,000
4) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
   4.1 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 8 570,000 8 560,000 8 560,000 8 560,000 8 560,000 40 2,250,000
   4.2 แผนงานการศึกษา 39 2,576,000 40 2,606,700 39 2,616,000 39 26,160,000 39 2,616,000 196 33,958,700
   4.3 แผนงานสาธารณสุข 5 90,000 5 90,000 5 90,000 5 90,000 5 90,000 25 360,000
   4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 14 7,310,000 14 7,310,000 14 7,810,000 14 7,810,000 14 7,810,000 70 30,240,000
   4.5 แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 4 360,000 3 210,000 3 210,000 3 210,000 3 210,000 16 990,000

รวม 70 10,906,000 70 10776700 69 11,286,000 69 34,830,000 69 11,286,000 347 67,798,700
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แบบ ผ.01

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบรหิารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี

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

ยุทธศาสตร์



จ านวน
โครงกา

ร
งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน
โครงกา

ร
งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน
โครงกา

ร
งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน
โครงกา

ร
งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน
โครงกา

ร
งบประมาณ 

(บาท)

จ านวน
โครงกา

ร
งบประมาณ 

(บาท)
5) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    5.1 แผนงานการเกษตร 5 240,000 4 40,000 4 40,000 4 40,000 4 40,000 21 360,000
    5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 40,000 4 40,000 5 120,000 4 40,000 4 40,000 21 160,000

รวม 9 280000 8 80000 9 160,000 8 80,000 8 80,000 42 520,0006) ยุทธศาสตรต์ามแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
แนวนโยบายรฐับาล
   6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 240,000
   6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 70,000 5 470,000 5 140,000 5 130,000 4 90,000 22 760,000

รวม 5 130000 7 530000 7 200000 7 190000 6 150000 32 1000000
รวมทัง้สิน้ 136 28,106,000 128 19,871,700 145 27,711,000 142 47,685,000 139 35,151,000 690 130,813,700

หมายเหตุ
1. ยกเลิกแบบ ผ.07 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุ่ด ที ่มท. 0810.3/ว5797 ลงวนัที ่10 ตุลาคม 2559

2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ น าข้อมูลเดิมทีม่ีอยูใ่นแบบ ผ.07 ของแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561-2564) น ามาลงใน แบบ ผ.01
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็กองค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  
อ าเภอโคกส าโรงอ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรีจังหวัดลพบุรี  

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก 
หมู่ที่ 4 ต าบลถลุงเหล็ก  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุี  15120 

โทร. 036 - 708801 

 

แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาท้องถิ่น  
พพ..ศศ..  2255๖๑ ๖๑ ––  225566๕๕ 

ข้าวหอมมะลิเกรียงไกร  พระสังกัจจายน์เชิดชู  แหล่งค้าลูกหมูดี  ประเพณีแมงตับเต่า 
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2. บญัชีโครงการพฒันาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ (เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง) 
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ (การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ) 
 1. ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
    1.1  แนวทางสง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทกุภาคส่วนในการพฒันาทางการเมืองและสังคม 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดท า
แผนพัฒนาต าบล และแผน
ชุมชน 

- เพื่อรับฟังปัญหา 
ความต้องการ และ
รับทราบข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ 
ต่างๆ 
 

ประชาชนทุก
หมู่บ้านเข้าร่วม
ประชุม
ประชาคมอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี 

25,000 25,000 
 

25,000 25,000 25,000 - ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่เข้าร่วม  
 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น
สามารถน าไปพัฒนา
ชุมชนของตนและท้องถิ่น 

ทุกส่วน
ราชการ 

2 สนับสนุนการสร้างความรัก
ความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท ์

- เพื่อลดปัญหา
ความขัดแย้งภายใน
ชุมชน 

หมู่ 1 - 8 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 -ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่เข้าร่วม 

- ประชาชนในพื้นที่มี
ความรัก ความสามัคคีกัน
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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 1. ยุทธศาสตรก์ารบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
    1.1  แนวทางสง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทกุภาคส่วนในการพฒันาทางการเมืองและสังคม 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 จัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหาร 
และ ส.อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง
ผู้บริหารและ       
ส.อบต. 

หมู่ 1 - 8 300,000 300,000 900,000 300,000 300,000 -จ านวนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งมาใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

อบต.ได้ผู้บริหาร และ     
ส.อบต. มาปฎิบัติหน้าที่ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

4 เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างของ อปท.ระดับ
อ าเภอ ให้แก่ อบต.ที่
รับผิดชอบ 

เพื่ออุดหนุนศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้าง
ของอบต.ระดับ
อ าเภอ 

อบต. 
ที่รับผิดชอบ 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -มีสถานที่ให้
ประชาชนเข้า
ตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสาร 

ได้เพิ่มประสิทธิภาพการ
ซื้อหรือการจ้างของอบต.
ระดับอ าเภอ 

ส านักงาน
ปลัด 

 

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(สถานที่กลาง) อ.โคกส าโรง 
(ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอ าเภอโคก
ส าโรง 

เพื่อเป็นหน่วย
ด าเนินการจัดท า
โครงการขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานและ
เป็นผู้ด าเนินการ
จัดหาแทน 

อบต.โคก
ส าโรง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -มีหน่วยด าเนินการ
จัดท าโครงการขอรับ
การสนับสนุน
งบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานและเป็น
ผู้ด าเนินการจัดหา
แทน 

ได้เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) 

ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ. 02 
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รวม 5  โครงการ - - 390,000 390,000 890,000 390,000 390,000 - - - 

1. ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการบ้านเมืองทีด่ี   
1.2 แนวทางส่งเสริมการเพิม่ศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขดีความสามารถในการพฒันา 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากร 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร 

ผู้บริหาร ส.
อบต.พนักงาน
และเจ้าหน้าที่ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - ร้อยละของจ านวน
บุคลากรที่เข้าร่วม 

ผู้บริหาร ส.อบต.
พนักงานและเจ้าหน้าที่ 
มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกส่วน
ราชการ 

2 จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อใช้
ในกิจการของ อบต. 

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงาน 

ซื้อวัสดุ
ส าหรับ
ส านักงาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - จ านวนและขนาด
ของวัสดุครุภัณฑ์ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการ 

3 อบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาความรู้ เพื่อเพิ่ม
วิสัยทัศน์ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
และบุคลากร 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร       
ส.อบต.และ
พนักงาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 - ร้อยละของจ านวน
บุคลากรที่เข้าร่วม
อบรม 

ผู้บริหาร ส.อบต.และ
พนักงาน ได้พัฒนา
ทักษะมีความรู้ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

4 ปรับปรุงระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ (E-laas) 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานและ
เจ้าหน้าที่ 
อบต. 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละของจ านวน
บุคลากรที่เข้าอบรม 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองคลัง 

5 จัดท า ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบเว็บไซด์ ของ อบต. 

พัฒนาระบบเว็บไซด์ 
ของ อบต. 

1  ครั้ง 20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

-ระบบเว็บไซด์ที่ดี เว็บไซด์ ของ อบต.
ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

6 จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงาน 

ซื้อรถยนต์
บรรทุก(ดีเซล) 
จ านวน ๑ คัน 

900,000 0 0 0 900,000 - จ านวนรายการที่
จัดซื้อ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. 02 
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รวม 6  โครงการ - - 1,435,000 535,000 535,000 535,000 1,435,000 - - - 
1. ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการบ้านเมืองทีด่ี   
1.3 แนวทางส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน 

 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดท าแผนที่ภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อจัดท าแผนที่
ภาษี และทะเบียน
ทรัพย์สินเป็น
ปัจจุบัน 

1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - พื้นที่ ๘ หมู่บ้าน การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองคลัง/
กองช่าง 

2 จัดหาเครื่องเล่นสนาม
เด็กเล่น 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีเครื่องเล่น
สนาม 

1 โครงการ 500,000 0 0 0 0  - จ านวนและขนาด
ของวัสดุครุภัณฑ์ 

เด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีเครื่องเล่นสนาม 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างโดม
อเนกประสงค์ 

เพื่อก่อสร้างโดม
อเนกประสงค์ 

1 โครงการ 500,000 0 0 0 0 - มีโดมอเนกประ- 
สงค์เพื่อรองรับการ
บริการประชาชน 

รองรับการบริการ
ประชาชนได้มากขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการถมที่บริเวณ 
อบต.ถลุงเหล็ก 

เพื่อถมที่บริเวณ 
อบต.ถลุงเหล็ก 

1 โครงการ 300,000 0 0 0 0 - มีการถมที่บริเวณ 
อบต. เพิ่มขึ้น 

เพื่อรองรับสิ่งก่อสร้างที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

กองช่าง 
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1. ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการบ้านเมืองทีด่ี   
1.3 แนวทางส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน 

 1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ก่อสร้างโรงจอดรถ  เพื่อไว้เป็นที่จอดรถ
ผู้มาติดต่อราชการ 

ที่จอดรถเพิ่ม
จากเดิมท่ีมีอยู่ 

0 500,000 
 

0 0 0 -โรงจอดรถ  มีที่จอดรถเพิ่มเติมส าหรับ
ผู้มาติดต่อราชการ 

กองช่าง 

6 จัดท าโครงเหล็กป้าย 
ประชาสัมพันธ ์หน้าที่ 
ท าการ อบต.ถลุงเหล็ก 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนรับทราบ 

ท าโครงเหล็ก
ป้าย
ประชาสัมพัน
ธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 

0 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชน
รับทราบ 

ประชาชนได้รับบริการ
ด้านข้อมูล ข่าวสาร อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
 
 

7 ติดตั้งกันสาด บริเวณ
อาคารด้านบนส านักงาน 
อบต.ถลุงเหล็ก 

เพื่อจัดท ากันสาด
บังแดด ฝน และ
เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชนที่มาใช้
บริการ 

ติดตั้งกันสาด 
บริเวณอาคาร
ด้านบน
ส านักงาน 

0 100,000 
 

0 0 0 กันสาดบังแดด กัน
ฝนในการอ านวย
ความสะดวก
ประชาชน 

ใช้บังแดด กันฝนให้กับ
ประชาชนที่มาใช้บริการ
มากขึ้น 

กองช่าง 

รวม 7  โครงการ - - 1,500,000 850,000 250,000 250,000 250,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุร ี

ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ ๔ (พฒันาลพบรุีเมืองสะอาดและน่าอยู่) ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวดัที่ ๔ (บริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน) 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม 
2.1  แนวทางปลกูจิตส านึกในการอนุรักษฟ์ืน้ฟูทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รัก
พื้นที่สีเขียว 

เพื่อให้ประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
ท้องถิ่นไทยรวมใจ
ภักด์ิ รักพื้นที่สีเขียว 

หมู่ 1 – 8  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 “รักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน” 
เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระ
บาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 
ครบ 70 ปี และสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์  ระบรมราชินี
นาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 
7 รอบ 84 พรรษา 

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี 

หมู่ท่ี 1- 8 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมปลูกต้นไม้ตาม
โครงการรวมใจภักดื 
รักพ้ืนท่ีสีเขียว และ
เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวใน
ชุมชนมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

3 รณรงค์คัดแยกขยะในหมู่บ้าน เพื่อจัดระบบทิ้ง
ขยะอย่างเป็นระบบ

1 โครงการ 5,000 5,000 15,000 15,000 15,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม 

ระบบทิ้งขยะเป็นระบบ
ถูกสุขลักษณะ 

ส านักปลัด 
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ถูกสุขลักษณะ  

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม 
2.1  แนวทางปลกูจิตส านึกในการอนุรักษฟ์ืน้ฟูทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการธนาคารขยะ เพื่อให้ประชาชนมีความ
ร่วมมือและตระหนักใน
การลดปริมาณขยะ รักษา
สิ่งแวดล้อมของคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

หมู่ท่ี 1- 8 - 50,000 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้ร่วมมือ
และตระหนักในการลด
ปริมาณขยะ 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการ 3R ประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนช่วยลด
ปริมาณขยะ และส่งเสริม
ความรู้ในการใช้หลัก ๓Rs 
ในการจัดการมูลฝอย 

หมู่ท่ี 1- 8 - 20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้ประชาชน
ช่วยลดปริมาณขยะ 
และส่งเสริมความรู้ใน
การใช้หลัก ๓Rs ในการ
จัดการมูลฝอย 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการอาสาสมัคร อถล. 
ดูแลล าน้ า ล าคลอง 

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการอนุรักษ์
ล าน้ า ล าคลอง ให้สะอาด  

1 โครงการ - 5,000 5,000 5,000 5,000 - ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ร่วมมือดูแลรักษา
คุณภาพน้ าในคลอง
สามารถลดปริมาณขยะ
ในแม่น้ าล าคลองได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการส านักงานสีเขียว เพื่อช่วยลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
เป็นส่วนหนึ่งในการ ช่วย
ลดโลกร้อน มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมทีดี่ต่อสุขภาพ
ของพนักงาน 

ส านักงาน 
อบต.  

- 30,000 30,000 30,000 30,000 - การลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

พัฒนายกระดับ
มาตรฐานส านักงานให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากยิ่งขึ้น 
 

ส านักงาน
ปลัด 
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2. ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม 
2.1  แนวทางปลกูจิตส านึกในการอนุรักษฟ์ืน้ฟูทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการหน้าบ้านน่ามอง  
หมู่บ้านสวยงาม 

เพื่อให้ประชาชนร่วมมือ

กันรักษาความสะอาดใน

หมู่บ้านและบ้านให้น่ามอง 

หมู่ท่ี 1- 8 - 30,000 30,000 30,000 30,000 การรักษาความ
สะอาดของบ้าน
และหมู่บ้าน 

ร่วมมือกันรักษาความ

สะอาดใน ชุมชนของ

ตนเอง  สภาพแวดล้อม

ให้สะอาด 

ส านักงาน
ปลัด 

9 โครงการตลาดท้องถิ่นรักษ์
โลก 

เพื่อให้ประชาชนร่วมมือ

กันรักษาความสะอาดใน

ตลาด 

หมู่ท่ี 1- 8 - 30,000 30,000 30,000 30,000 การรักษาความ
สะอาดของตลาด 

ร่วมมือกันรักษาความ

สะอาดใน ตลาด 

สภาพแวดล้อม 

ให้สะอาด 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการปรับภูมิทัศน์
สถานที่ท่องเที่ยว 

เพื่อต้องการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ ใช้ประโยชน์
ร่วมกันต่อไป 

หมู่ท่ี 1- 8 - 30,000 30,000 30,000 30,000 เพิ่มปริมาณ
นักท่องเที่ยว ท า
ให้เกิดรายได้
เพิ่มข้ึน 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ให้สะอาด น่ามองมาก

ยิ่งขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 10  โครงการ - - 125,000 320,000 320,000 320,000 320,000 - - - 
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2. ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและด้านสิ่งแวดล้อม 
2.2  แนวทางปรบัปรุงพฒันาทีด่ินที่สาธารณประโยชนแ์ละพัฒนาให้เกดิประโยชน์สงูสุด 
 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 คุ้มครองดูแลที่
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อบ ารุงรักษาดูแล
ที่สาธารณ 
ประโยชน์ 

ที่สาธารณ 
ประโยชน์ใน
เขตพื้นที่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - ที่สาธารณ 
ประโยชน์ได้รับการ
คุ้มครองดูแล 

รักษาดูแลที่สาธารณ 
ประโยชน์  

ส านักงาน
ปลัด/ 
กองช่าง 

2 ขอรังวัดที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อทราบแนวเขต
ที่ดินสาธารณ 
ประโยชน์ของ 
อบต. 

ที่สาธารณ 
ประโยชน์ใน
เขตพื้นที่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - มีการทราบแนว
เขตที่สาธารณ 
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ทราบแนวเขตสาธารณ 
ประโยชน์ ที่อยู่ใน
ความดูแลของ อบต. 

ส านักงาน
ปลัด/ 
กองช่าง 

3 โครงการถมที่
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อรองรับการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์
ในอนาคต 

ที่สาธารณ 
ประโยชน์ใน
เขตพื้นที่ 

450,000 0 0 0 0 - มีการถมที่
สาธารณประโยชน์ 

อบต.ถลุงเหล็กมีการถม
ที่สาธารณ ประโยชน์
เพิ่มข้ึน 

กองช่าง 

4 โครงการส ารวจท่ีดิน
สาธารณะ และทาง
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อรองรับการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน
สาธารณประโยชน์

ที่สาธารณ 
ประโยชน์ใน
เขตพื้นที่ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - มีการทราบแนว
เขตที่สาธารณ 
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ทราบแนวเขตสาธารณ 
ประโยชน์ ที่อยู่ใน
ความดูแลของ อบต. 

ส านักงาน
ปลัด/ 
กองช่าง 
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ในอนาคต 
รวม 4  โครงการ - - 510,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ (พฒันาลพบุรีเมอืงสะอาดและน่าอยู่) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ (พัฒนาศกัยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์) 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทางน้ า ทอ่ระบายน้ า  
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) พร้อมท่อระบาย
น้ าหมู่ 2  สายบ้านนายหล่อ  
สุมะนา – บ้านนายสมศักดิ์  
อยู่ดี 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 500,000 0 0 0 0 - ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมท่อระบายน้ า  
1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) พร้อมท่อระบาย
น้ าหมู่ 3 สายบ้าน พ.อ.อ.
วิศิษฐ์ ศรีทรงเมือง – บ้าน
นางบุญส่ง บุญน าพา 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 500,000 0 0 - ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมท่อระบายน้ า  
1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนได้ 1 โครงการ 0 400,000 0 0 0 - ก่อสร้างถนน คสล. ประชาชนเดินทางได้ กองช่าง 
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เหล็ก(คสล.) พร้อมท่อระบาย
น้ า หมู่ 8  สายบ้านนาย
สมหมาย  บ ารุง ตลอดสาย 

สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

พร้อมท่อระบายน้ า  
1 เส้น 

สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทางน้ า ทอ่ระบายน้ า   
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) หมู่ 8  สายบ้าน
พ่อใหญ่อี ่ (ตาดุลย์) 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 400,000 0 0 0 - ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมท่อระบายน้ า 
1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก(คสล.) พร้อมท่อระบาย
น้ า หมู่ 2  สายบ้านนางทัน  
ตลอดสาย - บ้านนายจีระ
ศักดิ์  สุพวง 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 1,000,000 0 0 - ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมท่อระบายน้ า  
1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 วางท่อระบายน้ าสาย
กลางบ้าน จากวัดศิริมงคล – 
บ้านนายเสมือน  อินทร์แก้ว 
(หมู่ 5,6,7) 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 0 0 2,000,000 - วางท่อระบายน้ า 
1 สาย 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

7 วางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 4 
ถนนจากบ้านนายศิริ ประกอบด ี
– บ้านนายวินัย  ทรัพย์คง 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 500,000 0 0 - วางท่อระบายน้ า 1 
สาย 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.)  หมู่ที่ 1  สาย
ศาลเจ้า - สระหนองโดน 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 500,000 0 0 0 0 - ก่อสร้างถนน คสล. 
1 เสน้ 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทางน้ า ทอ่ระบายน้ า   
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายป่าขี   
หมู่ที่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 0 100,000 0 - ก่อสร้างถนน 
คสล. 1 เสน้ 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมูท่ี่ 1   
สายคลองตองหนึ่ง 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 0 0 500,000 - ก่อสร้างถนน 
คสล. 1 เสน้ 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมูท่ี่ 4  
 สายบ้านนางสุนยี์  พุทธเจริญ 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 500,000 0 0 0 - ก่อสร้างถนน 
คสล. 1 เสน้ 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมูท่ี่ 3-4  จาก
ถนนสาย 205 – หลังเมรุวัด 
ศิริมงคล 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 0 500,000 0 - ก่อสร้างถนน 
คสล. 1 เสน้ 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายคลองทางวัว  
หมู่ที่ 8  (เริ่มจากถนนทาง

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 500,000 0 0 - ก่อสร้างถนน 
คสล. 1 เสน้ 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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หลวงสาย 205 ข้างปั๊มน้ ามัน 
– นานายเที่ยง สขุสบาย) 

 
 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทางน้ า ทอ่ระบายน้ า   
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมูท่ี่ 1 สาย
คลองต้นตาล – บ้านวัง
กระเบียน 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 0 500,000 0 - ก่อสร้างถนน คสล. 
1 เสน้ 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมูท่ี่ 5 สายป่าขี
โนนลาน (บ้านนางสมจิตร   
ใบกว้าง – คลองโนนลาน) 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 500,000 0 0 0 0 - ก่อสร้างถนน คสล. 
1 เสน้ 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมูท่ี่ 5 ซอย
บ้านนางพรศิล  พิมพ์ทอง 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 500,000 0 0 0 0 - ก่อสร้างถนน คสล. 
1 เสน้ 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมูท่ี่ 1  
สายหนองมะเขือ – วัดป่า
หนองแร้ง 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 500,000 0 0 0 0 - ก่อสร้างถนน คสล. 
1 เสน้ 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) พรอ้มท่อระบาย
น้ า  ซอย 4 (แยกคุ้มไทย) 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 500,000 0 0 0 - ก่อสร้างถนน คสล. 
1 เสน้ 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายโนนลาน 
หมู่ท่ี 3 (เริ่มจากบ้านนาย
ประจักษ์ถึงบ้านนางไพวงษ์) 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 500,000 0 0 0 - ก่อสร้างถนน คสล. 
1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทางน้ า ทอ่ระบายน้ า   
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 สาย
หนองแก (เริ่มจากบ้านนาย
จันทา-ทางเข้า อบต.ถลุง
เหล็ก 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 500,000 0 0 0 0 - ก่อสร้างถนน คสล. 
1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 5 
ซอยเล็ก บ้านนางควรคิด  
ทองปลิว 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 500,000 0 0 0 0 - ก่อสร้างถนน คสล. 
1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  
หมู่ 1  สายคลองต้นงิ้ว 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 0 500,000 0 - ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก  1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  
หมู่ 1  สายคลองล าโพนทอง 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 500,000 0 0 - ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก  1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  
หมู่ 1  สายคลองต้นตาล 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 0 0 500,000 - ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก    1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  เพื่อให้ประชาชนได้ 1 โครงการ 0 0 0 0 500,000 - ก่อสร้างถนนแอส ประชาชนเดินทางได้ กองช่าง 
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หมู่ 1, 8  สายคลองช้างตาย สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

ฟัลท์ติก    1 เส้น สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทางน้ า ทอ่ระบายน้ า   
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 2  สายบ้านนาย
ศตวรรษ พิมพ์ทอง - สุดซอย 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 500,000  0 - ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก    1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ 2  สายคลองทาง
วัว จากนานายเที่ยง สุขสบาย
ถึง ห้วยหิน 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 500,000 0 0 - ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก    1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
หมู่ 5  สายหนองมอญ จาก
ฝายนายสมพงษ์  ธรรมราชา  
–  โนนน้ าอ้อม 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 0 500,000 0 - ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก     1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
หมู่ 5,6,7  สายคลองทาง
โผล่ จากถนนคอนกรีต – นา
นายสมศักดิ์  พิมพ์ทองงาม 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 0 0 500,000 - ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก  1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
หมู่ 5,6,7  สายหนองสมอ 
จากแยกนานายสมศักดิ์  

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 0 0 500,000 - ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก  1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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พิมพ์ทองงาม – สามแยก
คลองทางวัว 

 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทางน้ า ทอ่ระบายน้ า   
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
หมู่ 5,6,7  สายห้วยหิน จาก
สามแยกนานายธรรมชาติ  
พิมพ์ทอง  - เชื่อมต่อคลอง
ทางวัว 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 0 500,000 0 - ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก 1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
หมู่ 5,6,7  สายหน้าโคก
ครามจากสามแยกนานาย
เฉลียว  ชัยงาม - ทางเข้าวัด
โคกคราม 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 0 0 500,000 - ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก 1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
หมู่ 5,6,7  สายหลังโคกคราม
จากนานายชัย  พรมรักษา -   
นานายวิเชษฐ์  เครือขอน 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 0 500,000 0 - ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก 1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
หมู่ 5,6,7  สายหนองยาว    
จากนา จ.ส.อ.ประการ เริง

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 0 0 500,000 - ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก  1  เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ชัยภูมิ -  นานายเฉลิม  หมวด
กลาง 

 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทางน้ า ทอ่ระบายน้ า   
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
หมู่ 6,7  สายบ้านนาย
สมพงษ์  ไหวพริบ -  บ้าน 
นายไสว  พรมรักษา 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 500,000 0 0 - ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก  1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก  
หมู่ 8  สายหนองอีจีน – 
แยกดงแก้ว 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 0 0 700,000 - ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก  1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
หมู่ 5 สายหนองมอญ –  
โนนน้ าอ้อม 
 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 0 0 2,000,000 - ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก  1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
หมู่ท่ี 3 สายทางหลวง
หมายเลข 205 – บ้านเนิน
ส้มกบ 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 0 0 500,000 - ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก  1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างถนนแอสฟัสติก  เพื่อให้ประชาชนได้ ๑ โครงการ 0 0 0 ๐ 1,000,000 - ก่อสร้างถนนแอส ประชาชนเดินทางได้ กองช่าง 
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หมู่ 1,8 สายรอบบ้าน สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

ฟัลท์ติก  1 เส้น สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทางน้ า ทอ่ระบายน้ า   
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก 
หมู่ท่ี 3 ถนนหลัง รพ.สต.
ถลุงเหล็ก ตลอดสาย – 
หนองนาลิง 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

๑ โครงการ 0 500,000 500,000 ๐ 0 - ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก  1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

41 ปรับปรุงถนนลูกรัง  
หมู่ 1 – หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ถนนหมู่ที่ 1 -8 มี
การลงลูกรัง 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

42 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ 1 – หมู่ท่ี 8 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ถนนลูกรังหมู่ที่ 1 
-8  มีการซ่อมแซม 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

43 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ 2 สายทุ่งหญ้าเครือ 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 500,000 0 0 0 0 -ถนนลูกรังหมู่ 2 มี
การซ่อมแซม 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

44 ปรับปรุงถนนลูกรัง  
หมู่ 3  สายหนองนาลิง 
เริ่มจากนานายบุญลือถึงนา
นายเกษตร) 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 500,000 0 0 0 0 -ถนนลูกรังหมู่ 3  
มีการซ่อมแซม 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภัย 

กองช่าง 
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3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทางน้ า ทอ่ระบายน้ า   
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 ปรับปรุงถนนลูกรัง  
หมู่ 3  สายล าโพนทอง 
เริ่มจากนานายสมพงษ์ถึงนา
นางทองสุข เด่นชัย) 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 500,000 0 0 0 0 - มีการลงลูกรัง
พร้อมปรับถนน 1 
สาย  

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

46 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 5 
สายหนองมอญ (เริ่มจากนา
นายสมพงษ์ถึงนานายเฉลิม) 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 500,000 0 0 0 0 - มีการลงลูกรัง 
พร้อมเสริมถนน 1 
สาย 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภัย 

กองช่าง 

47 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 7  
สายบ้านเนินมะกอก (เริ่มจาก
นานายสุชาติถึงบ้านนายทอง
คูณ) 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 500,000 0 0 0 0 - มีการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง 1 สาย 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

48 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 
สายคลองต้นตาล (เริ่มจากนา
นายหล่อถึงนานายแก่น) 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 500,000 0 0 0 0 - มีการปรับปรุง
ถนนลูกรัง 1 สาย 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

49 ปรับปรุงถนนลูกรัง  หมู่ 8 
สายหนองอีจีนถึงดงแก้ว (เริ่ม
จากนานายวิสุทธิ์ถึงนานาย
จตุพล) 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 100,000 0 0 0 0 - มีการปรับปรุง
ถนนลูกรัง 1 สาย 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

50 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 3 เพื่อให้ประชาชนได้ 1 โครงการ 0 500,000 0 0 0 - มีการปรับปรุง ประชาชนเดินทางได้ กองช่าง 
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หน้าฝายโนนลาน (บริเวณบ่อ 
จ.ส.อ.วิชิต ทองอร่าม – นา
นายอุทัย  ทองอร่าม) 

สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลูกรัง 1 สาย สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทางน้ า ทอ่ระบายน้ า   
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5
สายล าโพนทอง (เริ่มจากนา
นายทวีถึงนานายจรูญ) 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 500,000 0 0 0 0 - มีการปรับปรุงถนน
ลูกรัง 1 สาย 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

52 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8
สายหนองอีจีน (เริ่มจากนา
นายอุทัยถึงนานายไพฑูรย์) 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 500,000 0 0 0 0 - มีการลงลูกรังถนน 
1 สาย 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

53 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8
สายหนองอีจีน (เริ่มจากนา
นางศิริถึงนานางส ารี) 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 500,000 0 0 0 0 - มีการลงลูกรังถนน 
1 สาย 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

54 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7
สายโคกคราม, สายหนอง
ยาว, สายห้วยหิน 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 500,000 0 0 - มีการลงลูกรังถนน 
1 สาย 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

55 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 7  
สายโคกคราม 
นานายธรรมชาติ – นาย
นายไพศาล 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 500,000 0 0 - มีการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง 1 สาย 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 5 เพื่อให้ประชาชนได้ 1 โครงการ 0 0 0 500,000 0 - มีการก่อสร้างถนน ประชาชนเดินทางได้ กองช่าง 
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สายบ้านนายฉลอง สุขสบาย 
– บ้านนายเกษม  สุขมูล 

สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

ลูกรัง 1 สาย สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทางน้ า ทอ่ระบายน้ า   
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 ขุดลอกคลองหมู่ 6  สาย
หนองสมอ ตลอดสาย 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

1 โครงการ 0 0 100,000 0 0 - มีการขุดลอกคลอง 
1 สาย 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

58 ขุดลอกคลอง หมู่ 5  สาย
หน้าโคกครามจากสามแยก
นานายเฉลียว    ชัยงาม - 
ทางเข้าวัดโคกคราม 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

1 โครงการ 0 0 0 300,000 0 -มีการขุดลอกคลอง 
1 สาย 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

59 ขุดลอกคลอง หมู่ 6      
สายหลังโคกครามจากนา
นายชัย  พรมรักษา – นา
นายวิเชษฐ์  เครือขอน 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

1 โครงการ 0 0 0 0 300,000 - มีการขุดลอกคลอง 
1 สาย 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

60 ขุดลอกคลอง หมู่ 7  สาย
หนองยาว จากนา จ.ส.อ.
ประการ เริงชัยภูมิ -  นา
นายเฉลิม  หมวดกลาง 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

1 โครงการ 0 0 0 300,000 0 - มีการขุดลอกคลอง 
1 สาย 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

61 ขุดลอกคลอง หมู่ 6   
จากนา จ.ส.อ.ประการ  เริง

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว

1 โครงการ 0 0 0 0 300,000 - มีการขุดลอกคลอง 
1  สาย 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
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ชัยภูมิ – ห้วยหิน มากขึ้น 
 
 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทางน้ า ทอ่ระบายน้ า   
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 ขุดลอกคลอง หมู่ 2 สายนา
นายทอง  สดับจิตร – นา    
นางมล  ป้อมบุบผา 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

1 โครงการ 0 0 0 100,000 0 - มีการขุดลอกคลอง 
1 สาย 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

63 ขุดลอกคลอง หมู่ 1   
สายคลองต้นงิ้ว คลองตองหนึ่ง 
คลองช้างตายตลอดสาย 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

1 โครงการ 0 0 500,000 0 0 - มีการขุดลอกคลอง 
1 สาย 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

64 ขุดลอกคลอง หมู่ 2 สาย นา
นายเที่ยง – นานายสี  ทรัพย์
คง 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

1 โครงการ 0 0 0 0 500,000 - มีการขุดลอกคลอง 
1 สาย 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

65 ขุดลอกคลอง หมู่ 8 
สายหนองอีจีน – สายดงแก้ว 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

1 โครงการ 0 0 500,000 0 0 - มีการขุดลอกคลอง 
1 สาย 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

66 ขุดลอกคลองสายหน้าบ้าน
นางนิติยา  ไสยเลิศ – สะพาน 
หมู่ท่ี 2 และหมู่ที่ 8 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

1 โครงการ 0 0 0 0 500,000 - มีการขุดลอกคลอง 
1 สาย 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

67 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 และ
หมู่ท่ี 8 สายคลองต้นตาล 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

1 โครงการ 0 0 500,000 0  - มีการขุดลอกคลอง 
1 สาย 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

68 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๗ สาย เพื่อให้การระบาย 1 โครงการ 0 0 0 ๐ 500,000 - มีการขุดลอกคลอง การระบายน้ าสะดวก กองช่าง 
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กลางบ้านพร้อมท าบล๊อก
คอนเวิร์สระบายน้ าออกคลอง
ทางโผล่ 

น้ าสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

1 สาย ไม่ท่วมขัง 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทางน้ า ทอ่ระบายน้ า   
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69 ขุดลอกคลองระบายน้ า   
หมู่ท่ี 2 สายรอบบ้าน 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

1 โครงการ ๐ 0 500,000 ๐ 0 - มีการขุดลอกคลอง 
1 สาย 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

70 ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3  จาก
ฝายท่าสิม -  ทางหลวง 205 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

1 โครงการ ๐ 0 500,000 0 0 - มีการขุดลอกคลอง 
1 สาย 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

71 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 
สายต้นตาล-หนองมะเขือ 
(เริ่มจากนานายวันทองถึง
นานายมนตรี 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

1 โครงการ 800,000 0 0 ๐ 0 - มีการวางท่อ
ระบายน้ า 1 สาย 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

72 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 
สายล าโพนทอง (เริ่มจาก
นานายศรีนวลถึงนานาย
ส ารวย) 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

1 โครงการ 100,000 0 0 0 0 - ก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ส 1 เส้น 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

73 ลอกท่อระบายน้ าในหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 1 – หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

1 โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - มีการลอกท่อ
ระบายน้ า 

การระบายน้ าสะดวก 
ไม่อุดตัน 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างสะพาน 
ข้ามคลองล าโพนทอง  

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้

1 โครงการ 0 0 0 0 3,000,000 - ก่อสร้างสะพาน  1 
เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ

กองช่าง 
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หมู่ท่ี 1  (โนนหัวโหลก) สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย 

 
 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทางน้ า ทอ่ระบายน้ า   
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 ขยายสะพานเข้าหมู่ 2  
ซอยบ้านผญ.นิติยา ไสยเลิศ 

เพื่อขยายสะพานให้
สัญจรไปมาได้มาก
ข้ึน 

1 โครงการ 200,000 0 0 0 0 - ขยายสะพาน     
1 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ า  
พร้อมดาดคอนกรีตสาย    
ฝายท่าสิม หมู่ที่ 2 

เพื่อให้สามารถกัก
น้ าและระบายน้ าได้ 

1 โครงการ 0 0 0 500,000 0 - ก่อสร้างประตู
เปิด-ปิดน้ า 1 เส้น 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ า 
คลองต้นตาล-ล าโพนทอง 

เพื่อให้สามารถกัก
น้ าและระบายน้ าได้ 

1 โครงการ 0 0 0 0 300,000 - ก่อสร้างประตู
เปิด-ปิดน้ า 1 เส้น 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็กศาลเจ้าพ่อสนั่น หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ประกอบพิธีทาง
ศาสนาได้สะดวก 

1 โครงการ 0 0 0 100,000 0 - ก่อสร้างลาน
คอนกรีต 1 เส้น 

ประชาชนสัญจรไปมา
และประกอบพิธีทาง
ศาสนาได้สะดวก 

กองช่าง 

79 วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่2 
นานายเท่ียง สุขสบาย –  
นานายทอง  สดับจิตร 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

1 โครงการ 0 0 500,000 0 0 - มีการวางท่อ
ระบายน้ า ๑ เส้น 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

80 วางท่อระบายน้ า หมู่ที ่2 
สายกลางบ้าน (แยกบ้าน 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว

1 โครงการ 0 0 500,000 0 0 - มีการวางท่อ
ระบายน้ า ๑ เส้น 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
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นางทัน – บ้านนางนนทยา) มากขึ้น 

 
 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทางน้ า ทอ่ระบายน้ า   
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 5 
จากบ้าน จ.ส.อ.ยุทธนา  
กล่อมจันทร์ – บ้านครูหน่อง 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 0 500,000 0 0 - ก่อสร้างถนน
ลูกรัง ๑ เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

82 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 
(2เมตร) สายคลองทุ่งต้นตาล 
ลอดผ่านถนนสุรนารายณ์ 
205 เชื่อมต่อคลองทางวัว 

เพื่อให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

1 โครงการ 0 500,000 0 0 0 - ก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวาง
บล็อกคอนเวิร์ส  
๑ เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

83 ก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ 3  
จากบ้านสวน – โนนลาน 

เพื่อให้การสัญจรไป
มาสะดวก และการ
ระบายน้ าสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น 

1 โครงการ 0 0 0 300,000 0 - ก่อสร้างถนน
พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ๑ เส้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกรวดเร็ว และ
การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

84 ขุดลอกทางระบายน้ าหมู่ท่ี 4 
สายหน้า อบต.ถลุงเหล็กถึง
สุดเขต อบต.ถลุงเหล็ก 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

1 โครงการ 0 0 0 0 100,000 - ขุดลอกทาง
ระบายน้ า ๑ เส้น 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

85 วางท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร
จากคลองหนองมอญ – คลอง
หนองยาว หมู่ที่ 7 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับท า
การเกษตร 

1 โครงการ 0 0 0 0 300,000 - วางท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร ๑ สาย 

มีน้ าเพียงพอส าหรับท า
การเกษตร 

กองช่าง 
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86 ก่อสร้างดาดคอนกรีตคลอง
โนนลาน (ทางเข้า อบต.  
ถลุงเหล็ก) 

เพื่อป้องกันการ
พังทะลายของหน้า
ดิน 

1  โครงการ 1,000,000 0 0 0 0 - ก่อสร้างดาด
คอนกรีต ๑ เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทางน้ า ทอ่ระบายน้ า   
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87 ก่อสร้างดาดคอนกรีตเส้น
คลองล าโพนทอง  หมู่ที่ 2  
( 4 จุด) 
1. ทางเข้าบ้านนาง   
   สิรินทร ์ เจ๊กสุภาพ 
2. นานางทองสุข     เด่นชัย 
3. นานางบุญมี     บุญอ้อย 
4. นานางแตงอ่อน  ด าสุภาพ 

เพื่อป้องกันการ
พังทะลายของหน้า
ดิน 

1  โครงการ 0 0 0 500,000 0 - ก่อสร้างดาด
คอนกรีต 4 เส้น 

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกและปลอดภัย 

กองช่าง 

88 ปรับลดถนนลูกรัง  พร้อมเท
คอนกรีต  หมู่ท่ี 1  สายคลอง
ต้นตาล – บ้านวังกระเบียน 

เพื่อให้การสัญจรไป 
– มา สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

1 โครงการ 0 0 500,000 0 0 - ก่อสร้างถนน ๑ 
เส้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

89 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส  
หมู่ท่ี 1  สายคลองต้นตาล 
เชื่อมต่อคลองล าโพนทอง 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับท า
การเกษตร 

๑ โครงการ 100,000 0 0 0 0 - ก่อสร้างประตู
เปิด-ปิดน้ า  ๑ 
แห่ง 

มีน้ าเพียงพอส าหรับท า
การเกษตร 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีต   
หมู่ท่ี 8   
1. สายป่าช้า – วัดหนองบัวหิ่ง 
2. สายหลังโรงสี – บ้านนาย
ไพบูลย์  ทองอร่าม  

เพื่อให้การสัญจรไป 
– มา สะดวกมาก
ยิ่งขึ้น 

1 โครงการ 0 0 0 400,000 0 - ก่อสร้างถนน ๑ 
เส้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 
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3. สายบ้านนางทอง   
   – บ้านนายประเทือง 

 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทางน้ า ทอ่ระบายน้ า   
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดชอ
บ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) สายหนอง
มะเขือ – วัดป่าหนองแร้ง  
ต.โคกส าโรง จ.ลพบุรี 

เพื่อให้การสัญจร
ไป – มา สะดวก
มากยิ่งขึ้น 

1 โครงการ 500,000 0 0 0 0 - ก่อสร้างถนน ๑ 
เส้น 

ประชาชนเดินทาง
สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

92 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์
บริเวณศาลเจ้าพ่อสนั่น  
หมู่ท่ี 5 
 

เพื่อให้ศาลเจ้าพ่อ
สนั่นมีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

1 โครงการ 0 0 0 100,000 0 - มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณ
ศาลเจ้าพ่อสนั่น 

ประชาชนมีสถานที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจที่สวยงาม 

ส านักงาน
ปลัด 

93 ก่อสร้างถนน คสล. รอบที่ท า
การ อบต.ถลุงเหล็ก 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนใน  

1  แห่ง  0 ๖๐0,000  0 0 0 - ถนน คสล. 1 สาย 
- ประชาชนได้
สัญจรอย่างสะดวก 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
 

94 ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 6 
จากนาก านันทิพย์อุษา – นา
รองสมัย  พรมรักษา 

เพื่อให้การสัญจร

ไป – มา สะดวก

มากยิ่งขึ้น 

1 โครงการ 0 0 0 5๐0,000  0 - ก่อสร้างถนน ๑ 

เส้น 

ประชาชนเดินทาง

สะดวกรวดเร็ว  

กองช่าง 

95 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (คสล.) พร้อมวางท่อ

เพื่อให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมาได้

1 โครงการ 0 0 0 7๐0,000  0 - ก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมท่อ

ประชาชนเดินทางได้
สะดวกรวดเร็วและ

กองช่าง 
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ระบายน้ า หมู่ที่ 8 จากบ้าน 
ด.ต.ชัยพร    แบ่งส่วน ถึงสุด
ซอย 

สะดวกรวดเร็ว ระบายน้ า  1 เส้น ปลอดภัย 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทางน้ า ทอ่ระบายน้ า   
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

96 วางท่อระบายน้ าพร้อม 
ถนน คสล. สายหมู่ท่ี 2 
เชื่อมหมู่ที่ 5 ต.ถลุงเหล็ก 
(ซอยข้างบ้านนายฉลอง  
สุขสบาย) 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

1 โครงการ 0 0 500,000 0 0 - มีการวางท่อ
ระบายน้ า ๑ เส้น 

-ถนน คสล. 1 สาย 

-การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

97 วางท่อระบายน้ า บริเวณ
อบต.ถลุงเหล็ก หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น 

1 โครงการ 0 0 500,000 0 0 - มีการวางท่อ
ระบายน้ า ๑ เส้น 

 

-การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

-ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

98 วางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 1
จากบ้านนายบุญยัง โพธิ์ทูน
ถึงบ้านนายทวี  ผาผาย  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนใน  

1  แห่ง  0 0 0 ๖๐0,000  0 - มีการวางท่อระบาย
น้ า 1 เส้น 
- ประชาชนได้สญัจร
อย่างสะดวก 

-การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 
-ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 
 

99 วางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 1
จากศาลเจ้ าถึ งบ้ านนาง
สังเวียน  สุขสบาย  

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนใน  

1  แห่ง  0 0 0 0 ๖๐0,000  - มีการวางท่อระบาย
น้ า 1 เส้น 
- ประชาชนได้สญัจร

-การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 
-ประชาชนได้รับความ

กองช่าง 
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อย่างสะดวก สะดวกในการสัญจรไป
มา 

 
 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษาถนน  สะพาน  ทางน้ า ทอ่ระบายน้ า   
 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

100 โครงการจัดหาแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร (บริเวณ 
หมู่ท่ี 3) 

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

1 โครงการ 0 0 0 500,000 
 

0 - มีแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร ๑ แห่ง 
 

-มีแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

101 โครงการขุดลอกคลอง 
สายคลองทางโผล่  
หมู่ท่ี 6,7 

เพื่อให้การระบาย
น้ าสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น  

1  แห่ง  0 0 3๐0,000  0 0 - มีการขุดลอก
คลอง 1 สาย 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 
 

102 โครงการก่ อสร้ า งบาน
ประตูปิด -เปิดน้ า คลอง
หนองยาว (บริเวณนานาย
ดี) หมู่ที่ 6 

เพื่อให้สามารถกัก
น้ าและระบายน้ า
ได้ 

1 โครงการ 0 0 3๐0,000  0 0 - ก่อสร้างประตู
เปิด-ปิดน้ า 1 เส้น 

การระบายน้ าสะดวก
ไม่ท่วมขัง 

กองช่าง 

103 ติดตั้งราวเหล็กกันตกริม
คลอง บริเวณหน้าองค์การ
บริหารส่วนต าบลถลุง
เหล็ก 

เพื่อป้องกัน
อันตรายจากการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งราว
เหล็กกันตก 
ยาว
ประมาณ 
200 เมตร 

0 0 2๐0,000  0 0 - ติดตั้งราวเหล็ก
กันตก  

ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 
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104 ก่อสร้างสะพานลอยข้าม
โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 

เพื่อให้นักเรียนได้
ข้ามถนนอย่าง
ปลอดภัย 

สะพานลอย 0 0 0 0 600,000 -ก่อสร้าง
สะพานลอยข้าม
ถนน 

ความปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองช่าง 

รวม 104  โครงการ - - 11,880,000 5,480,000 12,980,000 9,680,000 17,780,000    

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.2  แนวทางการขยายเขตไฟฟา้และไฟฟา้สาธารณะ 
 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 

(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2561 

(บาท) 
2562 

(บาท) 
2563 

(บาท) 
2564 

(บาท) 
2565 

(บาท) 
1 ขยายเขตไฟฟ้า

สาธารณะแรงต่ า หมู่ที่ 
1 – 8  

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ า 

หมู่ 1 - 8  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ าภายในหมู่ที่ ๑-๘ มี
การขยายเขต 

ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 

การไฟฟ้า 

2 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
แรงต่ า หมู่ที่ 1 – 8 

เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

หมู่ท่ี 1 – 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ าภายในหมู่ที่ ๑-๘ มี
การซ่อมแซม 

ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 

การไฟฟ้า 

3 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ จากบริเวณ
บ้านนางสงัเวียน สุข
สบาย ถึงบ้านนางนิภา
พร  เขียววิลัย  

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ า 

หมู่ท่ี 1 - - 100,000 100,000 0 - ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ าภายในหมู่ที่ ๑  
มีการขยายเขต 

ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า 

4 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ จากบริเวณ
บ้าน ด.ต.ชัยพร  แบ่ง
ส่วน ถึงสุดซอย หมู่ที่ 8 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ า 

หมู่ท่ี 8 - - 100,000 100,000 0 - ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ าภายในหมู่ที่ 8  
มีการขยายเขต 

ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า 

5 ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ จากบริเวณ
บ้านนายเตี้ย – บ้านนาย

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ า 

หมู่ท่ี 8 - -  100,000 100,000 - ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ าภายในหมู่ที่ 8  
มีการขยายเขต 

ประชาชนเดินทาง
ได้สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง/ 
การไฟฟ้า 
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สวิง  แสงกล่ า หมู่ที่ 1 
รวม 5  โครงการ - - 150,000 150,000 350,000 450,000 250,000 - - - 

 
 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
3.3   แนวทางการก่อสร้างขยายเขตประปา 
 3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณและที่ผ่านมา  

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขยายแนวเขตท่อเมน
ประปา  หมู่ที่ 1 – 8 

เพื่อขยายเขตท่อ
เมนประปา 

หมู่ 1 ถึง หมู่ 8  500,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ท่อเมนประปา
ภายในหมู่ที่ ๑-๘  
มีการขยายแนวเขต 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

กองช่าง/ 
การประปาส่วน
ภูมิภาค 

2 ขยายท่อเมนประปา หมู่
ที่ 4 จากบ้านนาง
ส าเนียง  สมาคม – บ้าน
นายสมนึก  สมาคม 

เพื่อขยายเขตท่อ
เมนประปา 

หมู่ท่ี 4 0 0 0 300,000 0 - ท่อเมนประปา
ภายในหมู่ที่ 4     
มีการขยายแนวเขต 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

กองช่าง/ 

การประปาส่วน
ภูมิภาค 

3 ขยายท่อเมนประปาจาก
สายป่าขี – โนนมะกอก 

เพื่อขยายเขตท่อ
เมนประปา 

หมู่ท่ี 7 0 0 500,000 0 0 - ท่อเมนประปา
ภายในหมู่ที่ 7     
มีการขยายแนวเขต 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

กองช่าง/ 

การประปาส่วน
ภูมิภาค 

4 ขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 
ตั้งแต่ถนนสุรนารายณ์ 
ถึงบ้านนางทองแยง 

เพื่อขยายเขตท่อ
เมนประปา 

หมู่ 8  0 0 200,000 200,000 0 - ท่อเมนประปา
ภายในหมู่ที่ ๘     
มีการขยายแนวเขต 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

กองช่าง/ 

การประปาส่วน
ภูมิภาค 

5 ขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 
ตั้งแต่บ้าน ด.ต.ชัยพร    
แบ่งส่วน ถึงสุดซอย 

เพื่อขยายเขตท่อ
เมนประปา 

หมู่ 8  0 0 200,000 200,000 0 - ท่อเมนประปา
ภายในหมู่ที่ ๘     
มีการขยายแนวเขต 

ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้ 

กองช่าง/ 

การประปาส่วน
ภูมิภาค 
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รวม 5  โครงการ   500,000 200,000 1,100,000 900,000 200,000    

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  องค์การบรหิารสว่นต าบลถลุงเหลก็  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวดัลพบรุ ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ (พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ (เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต) 
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมประเพณทีอ้งถิน่ไทย 
 4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดกิจกรรมประเพณี 
วัฒนธรรม และงานรัฐพิธี 

ประชาชนมีประเพณี 
วัฒนธรรมและงานรัฐพิธีสืบ
ทอดให้ลูกหลานได้อนุรักษ์ไว้
ต่อไป 

วันส าคัญ 
ต่างๆ  

350,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละของ
จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

ประชาชนในต าบลมี
ประเพณี 
วัฒนธรรมและงานรัฐพิธีสืบ
ทอดให้ลูกหลานได้อนุรักษ์
ไว้ต่อไป 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ 
พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จ  
พระราชินี ฯ 

โครงการฯได้รับการเผยแพร่
และน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผล 
อันจะยังประโยชน์แก่
ประชาชนความเจริญมั่นคง
อย่างยั่งยืน 

โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

30,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละของ
จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

โครงการฯได้รับการเผยแพร่
และน าไปปฏิบัติให้บัง
เกิดผล อันจะยังประโยชน์
แก่ประชาชนคนไทยให้มี
ความอยู่ดีกินดีเป็นปกติสุข  

ส านักงานปลัด 

3 ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ เพื่อให้เกิดความรัก สมัคร
สมาน สามัคคี ใน ความเป็น
ชนชาติไทยที่มีสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวม
ใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจและคงอยู่

1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละของ
จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

ประชาชนเกิดความรัก 
สมัครสมาน สามคัคีในความ
เป็นชนชาติไทยทีม่ีสถาบัน
พระมหา กษัตริย์เป็นศูนย์
รวมใจ ยึดเหนี่ยวจิตใจและ

ส านักงานปลัด 
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คูช่าติไทยตลอดไป คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
4 อุดหนุนที่ท าการปกครอง

อ าเภอโคกส าโรงจัดงานรัฐพิธี/
วันส าคัญทางศาสนา 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไทย 

อ าเภอโคก
ส าโรง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - มีการอุดหนุน
การจัดงานรัฐ
พิธี 

ประชาชนเห็นคณุค่าการสืบ
ทอดวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไทย 

ส านักงาน
ปลัด/ 
อ.โคกส าโรง 

 
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
4.1  แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวฒันธรรมประเพณทีอ้งถิน่ไทย 
 4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ถวายเทียนพรรษาเนื่องใน
วันเข้าพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นไทย 

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 100,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

ประชาชนในต าบลเห็น
คุณค่าการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไทย 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์ อุดหนุนให้แก่ 
สนง.คลงั จ.ลพบุรี 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - มีการอุดหนุน
การจัดงาน
แผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์ 

การจัดงานแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์
มหาราชเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

ส านักงาน
ปลัด/ 
คลัง จ.ลพบุร ี

7 อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ประเพณี แมงตับเต่า/เครื่อง
จักสาน) 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละของ
จ านวนเข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

ประชาชนได้อนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
/กองสวัสดิการฯ 

8 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   

เพื่อรณรงค์ให้สังคม
ตระหนักในคุณค่าของ
ผู้สูงอายุและการเป็น
ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ  
เห็นความ ส าคัญของ

1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

ประชาชนในต าบลเห็น
คุณค่าการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไทย 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ผู้สูงอายุประชาชนได้แสดง
ถึงความกตัญญู กตเวทีต่อ
ผู้สูงอายุ 

รวม 8  โครงการ   570,000 560,000 560,000 560,000 560,000    

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
4.2 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการศึกษา  
 4.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ต าบลถลุงเหล็ก 

เพื่อให้เด็กมีคุณภาพ
ชีวิต ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกายจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และ
คุณธรรม 

เด็กในต าบล
ถลุงเหล็ก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม                                                                                       

เด็กเล็กมีคุณภาพชีวิต 
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม 

ส านักงาน
ปลัด/ 
โรงเรียน
บ้านถลุง
เหล็ก 

2 พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน 
บ้านถลุงเหล็ก 

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ คณะกรรมการ
ศูนย์ฯมีวิสัยทัศน์ 
ประสบการณ์มากขึ้น
และเด็กเล็กได้เรียนรู้
นอกสถานที่ได้
ประสบการณ์ตรง 

นักเรียนศูนย์
เด็กฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - เด็กนักเรียน ศพด.
ได้รับการพัฒนา 

คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ และเด็กเล็ก
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ความรู้ต่างๆ 

กอง
การศึกษาฯ/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
 

3 สนับสนุนค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา ในการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน 
ถลุงเหล็ก 

ครูเด็กเล็กฯ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 - มีการสนับสนุนเพื่อ
การพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.ถลุงเหล็กมีความ
พร้อมในการจัด การ
เรียนการสอน 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
 
 

4 จัดซื้อวัสดุการศึกษาของ เพื่อพัฒนาศักยภาพ นักเรียนศูนย์ 60,000 60,000 100,000 100,000 100,000 -จ านวนของวัสดุ/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง



หน้า 94 | 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บ้านถลุงเหล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 

เด็กฯ ครุภัณฑ์ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
มีความพร้อมในการจัด 
การเรียนการสอน 

การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

 
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
4.2 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการศึกษา  
 4.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กเล็ก 

นักเรียนศูนย์
เด็กฯ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 - มีการจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน ศพด. 

เด็กเล็กได้รับอาหาร
กลางวัน  ครบถ้วน
ทุกคน 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

6 ปฐมนิเทศนักเรียนและ
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
คุณภาพชีวิต ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม 

นักเรียนศูนย์
เด็กฯและ
ผู้ปกครอง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

เด็กเล็กมีคุณภาพ
ชีวิต  
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

7 จ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันให้กับเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียน 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ถลุงเหล็ก 

1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 -มีการจ้างเหมา
ประกอบอาหาร
กลางวัน รร.บ้าน
ถลุงเหล็ก 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน  
ครบถ้วน 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

8 ส่งเสริมการรักการอ่านใน
เด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมการรักการ
อ่านในเด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บ้านถลุงเหล็ก 

นักเรียนศูนย์
เด็กฯ 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 -มีการส่งเสริมการ
รักการอ่าน 

เด็กเล็กได้เรียนรู้
และรู้จักการอ่าน
หนังสือที่ถูกต้อง
เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

9 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเทิดพระเกียรติใน
หลวงและรู้จักเคารพ

นักเรียนศูนย์
เด็กฯ 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม

เด็กเล็กได้เรียนรู้
และเทิดพระเกียรติ

กอง
การศึกษา/ 
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บิดาของตนเอง  กิจกรรม                                                                                       ในหลวงและรู้จัก
เคารพบิดาของ
ตนเอง 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

 
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
4.2 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการศึกษา  
 4.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
บ้านถลุงเหล็ก 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) เด็กเล็ก 

นักเรียนศูนย์
เด็กฯ 

89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 -มีการจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) 
ของ ศพด. 

เด็กเล็กได้รับอาหาร
เสริม(นม) ครบถ้วน 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

11 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้าน
ถลุงเหล็ก 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) เด็กนักเรียน 

นักเรียน
โรงเรียนบ้าน
ถลุงเหล็ก 

510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 -มีการจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม)
ของ รร.บ้านถลุง
เหล็ก 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริม(นม) 
ครบถ้วน 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

12 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเทิดพระเกียรติวัน
แม่แห่งชาติและรู้จัก
เคารพมารดาของ
ตนเอง 

นักเรียนศูนย์
เด็กฯ 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

เด็กเล็กได้เรียนรู้และ
เทิดพระเกียรติวัน
แม่แห่งชาติและรู้จัก
เคารพมารดาของ
ตนเอง 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

13 จัดกิจกรรมนิทรรศการ
แสดง ผลงานทางวิชาการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในสมุนไพรที่จะ
ท าผลิตภัณฑ์ได้ 

นักเรียนศูนย์
เด็กฯ 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

ประชาชน เด็กเล็ก  
ได้เรียนรู้และรับทราบ
กิจกรรมงานทาง
วิชาการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กโรงเรียนบ้าน 
ถลุงเหล็ก 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 



หน้า 96 | 

14 จัดกิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กได้เรียนรู้
วัฒนธรรมประเพณีที่
ส าคัญของชาติไทย 

นักเรียนศูนย์
เด็กฯ 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

เด็กเล็กเรียนรู้
วัฒนธรรมประเพณี
ที่ส าคัญของชาตไิทย 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
4.2 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการศึกษา  
 4.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิด
ของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสื่อการเรียนการ
สอนเพียงพอกับการ
พัฒนาการทั้ง 4  ด้าน 

นักเรียนศูนย์
เด็กฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 -มีการส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะเด็ก 
ศพด. 

เด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาตามวัยและ
เต็มศักยภาพ 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

16 จัดกิจกรรมวันลอยกระทง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กได้เรียนรู้
วัฒนธรรมประเพณีที่
ส าคัญของชาติไทย 

นักเรียนศูนย์
เด็กฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

เด็กเล็กเรียนรู้
วัฒนธรรมประเพณี
ที่ส าคัญของชาตไิทย 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

17 จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ  
กระตุ้นให้เด็กเล็กมี
จิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส 

นักเรียนศูนย์
เด็กฯ 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

เด็กเล็กมีขวัญ
ก าลังใจที่ดี 
มีจิตใจที่ร่าเริง
แจ่มใส 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

18 กิจกรรมการออกก าลังกาย
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กรู้จักการ
ออกก าลังกายท าให้
ร่างกายแข็งแรง 

นักเรียนศูนย์
เด็กฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

เด็กเล็กรู้จักการออก
ก าลังกายท าให้
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
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19 หนูน้อยอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กรู้จัก
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย 

นักเรียนศูนย์
เด็กฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

เด็กเล็กทราบ
ประเพณีวัฒนธรรม
ไทย 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
4.2 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการศึกษา  
 4.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ออมทรัพย์เพื่อการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กรู้จักการ
ประหยัด อดออมและ
การออมทรัพย์ 

นักเรียนศูนย์
เด็กฯ 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

เด็กเล็กรู้จักวิธี
ประหยัด อดออม
และการออมทรัพย์ 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

21 เพิ่มศักยภาพและช่วยเหลือ
เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กรู้จักการ
ดูแลตนเอง ช่วยเหลือ
ตนเอง เรียนรู้สิ่งต่างๆ 
ใหม่ๆเหมาะสมกับวัย
ของตนเอง 

นักเรียนศูนย์
เด็กฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

เด็กเล็กรู้จักการดูแล
ตนเอง ช่วยเหลือ
ตนเอง เรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ ใหม่ๆ
เหมาะสมกับวัยของ
ตนเอง 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

22 สงเคราะห์เด็กยากจนและ
เด็กด้อยโอกาส 

เพื่อให้เด็กเล็กมีโอกาส
เข้าเรียน ตามวัยและ
พัฒนาการของเด็ก 

นักเรียนศูนย์
เด็กฯ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 -มีการสงเคราะห์
เด็กยากจนและ
ด้อยโอกาส 

เด็กเล็กมีโอกาสเข้า
เรียน ตามวัยและ
พัฒนาการของเด็ก 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

23 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

เพื่อให้เด็กเล็กมี
คุณภาพชีวิต 

นักเรียนศูนย์
เด็กฯ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม

เด็กเล็กมีคุณภาพ
ชีวิต ที่สมบูรณ์ทั้ง

กอง
การศึกษา/ 
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(วันพระ) ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม 

กิจกรรม                                                                                       ร่างกายจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

 
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
4.2 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการศึกษา  
 4.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 อบรมการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

เพื่อพัฒนาความรู้การ
ใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 

ครูศูนย์เด็ก 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 -ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ครูมีความในการใช้
หลักสูตรสถานศึกษา 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

25 ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่นของ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น 

นักเรียนศูนย์
เด็กฯ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

26 ผลิตสื่อและนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้ในการเรียนการ
สอน 

ครูศูนย์เด็ก 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 -มีการผลิตสื่อและ
นวัตกรรม 

มีสื่อและนวัตกรรม
ใหม่ในการเรียนการ
สอน 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

27 Cooking  ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมการ
ท าอาหาร 

ศูนย์เด็กฯ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 -ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ครูและนักเรียนมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ท าอาหาร 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 
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28 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนศูนย์
เด็กฯ 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

เด็กมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง 
และมีความ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
4.2 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการศึกษา  
 4.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและคณะ 
กรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

บุคลากรและ
คณะกรรมกา
รศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

บุคลากรและ
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

30 จ้างครูสอนดนตรีไทย เพื่อส่งเสริมการเรียน
การสอนดนตรีไทย 

ครูภายนอก 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 - มีการจ้างครูสอน
ดนตรีไทย 

นักเรียนได้รับการ
สอนดนตรีไทย 

กอง
การศึกษา/ 
โรงเรียน
บ้านถลุง
เหล็ก 

31 จัดท าสวนสมุนไพรใน
โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมการจัดท า
สมุนไพรในโรงเรียน 

โรงเรียนบ้าน
ถลุงเหล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

มีสวนสมุนไพรใน
โรงเรียน 

กอง
การศึกษา/ 
โรงเรียน
บ้านถลุง
เหล็ก 

32 ส่งเสริมนักเรียนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ศึกษาประวัติศาสตร์ 

โรงเรียนบ้าน
ถลุงเหล็ก 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

นักเรียนได้รับความรู้
ทางแหล่ง
ประวัติศาสตร์  

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
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เด็กเล็ก 
33 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ

ของเด็กเล็ก 
เด็กนักเรียน
ในสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านถลุงเหล็ก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - ร้อยละของเด็กที่
ท าการประเมิน 

เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
พัฒนาการที่ดีครบ
ทุกด้าน 

กอง
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
4.2 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการศึกษา  
 4.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อต้ังเป็นรายจ่าย
ส าหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
- ค่าหนังสือ 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

-เบิกหัวผลักส่ง
งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร
จากกรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ให้กับ ศพด.
อบต.ถลุงเหล็ก  

100,000 
(อุดหนุนจาก

กรมฯ) 

100,000 
(อุดหนุนจาก

กรมฯ) 

100,000 
(อุดหนุนจาก

กรมฯ) 

100,000 
(อุดหนุนจาก

กรมฯ) 

100,000 
(อุดหนุนจาก

กรมฯ) 

สนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
- ค่าหนงัสือ 
- ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
- ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
งบประมาณเพียงพอ
ส าหรับเป็นค่า
หนังสือ ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน
และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

กอง
การศึกษา 
ศพด.อบต. 
ถลุงเหล็ก 

35 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้
มากยิ่งขึ้น 

บุคลากรทางการ
ศึกษา 

1,000 
(อบต.) 

1,000 
(อบต.) 

1,000 
(อบต.) 

1,000 
(อบต.) 

1,000 
(อบต.) 

-บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับความรู้
เพิ่มข้ึน 

บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับความรู้
เพิ่มข้ึน 

กองศึกษา 
 

36 โครงการหนูน้อยนักส ารวจ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ นักเรียนศูนย์เด็ก
ฯ 

1,500 
(อบต.) 

1,500 
(อบต.) 

1,500 
(อบต.) 

1,500 
(อบต.) 

1,500 
(อบต.) 

- ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้เรียนรู้ 

กอง
การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

37 โครงการวันเฉลิมพระ เพื่อเทิดพระเกียรติ นักเรียนศูนย์เด็ก 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 - ร้อยละของ เด็กเล็กได้เรียนรู้และ กอง
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ชนมพรรษาของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวิชิรวงกรณ์บ
ดินทรเทพวรางกูร 

พระชนมพรรษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวิชิรวงกรณ์บ
ดินทรเทพวรางกูร 

ฯ (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

เทิดพระเกียรติพระ
ชนมพรรษาของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวิชิรวงกรณ์บ
ดินทรเทพวรางกูร 

การศึกษา/ 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

 
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
4.2 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการศึกษา  
 4.2 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ นักเรียนศูนย์เด็กฯ 1,500 
(อบต.) 

1,500 
(อบต.) 

1,500 
(อบต.) 

1,500 
(อบต.) 

1,500 
(อบต.) 

- ร้อยละของ

จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม                                                                                       

เด็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กได้เรียนรู้ 

กอง

การศึกษา/ 

ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

39 โครงการหนูน้อยนัก
ประหยัด (เศรษฐกิจ
พอเพียง) 

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้

การประหยัด การออม 

นักเรียนศูนย์เด็กฯ 1,000 
(อบต.) 

1,000 
(อบต.) 

1,000 
(อบต.) 

1,000 
(อบต.) 

1,000 
(อบต.) 

- ร้อยละของ

จ านวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม                                                                                       

เด็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กได้เรียนรู้ 

รู้จักการประหยัด 

การออม 

กอง

การศึกษา/ 

ศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็ก 

40 ชุดอุปกรณ์ส าหรับ
ห้องเรียนโครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย

เพื่อพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า 

1 ชุด - 30,700 

(เงินอุดหนุนฯ) 

- - - -ยกระดับ
คุณภาพ
ทางการศึกษา 

คุณภาพทางการ
ศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
มีประสิทธิภาพ และ

ส านักปลัด 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ 
DLTV (ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านถลุงเหล็ก) 

เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดประโยชน์สูงสุด 

รวม 40  โครงการ   2,576,000 2,606,700 2,616,000 2,616,000 2,616,000    
 
 
 
 
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
4.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสขุภาพและอนามัย 
 4.3 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 รณรงค์ปลูกผักสวนครัว
ปลอดสารพิษ 

เพื่อรณรงค์ให้ปลูกผัก
สวนครัวที่ปลอด
สารพิษ 

1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

ประชาชนทุกกลุ่มวัย
มีผักสวนครัวที่
ปลอดสารพิษ 

ส านักงานปลัด/ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
ถลุงเหล็ก 

2 พ่นยาป้องกันโรคไข้หวัด
นก/โรคเกี่ยวกับสัตว์ปีก 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการที่ดีและรู้จัก
วิธีป้องกันโรค 

หมู่ 1 - 8 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

ประชาชนได้รับการ
บริการที่ดีและรู้จัก
วิธีป้องกันโรค 

กองสวัสดิการสังคม/ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
ถลุงเหล็ก 

3 ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
การบริการที่ดีและรู้จัก
วิธีป้องกันโรค 

หมู่ 1 - 8 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

ประชาชนได้รับการ
บริการที่ดีและรู้จัก
วิธีป้องกันโรค 

กองสวัสดิการสังคม/ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
ถลุงเหล็ก 

4 โครงการสัตว์ปลอด เพื่อด าเนินการฉีด หมู่ 1 - 8 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ สัตว์ปลอดโรคคน กองสวัสดิการสังคม/ 
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โรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

วัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

จ านวนสุนัขและ
แมว 

ปลอดภัย โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
ถลุงเหล็ก 

5 โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจัดท าโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

หมู่ 1 - 8 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละของ
จ านวนหมู่บ้านที่
จัดท าโครงการ                                                                                       

เพื่อจัดท าโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

กองสวัสดิการสังคม/ 
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
ถลุงเหล็ก 

รวม 5  โครงการ - - 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 - - - 
 
 
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดกิารของชุมชน 
 4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาศักยภาพสตรี
ต าบลถลุงเหล็ก 

เพื่อพัฒนาบทบาทของ
สตรีในการสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

กลุ่มสตรี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

สตรีมีศักยภาพและ
บทบาทในการสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัว 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 

2 พัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนต าบลถลุงเหล็ก 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

เด็ก เยาวชน
ต าบลถลุง
เหล็ก 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

เด็กและเยาวชน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 

3 อบรมส่งเสริมเพิ่มพูน
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของ
ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ และ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและผู้ป่วยโรค
เอดส์มีความรู้เกี่ยวกับ

ผู้สูงอายุ       
ผู้พิการ  ผู้ป่วย
โรคเอดส์ใน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ
และผู้ป่วยโรคเอดส์
มีความรู้เกี่ยวกับ

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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ผู้ป่วยโรคเอดส์ สิทธิ และสวัสดิการ
มากขึ้น 

พื้นที่ สิทธ ิและสวัสดิการ
มากขึ้น 

4 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ 5,000,000 5,000,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 -ร้อยละของการ
จ่ายเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุได้รับความ
ช่วยเหลือมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและ
สามารถพึ่งตนเองได้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดกิารของชุมชน 
 4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการ 

ผู้พิการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -ร้อยละของการ
จ่ายเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุได้รับความ
ช่วยเหลือมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและ
สามารถพึ่งตนเองได้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

6 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรค
เอดส์  

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

ผู้ป่วยโรค
เอดส์ 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 -ร้อยละของการ
จ่ายเบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ได้รับความช่วยเหลือ
มีความเป็นอยู่ที่ดี
และสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

7 สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
(สปสช.) 

เพื่ออุดหนุนเงินสมทบ
กองทุนสปสช. 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 -มีการสมทบ
กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพได้รับเงิน
สมทบตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

ส านักงาน
ปลัด/
กองทุน
สวัสดิการ
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ชุมชน 
8 สมทบกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน 
เพื่ออุดหนุนเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 -มีการสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนได้รับเงิน
สมทบตามนโยบาย
ของรัฐบาล 

ส านักงาน
ปลัด/
กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน 

9 ส่งเสริมความรู้ผู้น า
ท้องถิ่นด้านสวัสดิการ
ชุมชน 

ส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับสวัสดิการ
ชุมชน 

ผู้น าชุมชน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

ผู้น าท้องถิ่นมีความรู้
เกี่ยวกับเกี่ยวกับ
สวัสดิการชุมชน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
4.4  แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดกิารของชุมชน 
 4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการทุพพลภาพ
และผู้ยากไร้   

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้พิการ , ผู้
ยากไร้ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

ผู้พิการและผู้ยากไร้
ได้รับความช่วยเหลือ
มีความเป็นอยู่ที่ดี
และสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

11 ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
การพิทักษ์และคุ้มครอง
สิทธิสตรี 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ให้กับสตรีต าบลถลุง
เหล็ก 

กลุ่มสตรีต าบล
ถลุงเหล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

กลุ่มสตรีมีความรู้
เกี่ยวกับเกี่ยวกับ
สิทธิเพิ่มมากขึ้น 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

12 ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกัน
ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
ความรุนแรงใน
ครอบครัวเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนทุก
ครัวเรือนใน
เขตต าบลถลุง
เหล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

บุคคลในครัวเรือนมี
ความรู้เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว
เพิ่มมากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 
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13 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมาก
ข้ึน 

ผู้ป่วยโรค
เอดส์ในเขต
ต าบลถลุง
เหล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

ผู้ป่วยโรคเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่ม
มากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

14 ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส
ในเขตต าบล
ถลุงเหล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่ม
มากข้ึน 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รวม 14  โครงการ - - 7,310,000 7,310,000 7,810,000 7,810,000 7,810,000 - - - 
 
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคณุภาพชีวิต 
4.5  แนวทางการพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ   
 4.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดภายในต าบล 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนมหกรรม
กีฬาต้านยาเสพติด 

1 ครั้ง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

รณรงค์ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
ต่อต้านยาเสพติด
และประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

ส านักงาน
ปลัด 

2 ส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธ์วัน
ท้องถิ่นไทย  เทิดไท้
องค์ราชัน  ต่อต้านยา
เสพติดอ าเภอโคกส าโรง 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การกีฬาและเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่าง
อปท.ด้วยกัน 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

เกิดความรักความ
สามัคคีระหว่างอปท.
ด้วยกันและร าลึกถึง
วันท้องถิ่นไทย 

ส านักงาน
ปลัด 

3 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมให้ 1 โครงการ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - จ านวนอุปกรณ์ ประชาชนมีสุขภาพ ส านักงาน
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/เครื่องออกก าลังกาย
เพื่อการออกก าลังกาย 

ประชาชนในต าบลหัน
มาออกก าลังกาย เพ่ือ
การมีสุขภาพที่ดี 

กีฬา แข็งแรงและห่างไกล
ยาเสพติด 

ปลัด 

4 สนับสนุนการก่อสร้าง
สนามฟุตซอลพร้อม
สปอร์ตไลท์  บริเวณหมู่
ที่ 1 , หมู่ท่ี 8 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในต าบลหัน
มาออกก าลังกาย เพ่ือ
การมีสุขภาพที่ดี 

1 โครงการ 150,000 0 0 0 0 - มีการก่อสร้าง
สนามฟุตซอล 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและห่างไกล
ยาเสพติด 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 4  โครงการ - - 360,000 210,000 210,000 210,000 210,000 - - - 
 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุ ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ (เพิ่มผลผลิต  สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑ (พัฒนาศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์) 
5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
5.1  แนวทางส่งเสริมศักยภาพและขดีความสามารถการเพิ่มผลผลติทางการเกษตรอินทรียแ์ละการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและผลติอาหารปลอดภัยจากสารพษิ 
 5.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ตามแนวพระราชด ารัส
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสนับสนุน
เกษตรกรและให้การ
ด าเนินชีวิตอย่างเรียบ
ง่ายและพึ่งตนเองได้ 

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

เกษตรกรมีน าหลัก
แนวคิดปรัชญาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

2 ส่งเสริมนักเรียนศึกษา
วิถีชีวิตเกษตรกรท านา 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ศึกษาเรียนรู้ในการ
ท านาข้าว 

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

นักเรียนมีความรู้ใน
การท านาข้าว 

ส านักงาน
ปลัด/รร.
บ้านถลุง
เหล็ก/
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ศูนย์วิจัยข้าว
ลพบุรี 

3 การแปรรูปสินคา้ทาง
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมการแปร
รูปสินค้าทาง
การเกษตร 

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

ประชาชนรู้จักการ
แปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
5.1  แนวทางส่งเสริมศักยภาพและขดีความสามารถการเพิ่มผลผลติทางการเกษตรอินทรียแ์ละการแปรรูปสนิค้าทางการเกษตรและผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษ 
 5.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 จัดตั้งศูนย์แสดงสินค้า  
OTOP  ต าบลถลงุเหล็ก 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ราษฎรต าบลถลุง
เหล็ก 

1  โครงการ 200,000 0 0 0 0 - มีการจัดตั้งศูนย์
แสดงสินค้า OTOP 

ประชาชนชาวต าบล
ถลุงเหล็กมีแหล่ง
กระจายสินค้า 

กองช่าง 

5 ส่งเสริมพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการ
พัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ 

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

ประชาชนรู้จักการ
พัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

 

รวม 5  โครงการ - - 290,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - - - 
 
 



หน้า 109 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
5.2 แนวทางส่งเสริมและเพิ่มทกัษะอาชพีของครัวเรือนและกลุ่มอาชพี  
 5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ อบรมส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มสตรี 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนเพิ่ม
รายได้และลดรายจ่าย
ในครอบครัว 

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

ประชาชนในต าบล
ได้มีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้และลด
รายจ่ายในครอบครัว 

ส านักงาน
ปลัด 

๒ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพจัก
สาน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพจัก
สานให้แก่ประชาชน
เพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายในครอบครัว 

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

ประชาชนในต าบล
ได้มีอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้โดยการ
ประกอบอาชีพจัก
สานและลดรายจ่าย
ในครอบครัว 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ผู้สูงอายุเพิ่ม

ผู้สูงอายุในเขต
พื้นที่ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม

ผู้สูงอายุในต าบลได้
มีอาชีพเสริมเพิ่ม

กอง
สวัสดิการ
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รายได้และลดรายจ่าย
ในครอบครัว 

กิจกรรม                                                                                       รายได้และลด
รายจ่ายในครอบครัว 

ชุมชน 

๔ จัดตั้งโรงสีชุมชน เพื่อจัดตั้งโรงสีชุมชน 
 

1 แห่ง 0 0 80,000 0 0 -มีการจัดตั้งโรงสี
ชุมชน จ านวน  
๑  แห่ง 

ประชาชนได้มีการ
จัดตั้งกลุ่ม และรับ
บริการโรงสีชุมชน 
เพิ่มรายได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

๕ ส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 
1-8 

เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ 

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

กลุ่มอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเพิ่มรายได้ให้
ครอบครัว 

ส านักงาน
ปลัด 

รวม 5  โครงการ - - 40,000 40,000 120,000 40,000 40,000 - - - 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  องค์การบริหารส่วนต าบลถลุงเหล็ก  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบรุ ี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ (เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของบ้านเมือง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ (เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต) 
6. ยทุธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และแนวนโยบายรัฐบาล 
6.1  แนวทางส่งเสริมมาตรการปอ้งกัน เฝ้าระวังรกัษาบ าบัดผู้เสี่ยงตดิยาเสพติดและการรกัษาสภาพชุมชนให้เขม้แข็งอย่างยั่งยืน    
 6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดอ าเภอโคก
ส าโรง 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนร่วมกัน
แก้ไขปัญหา     
ยาเสพติด  ผู้ค้า,  
ผู้เสพลดลง 

ส านักงานปลัด/ 
อ.โคกส าโรง 
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2 อบรมเด็กนักเรียน
โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
เพื่อต่อต้านยาเสพ
ติดตามโครงการ 
D.A.R.E. 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนรู้ถึงโทษ
ของการติดยาเสพ
ติดและห่างไกล
จากยาเสพติด 
ผู้ค้า, ผู้เสพลดลง 

ส านักงานปลัด/ 
สภ.โคกส าโรง 

รวม 2  โครงการ - - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - 
 
 
 
6. ยทุธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และแนวนโยบายรัฐบาล         
6.2 แนวทางส่งเสริมระบบความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน ลดปัญหา ความรุนแรงในครอบครัว อบุตัเิหตุ อบุตัภิัย อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 
 6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ท่ี
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดตั้งกระจกบริเวณ
ทางแยกหรือจุดเสี่ยง
ป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน 

เพื่อติดตั้งกระจก
บริเวณทางแยกหรือ
จุดเสี่ยง 

1 โครงการ 0 200,000 0 0 0 - มีการติดตั้ง
กระจกบริเวณจุด
เสี่ยง 

ประชาชนได้
รับทราบกฎ 
ระเบียบการขับขี่
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๒ อบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)หนึ่งต าบลหนึ่ง
ทีมกู้ภัย(Otos) 

เพื่ออบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 
 (อปพร.) 

1 ครั้ง / ป ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม                                                                                       

สมาชิก อปพร. 
ได้รับการฝึกทบทวน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

ส านักงาน
ปลัด 

3 จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วง

เพื่อต้ังด่านตรวจ 
 7 วันอันตราย 

1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -มีการจัดตั้งจุด
บริการประชาชน 

ประชาชนเพิ่มความ
ระมัดระวังในการขับ

ส านักงาน
ปลัด 
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เทศกาลปีใหม่ ขี่มากยิ่งขึ้น  มีจุด
พักรถและอ านวย
ความสะดวกตลอด
เส้นทาง 

4 จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อต้ังด่านตรวจ 
 7 วันอันตราย 

1 ครั้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -มีการจัดตั้งจุด
บริการประชาชน 

ประชาชนเพิ่มความ
ระมัดระวังในการขับ
ขี่มากยิ่งขึ้น มีจุดพัก
รถและอ านวยความ
สะดวกตลอด
เส้นทาง 

ส านักงาน
ปลัด 

6. ยทุธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และแนวนโยบายรัฐบาล         
6.2 แนวทางส่งเสริมระบบความปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สิน ลดปัญหา ความรุนแรงในครอบครัว อบุตัเิหตุ อบุตัภิัย อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 
 6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ท่ี

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัย
พลเรือน (อปพร.) 
หลักสูตรจัดตั้ง 

เพื่อให้สมาชิก  อปพร.  
มีความรู้ความเข้าใจใน
อ านาจหน้าที่และ
ภารกิจเกี่ยวกับงาน  
อปพร. 

1 โครงการ 0 200,000 50,000 40,000 0 - ร้อยละของ

จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม                                                                                       

สมาชิก อปพร. 

ได้รับการฝึก

ทบทวนการป้องกัน

และบรรเทาสา

ธารณภัย  

ส านักงาน

ปลัด 

6 ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ในต าบลถลุงเหล็ก 

เพื่อดูแลความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 0 0 20,000 20,000 20,000 -ร้อยละของ
ความปลอดภัย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

 

7 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า เพื่อ จ านวน 1 คัน 0 0 2,500,000 2,500,000 0    
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ดับเพลิงอเนกประสงค์ 
ติดเครนยกของและ
กระเช้ากู้ภัย ชนิดถังน้ า
ในตัว จ านวน 1 คัน 
เป็นรถยนต์ชนิด 6 ล้อ 

รวม 7  โครงการ - - 70,000 470,000 240,000 240,000 140,000 - - - 
*หมายเหตุ  
                1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 
                    และก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประกอบด้วย แบบ ผ.01 – แบบ ผ.03  
                2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลเดิมที่อยู่ในแบบ ผ.01 – ผ06  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) น ามาลงใน 
                    แบบ ผ.02 หรือน าโครงการที่เพิ่มเติมมาใส่ในแบบ ผ.02 
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บญัชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลถลุงเหลก็ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รบัผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหา
เครื่องปรับอากาศ 
 

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ 
จ านวน 2 เครื่อง 
ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 
2561 

- 42,000 - - - ส านัก 
ปลัดอบต. 

2 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อน
กระจก/บานเลื่อน
กระจกสูง 
 

ตู้เหล็กเก็บเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก/บานเลื่อนกระจกสูง 
(ปี ๖๒ : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๓ : จ านวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๔ : จ านวน 1 หลัง) 

- ๖,๐๐๐ ๖,0๐๐ 6,๐๐๐ - ส านัก 
ปลัดอบต. 

3 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน 

เครื่องคอมพวิเตอร์  ส าหรบังาน
ประมวลผล(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)  จ านวน ๑ เครื่อง    
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

- - 30,000 - - ส านักปลัดอบต. 
 
 

 

 
 
 

แบบ ผ. 03 



 

             หน้า 113 | 
 

บญัชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลถลุงเหลก็ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รบัผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหาเครื่องพมิพ์
เลเซอร์/ชนิดขาวด า led 
ขาวด า (๓3 หนา้/นาที)
ส าหรับงานส านักงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า (๓3 หนา้/นาที)   
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   

- 15,000 - -  ส านักปลัดอบต. 

5 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร ์ 

เครื่องคอมพวิเตอรค์อมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล จ านวน ๑ 
เครื่อง    
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

- 22,๐๐๐ - -  กองคลัง 
 
 

 

6 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก 

เครื่องคอมพวิเตอรค์อมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน ๑ เครื่อง    
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

- 21,๐๐๐ - -  กองคลัง 
 
 

 

แบบ ผ. 03 
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บญัชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลถลุงเหลก็ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รบัผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหาเครื่องพมิพ์
เลเซอร์/ชนิดขาวด า led 
ขาวด า (๓3 หนา้/นาที)
ส าหรับงานส านักงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า (27 หนา้/นาที)   
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   

 7,900 - -  กองคลัง 

8 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 15 ชั้น 
 

ตู้เหล้กเก็บเอกสาร แบบ 15 ชั้น - 5,000 - -  กองช่าง 

9 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กเก็บ
เอกสารบานเลื่อน
กระจก แบบ 2 บาน 

ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน
กระจก แบบ 2 บาน  

- 5,500 - -  กองช่าง 

10 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส ารวจ 

เพื่อจัดหาล้อวัด
ระยะทาง แบบลูกกลิ้ง 

ล้อวัดระยะทาง แบบลูกกลิ้ง - 8,000 - -  กองช่าง 

11 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน 

เครื่องคอมพวิเตอร์  ส าหรบังาน
ประมวลผล(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)  จ านวน ๑ เครื่อง    
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

- - 30,000 -  กองการศึกษา 
 
 

 

แบบ ผ. 03 
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บญัชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลถลุงเหลก็ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รบัผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหาเครื่องพมิพ์
เลเซอร์/ชนิดขาวด า led 
ขาวด า (๓3 หนา้/นาที)
ส าหรับงานส านักงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า (๓3 หนา้/นาที)   
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   

- 15,000 - -  กองการศึกษา 

13 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน 

เครื่องคอมพวิเตอร์  ส าหรบังาน
ประมวลผล(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว)  จ านวน ๑ เครื่อง    
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

- 30,000 30,000 -  กองสวัสดิการสังคม 
 
 

 

14 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหาเครื่องพมิพ์
เลเซอร์/ชนิดขาวด า led 
ขาวด า (๓3 หนา้/นาที)
ส าหรับงานส านักงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED 
ขาวด า (๓3 หนา้/นาที)   
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร   

- 15,000 15,000 -  กองสวัสดิการสังคม 

 
 

แบบ ผ. 03 
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บญัชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลถลุงเหลก็ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รบัผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 จัดซื้อรถยนต์
บรรทุก(ดีเซล) 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานและ
พนักงาน 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)  
จ านวน 1 คัน 

- - - - 900,000 ส านักงานปลัด 

16 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑอ์ื่นๆ เพื่อใช้ในการ อ านวย
ความ สะดวกด้าน     
การจราจรให้กับ
ประชาชน 

ปา้ยไฟสามเหลี่ยมหยุดตรวจ 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า 155 
ซม . ความยาวไม่น้อยกว่า 100 
ซม . ใช้ไฟฟา้ 220 V แผ่งกล่อง
ไฟหยุดตรวจขนาดมาตรฐาน 
หลอดไฟข้าง 2 ชุด แผงวงกลม
หลอดไฟ 3 ชุด ไฟฉุกเฉินสีแดง 1 
ดวง แผงป้ายพื้นขาวสะท้อนแสง 
ตัวหนังสือสติ๊กเกอร์ธรรมดา บน -
ล่าง ล้อ 8 นิ้ว 4 ล้อ สายไฟ 20 
เมตร ปลั๊กไฟปิด – เปิดส าหรับไฟ
ฉุกเฉินสีแดง 1 จุด 
 

- 20,000 20,000 - - ส านักงานปลัด 

 
 
 

 

แบบ ผ. 03 
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บญัชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบรหิารส่วนต าบลถลุงเหลก็ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รบัผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 แผนงานการ
รักษา ความส งบ
ภายใน  

ค่าครุภ ัณฑ์  ครุภัณฑ์ยาน
พาห นะและ
ขนส่ง 

จัดซื้อรถบรรทุกน้ า 

ดับเพลิงอเนกประสงค์  
ขนาด 6 ล้อ ติด
เครนไฮดรอลิก พร้อม
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า เพื่อ
ใช้ ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ช่วยเหลือแ ละบริการ 

ประชาชน 

รถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิง
แบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 
ล้อ 150 แรงม้า ติดเครนไฮ
ดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อม
ไฟฟ้าสูง 10 เมตร ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 4,000 
ลิตร พร้อมติดตั้งสัญญาณไฟ
ฉุกเฉิน เครื่องไซเรน        
แท่นปืนฉีดน้ าดับเพลิง 
จ านวน 1 คัน  

  2,500,000 2,500,000   

รวม  212,400 2,631,000 2,506,000 900,000  
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ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อน าไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 

แนวทางการ... 
 

การติดตามและประเมินผล 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเดน็การพจิารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรป์ระกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยทุธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน ์ (๕) 
     ๓.๕  กลยทุธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยนืทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องตน้ในการใหค้ะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พืน้ฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลกึ ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชมุประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 

 
 

ประเดน็... 
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ประเดน็ 
การพจิารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณแ์ละ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลอ้งยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มผีลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยทุธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยทุธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
ประเดน็... 
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ประเดน็การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยทุธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นชอ่งทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลวุิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเรจ็ทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยทุธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุม่จังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๒  การติดตาม... 
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๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเดน็การพจิารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณก์ารพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยทุธศาสตรก์ารพจิารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 

แนวทาง... 
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แนวทางเบื้องตน้ในการใหค้ะแนนแนวทางการพิจารณาการตดิตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเดน็ 

การ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้

๑. การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 
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๓. การ
ประเมินผล
การน า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

๑) การประเมนิประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มา
ใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และเปน็ไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม ่ประชาชน
พึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสด ุครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และ
เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการทีด่ าเนินการในเชิงคณุภาพ 
(Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพิ้น
ที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคลอ้งกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การต้ัง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุม่เป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเ้กิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีทีต่่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใตแ้นวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพฒันาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเดน็ 
การพจิารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได ้
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแลว้ด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคญั ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 
  



หน้า ๑๒๗ | 

ประเดน็ 
การพจิารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 
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ที่ได ้

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อ

ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวดัผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
  (๑.๑)  การวดัผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิ
บาล 

        

  

๒. ด้านการลด
ความเหลื่อมล ้า
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

        

  

๓.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรและ

        
  



หน้า ๑๒๙ | 

สิ่งแวดล้อม 

รวม           

   
 

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที่ 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท้าแผนการ
ด้าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด้าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  
วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพื้นที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท า
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพฒันา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
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ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

(๒.๓)  ผลจาก... 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า 
อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การพนันที่ยังมีในพื้นที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี ้
  

ล าดับที ่ โครงการ 
งบประมาณ 
ทีด่ าเนินการ 

๑ จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในกิจการของ อบต. 20,643.00 

๒ 
อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาความรู้ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นต้าบลและบุคลากร 102,500.00 

๓ โครงการถมที่บริเวณ อบต.ถลุงเหล็ก 437,500.00 

๔ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์บริหารจดัการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) อ.
โคกส าโรง(ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอโคกส าโรง 

20,000.00 

๕ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายโนนลาน หมู่ที่ 3 (เริ่มจากบ้านนาย
ประจักษ์ถึงบ้านนางไพวงษ์) 

494,000.00 

๖ 
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ 4 สายหนองแก (เริ่มจากบ้านนาย
จันทาถึงทางเข้า อบต.ถลุงเหล็ก) 

462,000.00 

๗ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 3 สายหนองนาลิง เริ่มจากนานายบุญลือถึงนานายเกษตร 84,000.00 

๘ 
ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 3 สายหนองนาลิง (เริ่มจากนานายสมพงษ์ถึงนานางทอง
สุข เด่นชัย) 

21,000.00 

๙ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 5 สายหนองมอญ (เริ่มจากนานายสมพงษ์ถึงนานายเฉลิม) 134,000.00 

๑๐ 
ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายบ้านเนินมะกอก (เริ่มจากบ้านนายสุชาติถึงบ้าน
นายทองคูณ) 

20,000.00 

๑๑ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 1 สายคลองต้นตาล (เริ่มจากนานายหล่อถึงนานายแก่น) 269,000.00 

๑๒ 
ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 8 สายหนองอีจีนถึงดงแก้ว (เริ่มจากนานายวิสุทธิ์ถึงนา
นายจตุพร) 

285,000.00 

๑๓ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ 3 หน้าฝายโนนลาน (บริเวณบ่อ จ.ส.อ.วิชิต ทองอร่าม ถึง 
นานายอุทัย ทองอร่าม) 

137,000.00 
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๑๔ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 สายล าโพนทอง (เริ่มจากนานายทวีถึงนานายจรูญ) 185,000.00 

๑๕ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 สายหนองอีจีน (เริ่มจากนานายอุทัยถึงนานายไพฑูรย์) 84,000.00 

๑๖ 
ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 สายต้นตาล หนองมะเขือ (เริ่มจากนานายวันทองถึง
นานายมนตรี) 

150,000.00 

ล าดับที ่ โครงการ 
งบประมาณ 
ทีด่ าเนินการ 

๑๗ ขุดลอกทางระบาย หมู่ที่ 4 สายหน้า อบต.ถลุงเหล็กถึงสดุเขต อบต.ถลุงเหล็ก 24,000.00 

๑๘ ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 8 1. สายป่าช้า ถึง วัดหนองบัวหิ่ง 2. สายหลัง
โรงสีถึงบ้านนายไพบูลย์ ทองอร่าม 3. สายบ้านนางทอง ถึง บ้านนายประเทือง 

702,000.00 

๑๙ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายหนองมะเขือถึงวัดป่า หนองแร้ง  
ต.โคกส าโรง จ.ลพบุร ี

495,000.00 

๒๐ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ า หมู่ที่ 1-8 3,200.00 

๒๑ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 สายล าโพนทอง (เริ่มจากนานายศรีนวลถึง 
นานายส ารวย) 

109,000.00 

๒๒ ขยายสะพานเข้าหมู่ 2 ซอยบ้านผญ.นิติยา ไสยเลิศ 176,500.00 

๒๓ จัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และงานรัฐพิธี 7,750.00 

๒๔ จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ อุดหนุนให้แก่ สนง.คลัง จ.ลพบุร ี 28,000.00 

25 พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน บ้านถลุงเหล็ก 20,650.00 

26 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,000.00 

27 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 726,000.00 

28 ส่งเสริมการรักการอ่านในเด็กปฐมวัย 2,000.00 

29 จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 147,547.66 

30 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,000.00 

31 จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,000.00 

32 จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,000.00 

33 จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 2,000.00 

34 กิจกรรมการออกก าลังกายเด็กปฐมวัยศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 11,425.00 

35 ออมทรัพย์เพื่อการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,500.00 



หน้า ๑๓๓ | 

36 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20,000.00 

37 จ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการ 1,144,000.00 

38 จ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 42,000.00 

 

ล าดับที ่ โครงการ 
งบประมาณ 
ทีด่ าเนินการ 

39 สมทบกองทุนหลักประกันสขุภาพ (สปสช.) 52,824.00 

40 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 360.00 

41 
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิรวงกรณ์บ
ดินทรเทพวรางกูร 1,00.00 

42 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,500.00 

43 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอ้าเภอโคกส้าโรง 50,000.00 

44 จัดตั งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 360.00 

45 จัดตั งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ 360.00 
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